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»اتجاهات للدراسات« يحّلل مضامين حوار المحمد: يساعد على زيادة 
مساحة رصيد الثقة نتيجة شجاعة االعتراف بوجود األخطاء

أجرى مركز )اجتاهات( للدراسات 
والبحوث »اجتاهات« الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة حتليل 
مضمون، كيفيا وكميا، حلوار سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الذي أج���راه اإلعالمي عبد 
احلكيم الس���بتي وبث���ه تلفزيون 
الكويت مطلع األس���بوع اجلاري. 
ومن خالل التعمق في الردود على 
التساؤالت التي وجهت إلى سموه، 
جاءت املقابلة في نحو 1370 كلمة 
القول  وتضمنت 19 فقرة، وميكن 
ان تلك الردود تعكس بعمق اهتمام 
سموه ب� »حال الكويت الدميوقراطي« 

على املستوى الداخلي فضال عن رؤيته ل� »توجه الكويت التنموي« على 
املستوى اخلارجي.

عبارة بليغة

بالنسبة للمس���توى الداخلي، تكررت كلمة الدميوقراطية 13 مرة في 
خطاب س���موه، وبرزت عبارة بليغة لسموه وهي »أنا في الصف األمامي 
للتمس���ك بالدميوقراطية«، وهو ما يعكس انشغال سمو رئيس الوزراء 
بالدميوقراطية كمفهوم وعملية.. في الفك���ر واحلركة.. القيم واألبنية.. 
املعتقدات واإلجراءات.. التوجهات واملؤسسات.. التساؤالت واالستجوابات. 
فالكويت هي واحدة من التجارب القليلة في املنطقة العربية التي خرجت 
من حالة »االس���تثناء الدميوقراطي« حيث عرفت الدس���تور منذ خمسة 
عقود ويوجد بها برملان حر منتخب يفّعل املساءلة السياسية في مواجهة 
الشخصيات التنفيذية حتى ولو كانوا من أبناء األسرة احلاكمة، حيث شهد 
العام املاضي استجوابا تاريخيا بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، مت اجتيازه بصعود سموه املنصة ومواجهته املساءلة، األمر 
الذي يعتبر – وفقا لتصور سموه - انتصارا دميوقراطيا كويتيا وليس 
انتصارا شخصيا فئويا. كما أن رؤية سموه تشير إلى أن مواجهة السلبيات 
الناجتة عن التح���ول الدميوقراطي في الكويت ال تتم عبر إجراءات احلد 
م���ن مظاهر الدميوقراطية بل املضي قدما في طريق الدميوقراطية بحيث 
تتعرض التجربة الكويتية ملزيد من اإلنضاج. ومن ثم، لم يكن غريبا أن 
األدبيات السياس���ية الغربية تعطي اهتماما متزايدا ملا تسميه »النموذج 

الكويتي« في التحول الدميوقراطي.

 طعم الديموقراطية

يعلي س���مو رئيس الوزراء من شأن الدس���تور الكويتي باعتباره أبا 
القوانني وامليثاق احملدد للعالقة بني احلاكم واحملكوم، حيث تكررت كلمة 
الدستور 17 مرة، وال يرى سموه أن املرحلة الراهنة تقتضي إحداث تغيير 
أو تعديل في الدس���تور القائم، حيث يتطلب حدوث ذلك وجود ما أسماه 
»توافق سياسي ونوايا صافية« غير متوافرة، فطعم الدميوقراطية ليس 
»حلوا« دائما. ويرى سموه أن املرحلة املقبلة ستشهد سيادة القانون حيث 

تكررت كلمة القانون 9 مرات، واستعان سمو رئيس الوزراء بقول صاحب 
السمو األمير لدى ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء »يا مجلس الوزراء 
طبق���وا القانون على اجلميع وابدأوا فيني أنا«. ووفقا لرؤية احملمد، فإن 
معيار الفصل بني املتخاصمني مهما بلغ شأنهم هو القضاء، حيث تكررت 
كلمة القضاء نحو 7 مرات. فالقضاء يتمتع باستقاللية شديدة في مواجهة 
السلطتني التشريعية والتنفيذية في الكويت، حتى يكون مصونا، وهو 

ما مت التعبير عنه في احلوار »القضاء ال سلطان عليه«.
وبالتالي، فإن النمط العام احلاكم لطبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع 
ف���ي الكويت هو »الثقة« و»التمكني املتبادل« في املرحلة احلالية، بعد أن 
كان���ت األحداث – في فترات ماضية - جتري بس���خونة ظاهرة ش���هدت 
توترا كبيرا. كما أن حوار سمو رئيس الوزراء يساعد على زيادة مساحة 
رصيد الثقة نتيجة ش���جاعة االعتراف بوجود أخطاء لكن العبرة بآليات 

التصحيح.

