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التعاونيون مستاءون من قانون التعاون الجديد: يشّل الحركة التعاونية
أكدوا ضرورة االستماع إلى آرائهم فهم المعنيون أواًل وأخيرًا

الوزير أحمد الهارون لدى لقائه وفد احتاد اجلمعيات التعاونية السعودية

)أحمد باكير(حضور حاشد جانب من التعاونيني خالل التجمع في منطقة الظهر

المويزري: الحركة التعاونية استقطبت
وفدًا سعوديًا لكن المتنفذين يعبثون بها

العدساني يرد على مصدر »الشؤون«: سجالتنا 
نظيفة واتهاماتكم للتعاونيين »بهتان«

شدد عضو مجلس إدارة 
جمعية عب����داهلل املبارك 
التعاونية، ورئيس جلنة 
املش����تريات س����يف فالح 
املوي����زري عل����ى أهمي����ة 
انتشال احلركة التعاونية 
من أي����دي العابث����ن بها، 
والذي����ن ال ميتلك����ون أي 
خبرة أو دراية فيها، مؤكدا 
في تصريح صحافي على 
هامش ملتقى التعاونين 
يوم أول من أمس، أن هناك 
تناقضا واضحا في قانون 
التعاون اجلديد من حيث 

انه مت أخذ رأي الصحافين في قانون املرئي 
واملسموع كونهم أهل االختصاص واخلبرة في 
هذا املجال، إال أنه على اجلانب اآلخر، مت استبعاد 
أهل االختصاص واخلبرة لدى وضع التعديالت 
اجلديدة على قانون التعاون. وقال: إن بعض 
التعديالت تشكل ظلما على التعاونين، وذلك من 
خالل صالحية وزارة الشؤون في حل مجلس 
اإلدارة، معتبرا أن املواطنن وأهالي املناطق هم 
الذين منحوا األعضاء ثقتهم واستأمنوهم على 
إدارة أموالهم، وبالتالي، فإنه من غير املنطقي 
أن نحدد للعضو دورتن فقط مادام يدير هذه 
املؤسسة بشكل جيد يتواءم مع حتقيق األرباح 
وخدمة املنطقة وأبنائها والذين س����يدفعون 

ثمن ه����ذه املقترحات غير 
املنطقية. وذكر املويزري أن 
هناك وفدا سعوديا موجودا 
في الكويت حاليا ليستشف 
ثراء احلركة التعاونية في 
الكويت، محذرا من ش����ل 
ه����ذه احلرك����ة التعاونية 
والتي مضى على والدتها 
نح����و 50 عاما، معتبرا أن 
ذلك لن يك����ون من صالح 
املواطنن، وإمنا سيصب في 
مصلحة الشركات والتجار، 
والتي ستكون هي املتحكم 
في س����لع الناس وغذائهم 
واحتياجاته����م االس����تهالكية، منتقدا وقوف 
وزارة التجارة في صف التجار والتبجح باتهام 
اجلمعيات التعاونية بأنها هي التي تقف وراء 
ارتفاع األس����عار. وقال: إن وزارة التجارة من 
خالل عدم تفعيل حماية املستهلك فتحت الباب 
على مصراعيه للتجار والشركات لكي تنهش من 
حلوم املواطنن قبل جيوبهم، في حن تقف في 
وجه من يدعو إلى تخفيض األسعار وتخفيف 
املعاناة على املستهلكن من املواطنن واملقيمن. 
داعيا نواب مجلس األمة إلى الوقوف بحزم أمام 
هذه املوجة اجلديدة التي تضيق اخلناق على 
املجتمع الكويتي، وتشكل حائال وسدا في وجه 

حتقيق االكتفاء املعيشي للمواطن.

