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الخصخصة.. مداولة أولى
المجلس أقرّ قانون تنظيم برامج التخصيص بموافقة 33 عضواً ورفض 10 في جلسة تأرجح نصابها وشهدت انسحاباً نيابياً احتجاجاً على مواد القانون

الغانم: الدولـة تستطيــع التخصيـص دون ضوابـط أو شـروط

عاشـور: المميـزات الموجودة إلغـراء النواب من أجـل الموافقة علـى القانون

الصرعاوي: زيـادة التـوازن واإلنتاجية والكفـاءة من أهداف عمليـة التخصيص

التجـار أعتـاب  علـى  الكويتيـون  فسـيقف  القانـون  هـذا  أقـر  إذا  العـدوة: 

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
واف��ق مجلس االمة في جلس��ته اخلاص��ة امس على 
مش��روع قانون تنظيم برام��ج وعمليات التخصيص في 

مداولته االولى بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت مبوافقة 33 عضوا من اصل 

احلضور وعددهم 43 ورفض القانون 10 نواب.
وتباينت وجهات نظر النواب خالل مناقش��ة القانون 
بني مؤيد له ومعارض حيث اس��تعرض اجلانبان اس��باب 
تأييد القان��ون وبالتالي املطالبة باالس��راع في اقراره أو 

معارضته والدعوة الى تنظيم عمليات التخصيص.

وأكد الفريق املؤيد للقانون وجود ضوابط حتكم مواده 
مب��ا يحفظ حقوق العامل��ني في القطاع��ات املختلفة بعد 
تخصيصها مبينني ان ما نس��بته 5% من اسهم الشركات 

ستكون لهم.
واش��ار هؤالء ال��ى ان القانون املذكور »ج��اء لينظم 
عملي��ة التخصيص في قطاعات الدولة كلها، الس��يما ان 
تلك العملية كانت تفتقد في الس��ابق الى االطر القانونية 

التي حتددها«.
ام��ا الفريق املعارض للقانون فيرى ان الضمانات التي 
تكفل حقوق العاملني في القطاعات التي سيتم تخصيصها 

»س��تكون وقتية ولسنني معينة«، مش��يرين في ذلك الى 
جتربة »غير مرضية« ملصير العمالة الوطنية في قطاعات 

مت تخصيصها في السابق.
وأك��دوا أهمي��ة عملي��ة اخلصخصة »لكن بش��روط 
محددة«، مطالبني في هذا السياق بضرورة توفير العدالة 
لكل الكويتيني وفي كل القطاعات، وتساءلوا عن االسباب 
وراء خصخص��ة القطاع��ات الناجحة ف��ي الدولة وبيعها 
للقط��اع اخلاص عوضا ع��ن تخصي��ص القطاعات غير 

الناجحة.
وفيما يلي التفاصيل:

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي أثناء إدارته اجللسة

جانب من اجللسة

د.علي العمير خالل مرافعته عن اخلصخصة صالح عاشور متحدثا

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك يستمع حلديث بني الشيخ أحمد الفهد ومرزوق الغامن مع د.موضي احلمود فيما يبدو د. محمد البصيري متحدثا خالل اجللسة وبجانبه د. محمد العفاسي

افتتح رئيس املجلس جاس����م 
الساعة 9.45  اخلرافي اجللس����ة 
دقيقة بعد أن رفعها مرتني، االولى 
ملدة نصف س����اعة والثانية ملدة 
ربع ساعة، وتال االمني العام عالم 
الكندري اسماء االعضاء احلاضرين 
واملعتذري����ن والغائبني دون اذن 

أو اخطار.
الرئيس: جلستنا اليوم جلسة 
خاصة ملناقشة قانون تنظيم برامج 

وعمليات التخصيص.
د.يوسف الزلزلة )مقرر(: قانون 
اخلصخصة نوقش بناء على طلب 
فريق االولويات بوجود د.محمد 
البصي����ري وهو م����ن االولويات 
التي فرضت وس����أعطي »فرشة« 
له وه����و بدأ من����ذ 1993 من قبل 
اللجنة املالية برئاسة د.اسماعيل 
الشطي وذهب اعضاء اللجنة الى 
دول العالم املتخصصة في قانون 
اخلصخصة وقدموا تقريرا متكامال 
حول رحلتهم وقدموا اول قانون 

عام 1994.
وفي كل مجل����س يأتي قانون 
التخصي����ص في اللج����ان املالية 
ونوق����ش بالتفصيل مع كثير من 
وزراء املالي����ة، وعندم����ا تقدمت 
التنمية وضع  احلكومة بخط����ة 