إعالم الفتن

ويشدد سمو الشيخ ناصر احملمد على دور اإلعالم كفاعل رئيسي في 
إثراء العالقة بني أبناء املجتمع الكويتي، حيث تشير خبرة الشهور املاضية 
إلى أن بعض الوس���ائل اإلعالمية، حاولت إثارة الفنت، بدرجات متفاوتة 
وأشكال مختلفة، مبا يهدد الوحدة الوطنية ألبناء املجتمع الكويتي الذين 
جتمعه���م أرض واحدة ومصير مش���ترك. وقد برز ه���ذا املعنى جليا في 
حوار س���موه حينما طالب العاملني في احلقل اإلعالمي ب� »عدم االلتفات 
ملثيري الفنت وعدم إعطائهم الفرصة لصنع بطوالت غير الئقة على حساب 
الوطن وتالحمه«. على جانب آخر، يؤكد سمو رئيس الوزراء أن »االنفتاح 
اإلعالمي ضروري«، معربا عن شعوره بالفخر بعد تبوؤ الكويت املرتبة 
األولى في مؤش���ر حرية الصحافة على املستوى العربي واإلسالمي، لكن 
ذلك ال يعني عدم وجود سلبيات حيث ان »احلرية البد أن يقابلها شعور 
باملسؤولية الرقابية الذاتية التي حتافظ على النسيج االجتماعي وكرامات 

الناس« على حد قول سموه.

تقاطع الفكر

وقد تقاطع هذا التوجه مع توجه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حينما تناول موضوع »إثارة النعرات« في خطابه األخير الذي ألقي 
مبناسبة العشر األواخر، وقال »إن مواجهة ذلك يستوجب االرتقاء بإعالمنا 
املقروء واملسموع واملرئي وممارسة دوره املنشود في تكوين ودعم الرأي 
العام املس���تنير الذي يعزز الوالء للوطن ويرسخ روح الوحدة الوطنية 
وينشر احملبة بني الناس ويسهم في تقوية أواصر اإلخاء«. وبالتالي، فإن 
كال من صاحب الس���مو األمير وس���مو رئيس الوزراء يضعان مسؤولية 
مباش���رة على اإلعالم مبختلف أشكاله في احلفاظ على الوحدة الوطنية. 
وفي هذا اإلطار، فقد أن األوان لتشكيل جلنة الوحدة الوطنية لتخرج إلى 

النور قبيل دور انعقاد مجلس األمة في أكتوبر املقبل.

الحكم الصالح

كما برز في خطاب سمو رئيس الوزراء االهتمام بالبعد التنموي، حيث 
تكررت كلمة التنمية 9 مرات، وأشار سموه إلى أن »األشهر املاضية كانت 
مليئة باإلجنازات وأن الكويت حتظى برؤية إس���تراتيجية متتد إلى عام 
2035«. وأضاف أنه »للمرة األولى في تاريخنا التش���ريعي بعد التحرير 
يقر مجلس األمة خطة التنمية للسنوات ال� 4 املقبلة والتي سيتم العمل 
فيها وفق رؤية منهجية وأدوات تنفيذية وكوادر وطنية ومعايير دقيقة 

لتنفيذ مشاريع التنمية واملبادرات في مختلف القطاعات«.
فهن���اك بعض اخلطوات التي جلأ إليها مجل���س الوزراء الكويتي في 
املرحلة املاضية لسن التشريعات وصياغة القوانني والتي تعالج متطلبات 
وحتديات التنمية التي تواجهها الكويت مثل قانون »سوق املال« وقانون 
»اخلصخصة« وقانون »حقوق ذوي اإلعاقة« وقانون »العمل«، باإلضافة إلى 
ما مت التقدم به من التشريعات وإجراءات متعلقة مبكافحة الفساد وضمان 
الش���فافية في اجلهاز اإلداري للدولة، ألن اإلخفاق في حتقيق ذلك يعرقل 

خطط التنمية ويقف حائال دون حتويل البالد مركزا ماليا وجتاريا.
وثمة جهة محددة يقع على عاتقها محاربة الفساد وهي � كما جاءت في 
نص احلوار � »ديوان احملاسبة«، لدرجة أن سمو رئيس الوزراء يعتبرها 
مبثابة »املسطرة«، فضال عن جهات أخرى معنية مبواجهة تلك الظاهرة 
»الوبائية« مثل مجلس األمة ومجلس اخلدمة املدنية وجهاز خدمة املواطن 
وتقيي���م أداء اخلدمات احلكومية والقضاء املس���تقل وكذلك اإلعالم احلر 

واملنظمات الشعبية ملكافحة الفساد.