الصحية، وإذا كان لديكم شيء فيمكنكم أن 
تضغطوا على النواب في مناطقكم. فهل هذا 
يعق����ل؟ وقال اجلويعد: إذا كان األمر كذلك 
فلم����اذا دعوتنا يا رئيس احتاد اجلمعيات 

بحضور الوكيل املساعد؟ 
وانتقد تصريح بعض املس����ؤولن في 
الشؤون بأنهم التقوا بعض رؤساء اجلمعيات 
وناقشوا معهم القانون ملدة 4 ساعات ومن 
ثم إقرار القانون، فه����ذا غير صحيح ولم 

يحدث.

خصخصة العمل التعاوني

بدوره، قال محمد عامر عضو مجلس إدارة 
تعاونية جليب الشيوخ إن هذه القضية متس 
كل تعاوني، الفتا إلى أن القانون الذي متت 
املوافقة عليه في اللجنة الصحية مبجلس 
األمة سيشل احلركة التعاونية، حيث إنه 
سيكون بداية خلصخصة العمل التعاوني، 
والذي مضى عليه عقود كثيرة، وبالتالي، 
البد أن تكون للتعاونين وقفة جادة جتاه 

هذا األمر.
إلى  للقان����ون اجلديد،  انتقاده  وأرجع 
أنه لم تتم فيه استشارة أي تعاوني، ولم 
يستند فيه إلى رأي شخص ميثل احلركة 
التعاونية، وقال لقد ناقش����ت النائبة روال 
دشتي هاتفيا، وكانت تبسط لي أمر القانون، 
ولكني اعترضت من جهة أن جميع القوانن 
التي أقرت وكانت متس هيئات أو مؤسسات 
معين����ة، كان يستش����ار فيه����ا بعض أهل 
االختص����اص، إال أن النائبة ردت على ذلك 
وقالت: إن وزارة الش����ؤون هي التي متثل 

التعاونين.
وبن أن مهمة وزارة الشؤون بالنسبة 
للجمعيات إشرافية ال أكثر، وقد صاغ القانون 
اجلديد مجموعة من اإلدارين في الوزارة، 
دون أن يكون فيها مختص واحد في احلركة 
التعاونية، معتبرا أن هذه العملية هي لضرب 
احلركة التعاوني����ة والتمهيد خلصخصة 

اجلمعيات.

وتابع: نحن حريصون على مناقش����ة 
قانون التعاون والذي إن أقر خالل هذا الشهر، 
فإن جميع التعاونيات س����يكون مصيرها 
احلل، وس����تكون هناك انتخابات جديدة، 
داعيا جميع التعاونين إلى الوقوف وقفة 
جادة وشد همة أعضاء مجلس األمة، وأن 
يحذروا من التهاون في هذا األمر، إلى حن 
إقرار القانون وحينئذ ال ينفع الندم، مؤكدا 
أن تصحيح احلركة التعاونية يس����تدعي 
اجللوس مع التعاونين وأخذ مالحظاتهم 

كونهم أهل اخلبرة في املوضوع.

قانون فاشل

من جانب����ه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
جمعية النزهة التعاونية، رياض العدساني 
عن رفض التعاونين لهذا القانون الذي ليس 
فيه أي إيجابية، وقال إن هذا القانون فاشل 
فاشل فاشل، وإن املفترض بوزارة الشؤون 
والتي أصبحت مبثابة س����يف مسلط على 
اجلمعيات أن تستدعي التعاونين كما مت 
استدعاء جمعية الصحافين في قانون املرئي 
واملسموع، متسائال: ملاذا لم ينادوا رئيس 
االحتاد كونه ميثل تعاونيات الكويت؟ أليس 

هذا هو أضعف اإلميان؟
العدس����اني وزارة الشؤون من  وحذر 
جتاهل التعاونين متهما إياها بالسيطرة 
على اجلمعيات، وداعيا جميع التعاونين 
إل����ى الوقوف وقفة حازمة جتاه هذا األمر، 
وقال: كلنا أتينا خلدمة املساهمن وخدمة 
العمل التعاون����ي، ونطلب من اجلميع أن 

يقفوا وقفة واحدة لصد هذا القانون.