القانون ضمن االولويات.
اللجنة  ومن خالل اجتماعات 
املتكررة مع اجلهات املعنية كالهيئة 
انه  العام����ة لالس����تثمار وجدنا 

يتماشى مع اخلطة التنموية.
تأكدنا ان هناك 4 اشياء وهي ال 
يقر التخصيص اال اذا كان القطاع 
يحتاج للتخصيص فعال، وان يعود 
بااليجابية على البلد، وتوزع %5 
من االسهم على العاملني في القطاع، 
والتوجيه في نهاية االمر هو لصالح 

االفراد.
والبد ان يكون هناك ميزات في 
هذا االمر، فعدلت اللجنة القانون 
بحيث يكون في صالح املواطنني 
العاملني بعد التخصيص واستفادت 
من خصخص����ة »الكويتية«، وان 
يكون هناك مبدأ املنافسة التي تنتج 
القانون من  عنها خدمات أفضل، 
وجهة نظر اللجنة املالية قد أدى 
أداء متميزا وله دور في دفع عجلة 
التنمية ويبقى االمر للمجلس، والبد 
ان اشير الى احد االعضاء والذي 
كان له الدور في تغيير اغلب مواد 
القانون حتى جنعل لهذا القانون 
دورا في صالح االفراد وهو النائب 

احمد السعدون.

تحمل المسؤولية

ع����ادل الصرع����اوي: أعضاء 
اللجنة فضلوا حتمل املسؤولية 
بدال من التراج����ع، وهذا القانون 
أتى في ظل ع����دم تقدمي القانون 
اخلاص ب� B.O.T ومفهومه مناط 
بنظام ال� B.O.T وعليه فاحلكومة 
اآلن تستطيع تنفيذ كل املشاريع 
دون تخوف، وأقول للنواب أنتم 
أعطيتم صك البراءة للتصرف في 
كل املشاريع وفق ال� B.O.T وأعطى 
الصحة والتعليم سابقة دستورية، 
فتملك احلكومة خصخصة الصحة 
والتعليم، أما في القانون احلالي 
)اخلصخصة( فهي ال تس����تطيع. 
 ،B.O.T �ويجب عدم ربطه بقانون ال
وهناك مجموعة من التخوفات متت 
مراعاتها في ه����ذا القانون ومنها 
خصخص����ة »الكويتي����ة« وأخذ 
االعضاء في اللجنة كل مالحظات 
تخصيص »الكويتية« واستندوا 

الى كل اآلراء.

على اخلصخصة من حيث املبدأ 
وم���ن يريد تخصي���ص القطاع 
النفطي يري���د بيع الكويت وهذا 

مرفوض.
خالد الطاح���وس: نعم قدمنا 
اقتراحا ولكن لم نوقع على قانون 
النفطي���ة ونحن  الث���روة  لبيع 
تصدينا ل���ه ه���و كان امني عام 
التحالف الوطني واآلن اصبح امني 

عام حتالف التجار في املجلس.
صالح عاشور: اآلن يعطون 5 
سنوات الى االمام وامتيازات كثيرة 
والسؤال ملاذا هذه االغراءات؟ اعتقد 
ان السبب هو اغراء اعضاء مجلس 
االمة من اجل املوافقة على القانون، 
انا اوافق على اخلصخصة ولكن 
يجب ان تتم بشروط ودون متييز، 
الس���ؤال ملاذا نذه���ب للقطاعات 
الناجحة؟ ملاذا تذهبون مباشرة 

للنفط واالتصاالت!
النفطي  القطاع  اذا خصصنا 
في التسويق اخلارجي واملصافي 
واحملطات وهذا يعني رهن الدولة 
للقطاع اخلاص، وهذا يشبه الدول 
الغربية التي تس���يطر الشركات 
الكبرى على احلكومات والدول، 
نقول لهم ليؤسس���وا الشركات 

اخلاصة ووظفوا الكويتيني.
د.يوسف الزلزلة: كان هاجس 
اعضاء املالية هو ما اثاره عاشور 

اآلن.