سفينة الوطن

وقد مت تشبيه الوطن من جانب رئيس الوزراء ب� »السفينة« في اخلطاب 
الت���ي حتتاج إلى تعاون كل من عليها. وهناك مفردات تش���ير إلى النهج 

التعاوني لسمو رئيس الوزراء مثل »التعاون« و»التالحم« و»التكاتف« 
و»املسؤولية مشتركة« و»احلكومة واملجلس في قارب واحد« و»املركب لن 
ميشي إال بتعاون البحارة كلهم« و»يدي ممدودة للجميع« و»الكويت متد لنا 
اليد« و»أكون مساهما في« و»التوافق السياسي« و»نوايا صافية« و»تعاون 
بني اجلميع«. ومن هنا طالب سمو الشيخ ناصر احملمد احلكومة ومجلس 
األمة ب� »احلرص على غرس التفاؤل وإحياء األمل في املجتمع«. فاخلالفات 

بني احلكومة ومجلس األمة تعرقل خطط ومشروعات التنمية.

كويت جديدة

إن املفردات التي اس���تخدمها س���مو رئيس الوزراء تدعو إلى التغيير 
ومقاوم���ة الثبات مثل »اإلجناز« و»اإلص���الح« و»التغيير« و»االنطالق« 
و»العمل« و»البناء« و»اإلجنازات« و»الكويت التي تتش���كل« و»اكتشاف 
املتغيرات« و»كويت اليوم ليست كويت األمس« و»كويت يصعد فيها رئيس 
الوزراء إلى املنصة ليفند محاور استجوابه.. كويت مليئة بجمعيات النفع 
العام ومؤسس���ات املجتمع املدني الفاعلة.. كويت فيها إعالم حر. كويت 
مليئة بالشباب املثقف املتفاعل الطموح«. ويبرز هنا في ردود سمو رئيس 
الوزراء التوجه املستقبلي بتكرار بلغ 9 مرات، من خالل كلمات بعينها مثل 
»املستقبل« و»مستقبل الكويت« و»الكويت احلديثة« و»الكويت اجلديدة« 
و»الدميوقراطية اجلديدة« و»العام 2035« و»جيل جديد« و»لغة جديدة« 
و»عص���ر جديد«. فالعالقة بني األجيال ف���ي الكويت يحكمها التواصل ال 
االنقطاع، حل املشكالت وليس تصدير املشكالت، وهو ما عبر عنه الشيخ 

ناصر احملمد قائال »معيب.. ان نورث أجيالنا مشكالتنا«.

دوائر التحرك الخارجي

على املستوى اخلارجي، يشير خطاب سمو الشيخ ناصر احملمد إلى أن 
الكويت تهدف إلى دعم عالقتها بالعالم اخلارجي لكن من املالحظ حدوث 
حتول عن املس���ار التقليدي الذي اتبعته السياس���ة اخلارجية الكويتية 
لفت���رة من الزمن، حيث متثلت دوائ���ر احلركة اخلارجية الكويتية في 3 
دوائ���ر، وهي: الدائرة األولى تتعلق مبنطق���ة مجلس التعاون اخلليجي 
عبر التنس���يق والتعاون مع دول املجلس الشقيقة بهدف ترسيخ األمن 
واالس���تقرار في منطقة اخلليج وتعزيز التكامل االقتصادي وصوال إلى 
الوحدة اخلليجية املنشودة. الدائرة الثانية تخص منطقة الشرق األوسط 
من خالل املساهمة الفعالة مع الدول العربية واملجتمع الدولي من أجل حل 
الصراع العربي � اإلس���رائيلي مبا يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة 
وذات سيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية والعمل احلثيث على إخالء 
منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل. أما الدائرة الثالثة فهي 
دولية، تهدف إلى دعم جهود املجتمع الدولي واملنظمات الدولية من أجل 

حتقيق الهدف األسمى للبشرية في العيش بأمان واستقرار.

الوطن والمواطن

خالصة القول مما سبق أن القضايا الداخلية استحوذت على اهتمام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وتلتها في األهمية القضايا اخلارجية، 
ان الهم الرئيسي لسموه هو ثنائية »صون الوطن وخدمة املواطن«، بحيث 
تكررت الكلمات الدالة على مكانة »الوطن« في ردود سمو رئيس الوزراء، إذ 

تكررت كلمة »الكويت« 25 مرة وكلمة »الوطن« وردت مرة واحدة.

