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وقبلي
مذهبي
الكويتيون يقترعون اليوم :تش ّنج
ّ
ّ
ّ

على وقع حوادث أمنية مقلقة استنفرت العصبيات ،وتكاد ّ
تهدد
ُ
اليوم النتخاب مجلس
الكويت
في
االقتراع
صناديق
فتح
ت
االستقرار،
ّ
ُ
جديد لألمة يخرج اإلمارة من أزمة مستعصية الحل في السنوات األخيرة،
من ناحية عالقة البرملان بالحكومة

خريطة الدوائر الخمس:
مجلس على صورة الشارع؟
الكويت ــ نقوال ناصيف
ُ
ّأدى ت� ��داخ� ��ل امل �ع �ط��ى األم �ن��ي
بالسياسي قبل  24س��اع��ة من
اإلقبال على صناديق االقتراع
في ُّانتخابات مجلس األم��ة الكويتي إلى
ت��دخ��ل ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ،ب��إح��ال��ة ح��ادث
إحراق خيمة املرشح محمد الجويهل على
ال �ق �ض��اء .ل�ك��ن االح �ت �ق��ان اس�ت�ب��ق ال�ت�ح� ّ�رك
ال �ق �ض��ائ��ي ب �م �ف��اج��أة أم �ن �ي��ة أخ� � ��رى ،ل�ي��ل
ال �ث�ل�اث��اء ،ع �ن��دم��ا ه��اج��م م �ئ��ات م��ن أب �ن��اء
ال �ق �ب��ائ��ل ال �ق �ن��اة ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة «ال ��وط ��ن»،
واق �ت �ح �م��وه��ا ،رغ ��م م �ح��اول��ة رج� ��ال األم��ن
الحادثني
وال �ق��وات ال�خ��اص��ة منعهم .ب�ين
ّ
األم �ن �ي�ي�ن ال �ل��ذي��ن ع �ك �س��ا وط � ��أة ال�ت�ش��ن��ج
املذهبي والقبلي ،تصاعدت نبرة الغضب
واالت � �ه� ��ام� ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب �ي�ن م��رش �ح�ي�ن،
ب �ع �ض �ه��م ض ��د ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر م ��ن ج �ه��ة،
وضد الحكومة من جهة أخ��رى ،وذل��ك في
خيم الندوات الليلية التي تواصل عقدها
ع�ش�ي��ة االس �ت �ح �ق��اق .ات �ه��ام��ات ج�ع�ل��ت من
ّ
متشددة
الحادثني األمنيني محور مواقف ّ
ش �ح ��ون ،وت �ح ��دي �دًا م��رش �ح��و
أط �ل �ق �ه��ا م ��ر ّ
ال �ق �ب��ائ��ل ،ح� � ��ذروا م ��ن امل� � ّ�س ب��ال �ق �ب��ائ��ل أو
بسمعتها ،ك�ق��ول أح��د امل��رش�ح�ين إن َ
«م��ن
ي� ��رش ال �ق �ب �ي �ل��ة ب ��امل ��اء ن ��رش ��ه ب� ��ال� ��دم» .ل��م
ّ
يتردد بعض هؤالء في التهديد باالنتقام
الشخصي والقبلي إذا لم تبادر الحكومة
والقضاء إلى وضع اليد على ما حدث.
ورغ��م سيطرة رج��ال األم��ن على الحادثني
األخ � �ي� ��ري� ��ن ،ح �م �ل��ت ت ��داع� �ي ��ات م� ��ا ح ��دث
ال�س�ل�ط��ة ع�ل��ى ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر استثنائية
َ
أب � � � � َ�رزت ،وف� ��ق م ��ا ت ��ذك ��ره ج �ه��ات رس�م�ي��ة
ّ
م �ع �ن �ي��ة ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ح� � ��دة االح �ت �ق��ان
امل��ذه�ب��ي وال�ط��ائ�ف��ي والقبلي ال��ذي أمسى
ع �ن��وان��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ل�ل�م�ن��اف�س��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة.
وت �ب �ع��ًا ل �ل �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة ن �ف �س �ه��ا ،ف��إن
ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة باتت
ه��دف��ًا م �ب��اش �رًا مل� �ح ��اوالت ت �خ��ري��ب ،وه��و
م��ا يجعل ه��ذه الجهات ال تكتفي بالقول
ّ
التحول
«الله يستر» ،بل تضيف أيضًا أن
املهم ـــ ولكن الخطير ــ الذي تشهده اإلمارة
ف��ي اس�ت�ح�ق��اق االن �ت �خ��اب��ات ه ��ذه امل� ��رة ،ال
يقتصر على تنافر القوى املتنافسة ،وهي
ّ
نفسها في ظل الدوائر االنتخابية الخمس
ّ
م�ث�ل�م��ا ك ��ان ال��وض��ع ف��ي ال �س��اب��ق ف��ي ظ��ل
الدوائر الـ ،25بل في تنامي النبرة املذهبية
والطائفية والقبلية .واقع يقود السلطات
إل� ��ى اإلع � � ��راب ع ��ن خ�ش�ي�ت�ه��ا م ��ن ان �ب �ث��اق
ّ
متشدد على صورة الشارع ،متأثر
برملان
بالتطورات التي تحوط اإلمارة ،ويستعيد
تجربة عدم التعاون مع الحكومة ،ومن ّ
ثم
أزم��ة دستورية جديدة .وتالحظ الجهات
ال��رس�م�ي��ة أن ت �ط ��ورات امل�ن�ط�ق��ة وال�ت��أث�ي��ر
اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى ج ��زء م��ن ش��رائ��ح املجتمع
ً
الكويتي ،فضال عن الثقافة الجديدة التي
ب� ��دأت ت�ت�س�ل��ل إل ��ى اإلم� � ��ارة ،وه ��ي ت�ن��اح��ر
ّ
والتطرف ،باتت تطبع الواقعني
االعتدال
واالجتماعي.
السياسي
ّ
ّ
ّ
التشدد
ف��ي «ب��روف�ي��ل» امل��رش�ح�ين ،ال ي�ق��ل
ال �ش �ي �ع��ي ف ��ي ال� ��دائ� ��رة األول� � ��ى ـ �ـ �ـ وب �ع��ض
م��رش�ح�ي��ه م �ع� َّ�م��م ـ �ـ �ـ ع ��ن ال �ت �ش� ّ�دد ال�س�ل�ف��ي
ف��ي ال��دائ��رت�ين الثالثة وال��راب �ع��ة ،ف��ي حني
ي �ط��ل «اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م��ون» ف ��ي ال ��دائ ��رة
الثانية على أنهم أقل ّ
تطرفًا من السلفيني،
وي�ت�ق�ل��ص ت��أث�ي��ر ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين م�ق��ارن��ة مع
هؤالء جميعًا.