ال شبه للقانون

 B.O.T �صالح عاشور: نظام ال
ال يش����به قان����ون اخلصخص����ة 
الن ال� B.O.T س����يعود للحكومة 
ام����ا التخصي����ص فامللكية للفرد 
ان  والش����ركات واآلن يقول����ون 
السعدون موافق على هذا القانون 
فيجب املوافقة عليه، فهل نسيتم 
موقفه من االستجوابات فهل يعني 
ان موقفه صحي����ح ملاذا لم تقفوا 
معه في االستجوابات والقروض؟ 
نحن لن نوافق ملجرد ان السعدون 

موافق.
محمد املطير: هذه القوانني نحن 
بحاجة لها منذ س����نوات من اجل 
تخصيص بعض اخلدمات ومنها 
احملطات، ونسمع ان البعض ال يريد 
ان يكون الش����عب الكويتي حتت 
رحمة الشركات ونحن أيضا ال نريد 
للشعب أن يقف أمام مكاتب النواب 
والوزراء، وأس����تغرب التصويت 
القوان����ني وتضارب  في بع����ض 

املواقف.
هناك تناقض في مواقف بعض 
النواب نتيجة لقواعدهم االنتخابية، 
وأنبه الى انه يجب إعادة النظر في 
قضية النسب، من املمكن ان تلتف 
القطاعات في هذا اجلانب وتتالعب 
في نسب توظيف الكويتيني، هناك 
خوف وجتارب حدثت في السابق 
وسلبيات لهذا القانون ومن خالل 
االس����تفادة م����ن تخصيص %50 
للشعب واحلكومة الى اآلن تتلكأ 

في تخصيص »الكويتية«.

نمط حياة

د.حسن جوهر: اخلصخصة هي 
منط حياة ونظرة حياتية الى األمام 
ويجب أن نكون مؤمتنني على هذه 
النقلة النوعية للشعب الكويتي، 
فهي منظومة اقتصادية لها جتارب 
ناجحة في دول ونتائج كارثية في 
الشعوب فهي كانت سببا في ثورات 
الشعوب في بعض الدول ملاذا ال 
نكون يدا واحدة بدال من »اللوبي« 
الواقع علينا، دعونا نخرج بإجماع 

باعطاء الطاحوس فرصة احلديث 
واخلراف���ي يخاطبهم���ا: تريدان 

تخريب اجللسة.

فلسفة خاصة

الوع���الن: فلس���فة  مب���ارك 
القط���اع اخل���اص مبني���ة على 
التح���ول من الع���ام الى اخلاص 
ولكن هل نس���تطيع تطبيق هذا 
االمر في الكويت، هناك مجموعة 
تريد االستحواذ على الشركات، 
هناك قوة تريد جتيير القرارات 
والقوانني، هناك من يريد تكبير 
كروشها من وراء اخلصخصة، هل 
القطاع  تريدون رمي اوالدنا في 
النفطي في الشارع، وهناك محاذير 
دس���تورية، اذ ح���ق املواطن في 
العمل واخلصخصة تعارض مواد 
الدستور ولالسف الذي يريدونه 
هو حتويل الكويت الى اس���ياد 
وعبيد، والقط���اع اخلاص لدينا 
البخ���ل لذلك اعترض  ابخل من 

والواقع شيء آخر، كيف نوظف 
460 كويتي���ا؟ ميزانية الرواتب 
س���تصل الى 12 مليارا فمن اين 

نأتي باالموال؟
خالد العدوة: كل شهر وشهرين 
يعل���ن ديوان اخلدمة املدنية عن 
توظيف اآلالف فهل اعلن القطاع 
اخلاص عن توظيف الكويتيني؟ 
يقول 50% للشعب ولكن من يرأس 

مجلس االدارة؟

أمام الكارثة

عبدالرحمن العنجري: قانون 
اخلصخصة اتى لكي ينظم عملية 
التخصيص النه في السابق كانت 
احلكوم���ة تبيع الش���ركات دون 
قان���ون وهناك امثل���ة على ذلك 
ومنها شركات اجيليتي وشركة 
االتص���االت والوطنية، نحن في 
ام���ام كارثة،  الكويت س���نكون 
الن لدينا س���نويا 8 آالف خريج 
وخريجة، ولدينا بطالة مقنعة لذلك 

علينا فتح املجال للقطاع اخلاص، 
كل الدول اجتهت للقطاع اخلاص، 
روسيا الشيوعية ذهبت للقطاع 
اخلاص وكذلك الصني منذ عام 1975 
وغيرهما، ونحن قدمنا اقتراحات 
لتخصيص املصاف���ي واملطافي، 
واآلن اصدق من اقتراحات قدمها 
الصيف���ي والطاحوس ام اصدق 
معارضتهما الت���ي يقوالنها امام 