»ص�ون  ثنائي�ة  ه�و  لس�موه  الرئيس�ي  اله�م 
الدال�ة  والكلم�ات  المواط�ن«  وخدم�ة  الوط�ن 
عل�ى مكان�ة »الب�اد« ف�ي ردوده تك�ررت 26 م�رة

عب�ارة »أن�ا ف�ي الص�ف األمامي للتمس�ك 
المحمد  انشغال  عكس�ت  بليغة  بالديموقراطية«  
بها قواًل وفعًا وكمفهوم وعملية في الفكر والحركة

المحم�د مؤمن ب�أن مواجهة الفس�اد وترس�يخ 
مقوم�ات  تمث�ل  بالمس�اءلة  واألخ�ذ  الش�فافية 
أساس�ية للحك�م الصال�ح وش�رطًا لتحقي�ق التنمية

تدع�و  المحم�د  اس�تخدمها  الت�ي  المف�ردات 
»اإلنج�از«  مث�ل  الثب�ات  ومقاوم�ة  التغيي�ر  إل�ى 
و»اإلص�اح« »والتغي�ر« و»االنط�اق« »والعم�ل« وغيرها

ردود سموه تعكس اهتمامه بـ »الحالة الديموقراطية« ورؤيته لـ »توجه البالد التنموي«

جدول يوضح الموضوعات البارزة التي وردت في حوار رئيس 
الوزراء مع تلفزيون الكويت

النسبةالتكرارالموضوع
15.2املساءلة البرملانية انتصار للدميوقراطية الكويتية

15.2جتديد الثقة بني احلكومة ومجلس االمة
315.7االلتزام بالدستور وسيادة القانون

15.2تعديل الدستور الكويتي غير مطروح
15.2استقالل السلطة القضائية في الكويت
15.2اإلجنازات التنموية للحكومة الكويتية

15.2االستثمار في اإلنسان الكويتي هو قاطرة التنمية
210.5معضلة الرقابة واالنفتاح لوسائل االعالم

15.2التواصل اجليلي في املجتمع الكويتي
526.3دوائر احلركة في سياسة الكويت اخلارجية

210.5ميالد كويت جديدة
100%19املجموع

المحم�د يرى أن العاقة بي�ن األجيال في الكويت
يحكمها التواصل ال االنقطاع وحل المشكات ال توريثها

النم�ط الع�ام الحاك�م لطبيع�ة العاق�ة بي�ن 
الدول�ة والمجتمع ه�و »الثق�ة« و»التمكي�ن المتبادل«

سمو الشيخ ناصر احملمد

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2010/9/27م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/198 بيوع/1.

املرفوعة من: 1- جا�شم �شلمان علي اخلواري        2- حمد �شلمان علي اخلواري

                           3- فايزة �شلمان علي ال�شلمان

 �شـــــــــــــــــد:  1- فوزي �شلمان علي اخلواري          2- نادية �شلمان علي اخلواري

                            3- يو�شف �شلمان علي اخلواري           4- علي �شلمان علي اخلواري

                            5- �شباح �شلمان علي اخلواري

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة بيان  قطعة 3 �سارع 2 منزل 50 ق�سيمة 143 طريق 22 وم�ساحته 750م2 

احدى  من  به  ومالحق  �سوارع  ثالثة  على  العقار  يقع   .1984/6346 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف 

اجلهات حائط جار ومك�سي باحلجر ومكون من دور اأر�سي واأول و�سرداب وملحق واالر�سيات من 

ال�سرياميك والتكييف مركزي. الدور االأر�سي : �سالتني + غرفتني ـ 3 حمامات + مطبخ حت�سريي 

+ مطبخ + غرفة غ�سيل. الدور االأول : �سالة + 5 غرف + 4 حمامات. ال�سرداب : �سالة + غرفة 

+ خمزن. امللحق : ديوانية + حمام.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اآالف وخم�سمائة دينار كويتي«. »�ستمائة و�سبعة  اأ�سا�سي قدره 607500 د.ك  بثمن  املزاد  يبداأ   : اأوالً  

البنك  من  م�سدق  �سيك  مبوجب  االأقــل  على  الثمن  ذلك  خم�س  �سداد  املــزاد  يف  للم�ساركة  وي�سرتط 

امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة واليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�س�سة الأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة 

بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

خالد عبدالرحمن املضاحكة