توجيه اآلراء

أما رئيس جمعية خيطان محمد ناصر 
جبري، فأكد أنه البد من توحد آراء التعاونين 
لرفض ه����ذا القانون، والذي رغم أنه قدمي 
ويحتاج إلى تعديالت إال أن من غير املمكن 
القبول بالتعديالت بهذه الصورة، وقال البد 
من أن نحافظ على هذا الصرح العظيم الذي 

محمد راتب
أكد عدد من رؤس����اء واعضاء مجالس 
إدارة اجلمعيات التعاونية خالل جتمع لهم 
في منطقة الظهر على ضرورة االس����تماع 
إلى رأي التعاونين ف����ي تعديالت قانون 
التعاون، معربن عن استيائهم لرفع القانون 
اجلديد إلى مجلس األمة للمداولة دون أخذ 
رأي التعاونين في التعديالت املقترحة فهم 
املعنيون أوال وأخيرا، وقد شن رئيس مجلس 
إدارة جمعية اجلابرية التعاونية يوس����ف 
دشتي على وزراتي الشؤون والتجارة هجوما 
شديدا، متهما إياهما بالسعي لشل احلركة 
التعاونية والوقوف في صف التجار، كما 
انتقد ما ذك����ره بعض النواب من أن هناك 
جتاوزات في بعض التعاونيات، وقال: إذا 
كانت هناك جتاوزات فاصنع قانون »من أين 
لك هذا؟« وطبقه على نفسك أوال، وحاسب 

نفسك ثم حاسب غيرك.
وأشار إلى أن املقترحات اجلديدة على 
القان����ون التعاوني مثل الص����وت الواحد 
وغيره، فيها الكثير من املخالفات الدستورية، 
والتي يجب أال ميررها نواب مجلس األمة 
مرور الك����رام، حيث يجب أن يتحرك فيها 
القانونيون، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس 
إدارات التعاونيات هم مالك في مؤسساتهم 

عالوة على أنهم تعاونيون.
وانتقد دشتي دخول شركات وماركات 
عاملية إلى السوق، وترخص البلدية لها منافذ 
للبيع في املناطق السكنية، متهما وزارتي 
الشؤون والبلدية بعرقلة عمل اجلمعيات 
من خ����الل توجهاتهما التي ظهرت مؤخرا، 
والتي تؤكد س����عيهما لتكبيل التعاونيات 

وتقليل األرباح.
وعن الصوت الواحد قال أنا أمتلك في هذه 
املؤسسة فكيف تطبق علّي هذا القانون؟ فهل 
هذا القانون شيوعي أم اشتراكي أم رأسمالي؟ 
ومن سيدفع اخلس����ائر غير املواطن جراء 
تطبيق هذا القانون؟ وأضاف أن املقترح إذا 
طرح من أجل األقليات فلماذا ال يطبق على 
جمعي����ات النفع العام؟ وملاذا أتيتم به بن 

يوم وليلة على العمل التعاوني؟

تهميش الحركة التعاونية

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة تعاونية 
عب����داهلل املبارك، فواز اجلويعد ، ما حدث 
في اللجنة الصحية من إقرار القانون دون 
أخذ رأي أي من التعاونين فيه، مؤكدا أنه 
تهميش وضرب للحركة التعاونية، مشيرا 
إلى أن حضور التعاونين في هذا التجمع 
يعتبر بحد ذاته دعما لهذه احلركة العريقة 
في الكويت وهو الذي سيرسم معالم احلركة 
التعاونية مستقبال، وقال: لقد حضرنا في 
احت����اد اجلمعيات مع رؤس����اء اجلمعيات 
األخرى اجتماعا بوجود الوكيل املس����اعد 
للش����ؤون القانونية في وزارة الش����ؤون، 
ورئيس احتاد اجلمعيات، وذلك ملناقش����ة 
هذا القانون، ولكننا صدمنا حيث اتضح أن 
هذا القانون أقر في اللجنة الصحية وخرج 
منها دون أن يؤخذ فيه رأي التعاونين، وقد 
وجهت سؤاال إلى الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية في الش����ؤون وقلت له: قبل أن 
نناقش القانون هل ستأخذون بوجهة نظرنا 
وبرأينا في بعض البنود، فأجابني بجواب 
تافه، بأنه ال ميلك شيئا من القانون حيث 
إن هذا القانون صدر وأقر من قبل اللجنة 