الناخبني؟
خالد الطاح���وس يطلب الرد 
واخلرافي يرفض بش���دة ويهدد 
برفع اجللس���ة اال ان الطاحوس 
يس���تمر في املطالبة في احلديث 
ويناصره البراك وفي املقابل يقف 
العنج���ري رافع���ا اقتراحا قدمه 
الطاحوس ويخاطب اجلمهور قائال: 
انه يضحك عليكم والصرعاوي 
يطالب الرئيس بتطبيق الالئحة 
على الطاحوس الذي استمر واقفا 
ويتح���دث من غي���ر ميكروفون 
والب���راك يطالب بص���وت عال 

القانون واس���ألكم هل هناك في 
الدائرة ال� 4 من ميلك شركة في 
البورصة؟ من الذي مينع وزارة 
الصح���ة الن تكون قلعة للطب؟ 
انهم يريدون تخصيص الصحة 
والتعلي���م واحذركم س���تكون 
هن���اك ثورة للجياع اذا اس���تمر 
التخصيص، والسلطان يقول هناك 
جتربة في البنوك وهذا صحيح 
ولكن في اول جتربة قاموا بطرد 
الكويتيني لذلك لن نفرط بشريان 
احلياة في القطاع النفطي لصالح 
احليتان لذلك اطالب بوقف هذه 
الش���هوة املندمجة بني احلكومة 
واصح���اب رؤوس االموال وهذا 

القانون هو »سم في عسل«.
العدوة اشار  خالد السلطان: 
الى ان جتربة احملطات خصصت 
دون ضوابط اما هذا القانون فهو 
يحفظ رواتب الكويتيني، ونقول 
ان الشعب الكويتي ميلك 50% من 
هذه الشركات واقول له الكالم شيء 

والقانون ح����دد اهداف عملية 
التوازن  التخصيص من زي����ادة 
وزي����ادة  االنتاجي����ة  وزي����ادة 

الكفاءة.
فهل يضمن هذا القانون خلق 
فرص العمل للمواطنني واحلد من 
البطالة؟ تقرير اللجنة أشار الى 
حق املجل���س االعلى في حتديد 
اجلهات حس���ب اجلدول الزمني 
وكيفي���ة التعامل مع الش���ركات 
البورصة وقضية  ف���ي  املدرجة 
القطاع���ات اخلدمية  خصخصة 
وهناك أس���لوب وآلية في تقييم 
هذه االصول وتؤكد على دور ديوان 

احملاسبة في ذلك االمر.
هناك اقتراحات قدمت لتحديد 
إنشاء مصافي البترول واذا كان 
هناك تخوف من هذا القانون فلماذا 
قدمت هذه االقتراحات؟ وأنا أسأل 
ما مصير هؤالء املوظفني العاملني 

بها؟
وأمتنى م���ن املعارضني لهذا 
القانون ان يحددوا اعتراضهم على 
أي مادة ويقدموا التعديل عليها.

لدين���ا اس���تحقاق ف���ي هذا 
اجلانب ألن م���ا ورد في القانون 
املقبلة  يغطي متطلبات املرحلة 
ومتت تغطية جميع اجلوانب فهو 
مقدم من 2005 ويجب حسم هذا 

املوضوع.

ضوابط للعمالة

خالد السلطان: وضعنا ضوابط 
لتحمي روات���ب الكويتيني وهذا 
بس���بب خبرة احمد السعدون، 
وأشعر بأن هناك شعورا غير سليم 
لدى البعض، وقد يكون مبرر ذلك 
هو ما حدث في محطات الكهرباء، 
ولكن نؤكد ان اخلصخصة التي 
متت في بعض القطاعات متت دون 
ضوابط اما هذا القانون فقد حفظ 
رواتب الكويتيني، وكلنا نعلم ان 
الكويت لها مصدر واحد للدخل 
وهو النفط، لذل���ك علينا تنمية 
املوارد وتفعيل التنمية، التي وقفت 
في البلد بسبب تصارع املصالح، 
هناك 460 الف كويتي وكويتية 
في التعليم وس���يدخلون سوق 
العمل خالل الس���نوات القادمة، 
والكويت ليس لها بديل س���وى 
اخلصخص���ة واال كي���ف ميكن 
الع���دد؟! هناك  اس���تيعاب هذا 
دراس���ات علمية تؤكد ان توفير 
العمل تتم باخلصخصة،  فرص 
ومن يري���د توظيف ال� 460 ألف 
كويتي وكويتية خالل السنوات 
املقبلة، فعليه املوافقة على قانون 
اخلصخصة وهذا املوضوع اخطر 
من موضوع الس���كن ومنذ 1985 
ونحن نتابع هذه القضية وليعلم 
الشعب الكويتي ان هذا القانون 

سيوفر فرص عمل.