وع �ل��ى وف � ��رة امل ��واق ��ف ال �ت��ي ت �ت �ح� ّ�دث عن
ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى ت �ق �س �ي��م ج ��دي ��د ل� �ل ��دوائ ��ر،
واخ� �ت �ب ��ار ت �ج��رب��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ه ��ي ال ��دائ ��رة
ال ��واح ��دة ،ب�ع��د ث�ل�اث م �ح��اوالت م�ت�ف��اوت��ة
(ال��دوائ��ر ال�ع�ش��ر ب�ين ع��ام��ي  1961و1976
وال ��دوائ ��ر ال � �ـ 25ب�ي�ن ع��ام��ي  1980و2006
وال��دوائ��ر الخمس منذ ع��ام ُ ،)2008يقبل
الناخبون على صناديق الدوائر الحالية
ً
متأثرين بالخصوصية ال�ت��ي تجعل كال
منها ـــ أو تكاد ـــ إقطاعًا سياسيًا أو طائفيًا
أو قبليًا :ــ األول��ى :يسيطر عليها الناخب
الشيعي والقبائل .في الغالب يصل منها
إل��ى مجلس األم��ة  6ن��واب شيعة .وم��ع أن
تقدير السكان الشيعة يختلف بني النسبة
ال �ت��ي ي �ح� ّ�دده��ا امل �س��ؤول��ون ال�ح�ك��وم�ي��ون
ّ
سياسيو
ب �ـ 15ف��ي امل �ئ��ة ،وال �ت��ي ي�ح� ّ�دده��ا
ال�ط��ائ�ف��ة ب 20ف��ي امل �ئ��ة ،إال أن �ه��ا نجحت
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات  2009ف��ي إي �ص��ال  9ن��واب
ّ
ويتردد أنهم
بينهم  7في الدائرة األول��ى.
باتوا أكثر استعدادًا لزيادة تمثيلهم في
املجلس الجديد.
ـ� �ـ� �ـ ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة :ق �ل �ي �ل ��ة ال� � �ع � ��دد ب �ن��اخ �ب �ي �ه��ا