أثبت جناحه على مدى س����نوات طويلة، 
وحظي بإعج����اب الدول املج����اورة والتي 
ترغب في املج����يء للكويت واالطالع على 
هذه التجربة الثرية. من جانبه، قال الناشط 
السياسي حمدان سالم العازمي، إن أعضاء 
اللجنة الصحية في مجلس األمة لم يوفقوا 
في تعديل قانون التعاون، وتنقصهم اخلبرة 
في ذلك، معلال ذلك ببعض بنود املادة 11 من 
القانون اجلديد، ومنها صالحية الشؤون 
في إسقاط مجلس اإلدارة املنتخب بالكامل، 
متسائال: أين سيذهب أصحاب اخلبرة في 
العمل التعاوني إذا مت حل املجلس بالكامل؟ 
وهل س����نأتي بأناس جدد ليس لديهم أي 

خبرة؟
وقال العازمي: إن وزارة الشؤون كانت 
الرقي����ب لكنه����ا أصبحت الي����وم املباحث 
والداخلية وهي التي حتول للنيابة، وتفتش 
وحتقق، وهذا لم يكن اختصاصها من قبل، 
إال أنهم مع مرور الزمن أصبحوا يتدخلون 
في الصغيرة والكبي����رة، حتى ان رئيس 
مجلس اإلدارة لم يعد يس����تطيع أن يشق 

خيطا بإبرة إال مبوافقة الشؤون.
وانتقد العازمي حتديد العضوية بدورتن 
متتاليتن، متسائال: ملاذا يستطيع عضو 
مجلس األمة أن يعيد ترش���حه لعشرين 
دورة ونحدد للتعاوني دورتن فقط؟ معربا 
عن أسفه الش���ديد ملا ورد في املادة 11 من 
صالحية وزير الش���ؤون في تعين ثالثة 
أعضاء، وقال: إن املفترض باللجنة الصحية 
أن ترفض هذا األمر، كونه س���يصبح بابا 
يس���تطيع أي وزير من خالله أن يستغله 
استغالال س���يئا ملصالح سياسية، مشيرا 
إلى أن مقترح الصوت الواحد ليس جديدا، 
وقد مت االعتراض عليه كثيرا في مجالس 
األمة السابقة، وقال: إذا كان الهدف من هذا 
املقترح أن يقضي على التش���اوريات بن 
الطوائف والعوائ���ل والقبائل، فإنه على 
العكس من ذلك سيرسخ هذا األمر، وبدل 
أن نقضي على التش���اورية فإننا سنخلق 
عنصرية داخل العائلة والقبيلة الواحدة، 
لكني أعتقد أن الهدف من هذا املقترح هو 
إدخال العنصر النسائي في مجالس إدارات 

اجلمعيات.

ثورة التعاونيين

وق���ال عض���و مجل���س إدارة جمعية 
كيفان التعاونية ورئيس جلنة املشتريات 
عبداللطيف العبد اجلليل: أشكر املدير املعن 
الحتاد اجلمعيات لتصريحه حول إخماد 
ثورة التعاونين بشأن مطالبتهم بإيقاف 
التعديالت املقترحة من قبل وزارة الشؤون 
على قانون التعاون، وهذا دليل منه على 
أن جميع التعاونين ثأروا لقطاعهم الذي 
ينتمون له، وبأن هذه القانون غير منطقي 
وغير قابل للتطبيق وبأن األولى حسب ما 
مت تصريحه بلسانه هو أن يتم االستعانة 

بخبرات التعاونين.
وتساءل العبد اجلليل: أين أنت؟ وأين 
تصريحاتك بهذا اخلصوص قبل املوافقة 
على هذا القانون باللجنة الصحية وقبل أن 
يثار هذا املوضوع من الثوار التعاونين؟ 
فهذا اعتراف منك بأن هذا القانون ال ميكن 
تطبيقه إال بعد التنسيق وأخذ رأي أصحاب 
االختصاص التعاوني���ن ألن املعنين به 

التعاونين وليس وزرارة الشؤون.