نار الحكومة وجنة التخصيص

خالد العدوة: نحن نختلف مع 
السلطان جملة وتفصيال، واهلل اذا 
اقر هذا القانون فسيقف الكويتيون 
على أعتاب التجار، نار احلكومة 
وال جن���ة التخصي���ص، انظروا 
لكبرى ش���ركات القطاع اخلاص 
من يوظفون؟ ال يوظفون سوى 
االق���ارب ومن يدور ف���ي فلكهم 
انظروا للعوائل املستحوذة على 
مجالس ادارات الشركات املدرجة 
في البورصة كلها من اسماء عوائل 
التي  الناس  اناشد  محددة، لذلك 
حتس بنبض املواطن البس���يط 
واملناطق النائي���ة ان يقفوا ضد 

على هذا القانون.
ملاذا ال يك����ون القطاع النفطي 
محصن����ا في هذا القانون وملاذا ال 
نعطي تخصيص القطاع النفطي 
بقانون نظام املقاولني، في شركات 
النفط كارث����ة أخالقية نعم هناك 
العمل وأقول  حتد لتوفير فرص 
أين احلكومة وش����ركات التنمية 
التي توف����ر بها فرص العمل، كما 
ان الوزير الفهد يقول في مقابلة 
تلفزيونية ان هناك خطة ثالثني 
مليارا وس����يكون فيها 4 أخماس 

هذه العمالة وافدين ملاذا؟
لنخرج ه����ذا القانون كقانون 

كويتي بإجماع واتفاق.
وأنا أسأل أين القوانني الرديفة 
لقان����ون اخلصخص����ة كقان����ون 

الضريبة وحماية املستهلك؟
جمع����ان احلرب����ش: أعتقد ان 
اجللسة غير الئحية ألن حضرتك 
رفعتها نصف ساعة ووفق الالئحة 
بعد ذلك رفعتها ربع س����اعة هذا 
غير الئحي، اجللسة غير الئحية 

وفق املادة 74.
الرئيس: اجللسة الئحية، تتكلم 

وإال بانتقل.
د.جمعان احلرب����ش: اي مادة 

استندت عليها؟
الن����واب حول  وزاد ص����راخ 
الئحية اجللسة من عدمها والرئيس 
النائب احلربش  اخلرافي يطالب 

باحلديث.
اخلرافي: يا جمعان اإلجراء من 
حق الرئاسة إذا وجد احلاجة بدال 
من رفعها نهائيا نرفعها ربع ساعة 
وحدث ذلك في عهد بوعبدالعزيز 

)يقصد أحمد السعدون(.
جمعان احلربش: لألسف تقييم 
الكويتية مببلغ 120 مليون دينار 
القانون احلالي  بكل أصولها هذا 
فتنة بني أبناء الش����عب من خالل 
التمييز بني أبناء الشعب، النسب 
املوجودة تتكلم عن عمالة قادمة 
ب����ل ع����ن عمالة موج����ودة أصال 
هذا أخط����ر قانون وأخطر موقف 
سياسي، هذا صك إعالن خصخصة 
كل القطاعات، ولم يقدم اي ضمانة 
للموظف����ني الكويتي����ني، جتاربنا 
مرة مع اإلدارات املليئة بالفساد، 
بعيدا عن اي خالفات فمس����تقبل 
الكويتيني ب����ني أيديكم، احلكومة 
تدافع دفاعا مستميتا عندما يتعلق 
األمر مبجموعة بسيطة من الناس 
وال حترك س����اكنا عندما يتعلق 

باملواطنني.
أين قان����ون الضريب����ة على 
 B.O.T �����الش����ركات، وقان����ون ال
مختلف فهو أوقف العبث في أمالك 
الدولة، هناك استعجال مريب في 
هذه اجللس����ة إلعطاء الصك في 

خصخصة املرافق العامة.
أه����م جه����ات كان املف����روض 
استدعاؤها هي النقابات املسؤولة 
عن املوظفني، طريقة إدارة اجللسة 
مريبة وطريقة احلش����د حلضور 
اجللسة وال نستعجل فهذا املخيف 
جدا فأسميه قانون بيع الكويت، 
لذلك يج����ب ان تكون هناك وقفة 
جادة ويرجع ال����ى اللجنة املالية 
ونقدم تعديالتنا عليه ويجب أال 

يكون مثل جتربة بيع الوقود.