الدائرة الثالثة
هي األكثر
إثارة لالستفزاز
واملشاعر
املذهبية
وتوصف
بالدائرة
املخملية
(مروان نعماني
ــ أ ف ب)

ّ
وم��رش �ح �ي �ه��ا ال� �س ��ن ��ة وال� �ش� �ي� �ع ��ة ،إال أن
الفائزين فيها في الغالب قبليون.
ـ �ـ �ـ ال �ث��ال �ث��ة :ه ��ي األك �ث ��ر إث � ��ارة ل�لاس �ت �ف��زاز
وامل �ش ��اع ��ر امل��ذه �ب �ي��ة ال �ت��ي ت��وص��ف ت ��ارة
بدائرة املثقفني ،وطورًا بالدائرة املخملية،

وأح � �ي ��ان ��ًا ب� ��ال� ��دائ� ��رة امل ��رب � �ك ��ة ،وي �ص �ع��ب
ال�ت�ك� ّ�ه��ن بنتائجها س�ل�ف��ًا .ه��ي خليط من
املذاهب املختلفة واالتجاهات السياسية
امل �ت �ن��اق �ض��ة ،إذ ي ��وج ��د ف �ي �ه��ا ال �ن��اخ �ب��ون
ال� �ل� �ي� �ب ��رال� �ي ��ون وال� �ق� �ب� �ل� �ي ��ون ،واإلخ � � � ��وان

ؤجج األجواء
شرارات النعرات
القبلية ُت ّ
ّ

ّ
حرك املرشح محمد
الجويهل العصبيات
القبلية في االنتخابات
عند هجومه على قبيلة
«مطير» ،ولم يعد
يستطيع لجمها .فبعد
إحراق خيمته ،هاجم
شباب غاضب من «مطير»
ّ
مقر قناة الوطن التي
كانت تستضيفه

الكويت ــ وليد سليمان
ل ��م ت �ك��د ت �م � ّ�ر  24س ��اع ��ة ع�ل��ى
إح � � � � � ��راق امل � � �ق � � � ّ�ر االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي
ملرشح ال��دائ��رة الثالثة محمد
ال �ج��وي �ه��ل ب �س �ب��ب ت �ه �ج �م��ه ع �ل��ى ق�ب�ي�ل��ة
«م �ط �ي��ر» ،ح�ت��ى ت �ك� ّ�رر امل�ش�ه��د م �س��اء أول
م��ن أم��س ،بعدما ح��اول امل�ئ��ات م��ن أبناء
ال �ق �ب �ي �ل��ة اق� �ت� �ح ��ام م� �ق � ّ�ر ق� �ن ��اة «ال� ��وط� ��ن»
الكويتية ال�خ��اص��ة ،بعد انتشار نبأ عن
مناظرة على القناة بني مرشحي الدائرة
الثالثة ال�ك��ات��ب الصحافي نبيل الفضل
و«اإلخ��وان��ي» فيصل املسلم ،ما أدى إلى
إصابة  17شخصًا.
فعند سماع نبأ املناظرة ،ب��دأت الجموع
ب��االح �ت �ش��اد ح� ��ول م �ب �ن��ى ال �ق �ن ��اة ،حيث