محمد راتب
رف����ض رئيس مجلس 
إدارة تعاونية النزهة رياض 
العدس����اني، تصريح أحد 
مصادر وزارة الشؤون في 
عدد »األنباء« يوم أول من 
أمس، بأن ملتقى التعاونين 
لم شمل جميع من عليهم 
قضايا في احملاكم، معتبرا 
أن ه����ذا احلك����م اإلجمالي 
بهتان، ويعاني من فقدان 
املصداقية كون هذا املصدر 
لم يذكر اسمه ولم يسرد 
القضايا وأصحابها. وقال 

العدساني: الكثير من املوجودين في امللتقى 
ليس عليهم قضايا أو مش����اكل، وأنا أحدهم 
بصفتي رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة 
التعاونية، وليس لدي أي قضية سواء جنحة 
أو جناية، مشيرا إلى أن أكثر املوجودين كذلك، 
وهناك البعض عليهم قضايا في احملاكم وحتى 
اآلن لم حتك����م حكما نهائيا فيها. وأضاف أن 

هذا املصدر يدعي أن لديه 
مصداقية، فاملفترض به أن 
يذكر اسمه ويذكر القضايا 
وأصحابها، مشيرا إلى أن 
أحد مفتشي امليزانيات في 
الش����ؤون سجلت  وزارة 
علي����ه قضية خيانة أمانة 
سنة 2009، ولكن ما ترتب 
عليها إما أن الطرف الثاني 
املدعي تنازل عن القضية 
أو أنه خرج براءة. وبن أنه 
يفترض أن يكون املوظف 
في وزارة الشؤون والذي 
امليزانيات  يطل����ع عل����ى 
وأوراق اجلمعيات »شخصا نظيفا«، معتبرا أن 
ذلك دليل على أن اخللل موجود كذلك في وزارة 
الشؤون وليس في اجلمعيات التعاونيات فقط، 
وقال: إن املفترض بوزارة الشؤون أن حتدد 
األشخاص والتهم والقضايا وليس أن ترمي 
التهم على اجلميع ألن الكثيرين من املوجودين 

سجالتهم نظيفة وأنا واحد منهم.

سيف املويزري 

رياض العدساني

الهارون يدعو إلى تطوير القطاع التعاوني في الخليج
بح���ث وف���د م���ن احت���اد اجلمعيات 
االستهالكية السعودية مع وزير التجارة 
الكويتي احمد الهارون س���بل االستفادة 
من التجربة الكويتية السيما فيما يخص 
القوانن املعمول بها في القطاع التعاوني 

بالكويت وعالقتها بوزارة التجارة.
واكد وكي���ل وزارة التجارة والصناعة 
السعودية رئيس جلنة التعاون االستهالكي 
د.موس���ى اخلليل خالل اللق���اء ان الوفد 
حريص على االطالع على آخر مستجدات 
القطاع التعاوني بالكويت والتعرف على 
اهم االيجابيات لالستفادة منها ومعرفة اهم 
العقبات لتجنبها في سبيل حتقيق منوذج 

تعاوني يخدم االهداف املرجوة منه.
وافاد بأن احتاد اجلمعيات االستهالكية 
السعودي يعمل على التواصل الدائم مع 
مختلف دول اخلليج الس���يما الدول التي 
حقق���ت جناحات عدة في مي���دان القطاع 
التعاوني بهدف نقل اخلبرات واس���تثمار 

هذا النجاح مبا يعود على مختلف شعوب 
اخلليج بالرفاهية.