م�ن�ع�ت�ه��م ال �ق��وات ال �خ��اص��ة م��ن ال��دخ��ول،
ّ
غ �ي��ر أن ال �ت��داف��ع ال �ش��دي��د م��ك��ن ال�ش�ب��اب
ال �غ��اض��ب م ��ن ت �ح �ط �ي��م ال� �ب ��اب ال �خ �ل �ف��ي،
فيما عمد املتجمهرون ف��ي ال �خ��ارج إلى
تحطيم سيارة الفضل .وبعد ذلك حصلت
اش �ت �ب��اك��ات ّأدت ال ��ى إص��اب��ة  ،17بينهم
ُ
 14م ��ن ال � �ق ��وات ال� �خ ��اص ��ة .واس��ت��دع �ي��ت
ق��وات أمنية إضافيةّ ،
فتم ضبط الوضع
ب ��اس �ت �خ ��دام ال �ق �ن��اب��ل امل �س �ي �ل��ة ل �ل��دم��وع
وقنابل الغاز لتفريق املتجمهرين.
ُّ
ويعد الفضل صديقًا مقربًا من الجويهل،
وه � � ��و م � ��ن أش � � ��د ال � �ك � �ت� ��اب ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
املنتقدين لنواب وزعماء املعارضة ،فيما
ّ
يعد املسلم من أعضاء املعارضة البارزين،
ّ
وقدم أكثر من استجواب لرئيس الوزراء
السابق ناصر املحمد الصباح.

أيضًا
املسلمون
ّ
والسلفيون ،ويكمن فيها ّ
ال �ت �م��اس ال �س��ن��ي ـ�ـ�ـ ال�ش�ي�ع��ي .ب��ذل��ك تمثل
ال��دائ��رة الثالثة أح��د أب��رز نماذج املجتمع
الكويتي ،ويترشح ملقاعدها العشرة 67
مرشحًا ،رغم أنها ليست أكبر الدوائر وال

والحقًاّ ،
هدد املتجمهرون باقتحام مبنى
قناة «س�ك��وب» التلفزيونية ،التي يظهر
املرشح الجويهل على شاشتها بصورة
دائمة ،ما دفع بالقوات الخاصة إلى حشد
ع �ن��اص��ره��ا ل �ح �م��اي �ت��ه .وف ��ي ات� �ص ��ال مع
«األخبار» ،قال الفضل إنه ال يعرف هوية
املحتجني ،أو الى أي طرف ينتمون ،غير
أن��ه وص�ف�ه��م ب �ـ«ال �غ��وغ��اء ال��ذي��ن ي��ري��دون
ف��رض سيطرتهم على ال��دول��ة» .وأوض��ح
أنه لم يكن هناك مناظرة تلفزيونية ،بل
ك��ان ض�ي�ف��ًا ف��ي ب��رن��ام��ج ح� ��واري ،إل��ى أن
اتصل املرشح املسلم ،عارضًا الظهور في
مناظرة ،فوافق الفضل على الفور ،إذ إن
األخ �ي��ر ،بحسب ق��ول��ه ،ل�ط��امل��ا دع��ا رم��وز
املعارضة إلى «إجراء مناظرة تلفزيونية،
وت�ح��دي�دًا فيصل املسلم ،إذ ّ
وج�ه��ت إليه

توقعات متضاربة قبيل االنتخاب
ّ
الكويت ــ فادي الزين

النائب صالح عاشور

ي�ت��وج��ه ن�ح��و  400أل ��ف ن��اخ��ب
كويتي إلى صناديق االقتراع،
ال �ي��وم ،الخ �ت�ي��ار م�ج�ل��س األم��ة
ال��راب��ع عشر ،وس��ط احتقان سياسي غير
م�س�ب��وق ف��ي ال �ب�لاد ،ع��ززت��ه أح ��داث األي��ام
امل ��اض� �ي ��ة ،وك ��ان ��ت «ال �ق �ب �ل �ي��ة» م �ح��وره��ا
األس��اس��يُ .
ودع��ي ال��ى االنتخابات ك��ل من
أت� � ّ�م ال ��واح ��دة وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ع �م ��ره ،من
ال �ج �ن �سي��ن ،لل��اخ �ت �ي��ار ب�ي�ن  286م��رش�ح��ًا
ب �ي �ن �ه��م  23ام� � � ��رأة ،ي �ت �ن��اف �س��ون ع �ل��ى 50
ُ
مقعدًا تمثل الدوائر االنتخابية الخمس،
فيما يحق لكل ن��اخ��ب التصويت ألربعة
م��رش �ح�ين .وان �ت �ش��رت ف��ي األي� ��ام األخ �ي��رة
االت �ه��ام��ات ب �ش��أن إن �ف��اق امل ��ال ال�س�ي��اس��ي

وش��راء أص��وات الناخبني ،على ال��رغ��م من
أن��ه ل�ي��س ّه�ن��اك خ��وف ج � ّ�دي م��ن احتمال
ح��دوث غ��ش أو ت��زوي��ر ف��ي النتائج ،وذل��ك
ّ
بسبب مراقبة الفرز وقلة ع��دد الناخبني.
ووس� � � ��ط ت� ��وق � �ع� ��ات م � �ت � �ض ��ارب ��ة ،ت �ت �ط �ل��ع
امل�ع��ارض��ة إل��ى تعزيز ق� ّ�وت�ه��ا ،ال�ت��ي كانت
ت �ت �ف��اوت ف ��ي ال �ب ��رمل ��ان ال �س ��اب ��ق ،ب�ح�س��ب
القضايا املطروحة ،وكانت تصل أحيانًا
إل��ى نصف ع��دد ال�ن��واب ،علمًا ب��أن أعضاء
ال�ح�ك��وم��ة ي�ع�ت�ب��رون أع �ض��اء ف��ي ال�ب��رمل��ان
ول �ه��م ح ��ق ال �ت �ص��وي��ت ،وه ��و األم � ��ر ال�ت��ي
تطالب املعارضة بإلغائه.
أم��ا السلطة الحاكمة ،فترغب ف��ي وص��ول
ب ��رمل ��ان أق� ��ل ح � � ّ�دة ت �ج��اه �ه��ا ،وخ ��اص ��ة أن
ال � �ص� ��راع ب�ي�ن م �ج �ل��س األم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ت �ص��اع��د ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة،

وش �ه��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس �ت �ج��واب��ات ،األم��ر
ّ
الذي أدى إلى حل البرملان في كانون األول
ُ ّ
امل��اض��ي ،ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د ح ��ل ث�ل�اث م��رات
منذ وص��ول األمير الحالي الشيخ صباح
األح �م��د ال �ص �ب��اح إل ��ى ال �ح �ك��م ف��ي ك��ان��ون
الثاني .2006
ّ
وف ��ي ك��ل م � � ّ�رة ،ك ��ان ال �ح��ل ي �ح��دث بسبب
الخالف مع رئيس الحكومة ناصر املحمد
ال �ص �ب��اح ،ال� ��ذي ت �ع��اق��ب م �ن��ذ  2006على
رئ��اس��ة س �ب��ع ح �ك��وم��ات .إال أن امل��راق �ب�ين
ي��رون أن ه��ذه االنتخابات ل��ن ت��ؤدي على
األرج��ح إل��ى إن�ه��اء ال�ت��أزم السياسي ال��ذي
ّ
يشل البالد ،حيث سيبقى الصراع قائمًا
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا السياق ،قال مرشح الدائرة األولى
صالح ع��اش��ور (ال �ص��ورة) ل�ـ«األخ�ب��ار» إن