واعرب اخلليل عن شكره للجهود الذي 
بذلتها الكويت في سبيل حتقيق اهداف هذه 
الزيارة عبر اللقاءات املختلفة التي عقدها 
الوفد مع عدد من املسؤولن الكويتين في 
جهات مختلفة منوها بحفاوة االستقبال 
غير املس���تغربة على الش���قيقن الكويت 

والسعودية.
بدوره ق���ال الهارون انه م���ن املهم ان 
تتعاون مختل���ف دول اخلليج في جميع 
املجاالت املتاحة عبر تبادل املعلومات بينها 
وكذلك القيام بالزيارات واجلوالت امليدانية 
لالطالع عن قرب على التجارب الناجحة 

لضمان حتقيق الفوائد املرجوة.
السلبيات  وشدد على ضرورة دراسة 
التي ظهرت في بعض التجارب اخلليجية 
لضمان عدم تكرارها مبا يعكس مدى تعاون 
دول مجلس التعاون اخلليجي بعضها مع 

بعض داعيا الى الس���عي الدائم لتطوير 
القطاع التعاوني في اخلليج العربي بكل 
ما هو جديد لتلبية احلاجة املتزايدة على 

هذا القطاع من قبل عموم املستفيدين.
من جهة اخ���رى بحث الوزير الهارون 
مع معاون وزير التجارة لش���ؤون تنمية 
العالقات االقتصادية ورئيس هيئة تطوير 
التجارة في ايران بابك افقهي سبل تعزيز 
التعاون االقتصادي والتجاري بن البلدين 
في لق���اء عقده في مكتب الهارون حضره 
عدد من الفعاليات االقتصادية والتجارية 

في كال البلدين.
كما اجتمع الهارون في وقت سابق امس 
مع جلنة مراجعة السياس���ات التعاونية 
ودراسة مدى موائمة القوانن احمللية لقوانن 
منظمة التجارة العاملية لالطالع على آخر ما 
توصلت اليه اللجنة من مالحظات لتعزيز 
عالق���ة الكويت بقوان���ن منظمة التجارة 

العاملية.

التقى وفد الجمعيات االستهالكية السعودية الزائر

بيان »الملتقى«: المشروع يلغي الشخصية 
االعتبارية للعمل التعاوني

أصدر امللتقى التعاوني بيانا جاء فيه: اعلن امللتقى املنعقد االحد املاضي 
عن رفضه املطلق ملش��روع تعديل بعض بنود قانون التعاون املعد من قبل 
وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة والعمل واملعروض حاليا عل��ى مجلس االمة 
املوقر، وذل��ك احتجاج��ا من امللتقى على: اوال: ع��دم قيام الوزارة بطرح 
هذا املش��روع على التعاونيني واش��راكهم في املناقش��ات السابقة إلعداده 

واالستئناس برأيهم.
ثانيا: قصور املشروع في نواح متعددة تؤدي في مجملها الى زيادة فرض 
هيمنة الوزارة على التعاونيني والغاء الشخصية االعتباري��ة ملنظومات العمل 

التعاوني في البالد متهيدا خلصخصة القطاع التعاوني.
ثالثا: الالمباالة املفرطة التي انتهجتها الوزارة في عدم اكتراثها بالتعاونيني 
في مثل هذا االمر احليوي متناسية أو متجاهلة ان هؤالء هم الذين سيطبق 

عليهم القانون.
واننا اذ نعلن رفضنا القاطع ملش��روع تعديل بنود قانون التعاون، فإننا 
نناشد اعضاء مجلس االمة املوقر عدم املوافقة عليه، واعادته ملزيد من الدراسة 
مبشاركة التعاونيني باعتبارهم اصحاب الشأن أسوة بالقطاعات التي مت تعديل 

قوانينها، حتى نحقق االهداف املرجوة من تعديل هذا القانون.