ترهيب وتخويف

علي الراشد: امتنى ان يناقش 
هذا القانون مبوضوعية وفنية ال 
ان يناقش بالترهيب والتخويف 
من التجار ف����ي الكويت فما هذه 

البقية ص 15



الجمعة 16 أبريل 2010   15مجلس األمة

الكلمات الكبيرة.
القانون نقلة نوعية ملستقبل 
البلد يناقش بهذه الطريقة نحن 
الشارع هو  الشارع وليس  نقود 
الذي يقودنا القانون يعطي ضمانات 
5 سنوات وراتب تقاعدي ومزايا 
كثيرة، اما بالقطاع النفطي فدعونا 
نس����مع وجهات النظر، والقانون 

لصالح املواطن والتاجر.
صالح عاشور: )نظام( كل نائب 
يكون رأيه حسب املنطق والقانون 

وال يتهمنا بأن الشارع يقودنا.
علي الراشد: محشوم يا بومهدي 
ما انت مقصود، انا اقصد من اتهمنا 
ان من يصوت مع القانون هو تابع 

ولكن يبدو ان اولويات احلكومة 
تختلف عن اولويات الش����عب، 
مع مرور السنني نحن نسير في 
هذا االجتاه الس����يئ وعظم اهلل 

أجركم.
القانون س����يبدأ في بيع كل 
التعليم والصحة  البلد ومنه����ا 
ولكن خصخصتهم ستؤجل الى 
حني والقان����ون مت التخطيط له 
تخطيطا مبرمجا والقانون اطلق 
العنان وفقا للمادة الثانية فقرة 
)أ( لالسعار ما يعني ان االسعار 
ميكن مراجعته����ا ورفضها بعد 
وقت معني عندما يطالب التجار 

بذلك.
حس����ني احلريت����ي: يبدو ان 

يوسف الزلزلة: وضع القطاع 
النفطي ضم����ن املادة التي منعت 
التخصي����ص كالتعليم والصحة 
سيؤخذ في االعتبار وسنناقش كل 

االقتراحات بعد املداولة االولى.
وستؤخذ كل املالحظات حتى 
ضمن ال� 50% قدمها وسنناقشها 

في اللجنة.
الصيفي مبارك الصيفي: مع 
االسف ان االولويات هي اولويات 
جتار واصح����اب رؤوس اموال 
وكأنن����ا في مجل����س »لوردات« 
والشعب اغلبهم بسطاء من ذوي 

الرواتب احلكومية.
اليوم مناقش����ة  كنت امتنى 
الصحة او التعليم او االس����كان 

للتجار.
سعدون حماد: قدمت تعديال بأال 
يجوز تخصيص القطاعات العامة 
مثل الصحة والتعليم والنفط اال 
بقانون، النفط هو ش����ريان البلد 
وال ميك����ن ان نوافق على القطاع 
النفطي، املادة 153 تنص على عدم 
تخصيص القطاع النفطي ونطلب 
ان يعاد املقترح الى اللجنة للتعديل 
على هذه الفقرة وملزيد من الدراسة، 
أتس����اءل ماذا ل����و مت رفض قيم 
االصول قبل التخصيص من قبل 
ديوان احملاسبة، قانون التأمينات 
مهم جدا ول����م يضف في ديباجة 
القانون وعدم تعريف السهم الذهبي 

والسعر العادل.

يتعلق بالكيماويات فال يحق لهم 
ايضا اال بقانون النه منصوص 
عليه بالدس����تور، التخصيص 
سيكون لقطاعات الدولة الفاشلة 
التي عجزت الدولة عن ادارتها، 

وكلنا ثقة بنواب األمة.

قطاع فاشل

دليهي الهاجري: هذا املشروع 
وضع لتخصيص جميع القطاعات 
في الكويت الناجحة وغير الناجحة، 
نتحدث ع����ن عصب احلياة وهو 
النفطي����ة والتعليمية  القطاعات 
والصحية، نحن نتكلم عن القطاع 
الفاشل وهو البريد، نناشد مقدمي 
االقتراح التروي على هذا املشروع 

االعضاء لم يقرأوا عنوان التقرير 
فهو تنظيم عمليات التخصيص 
يعني هناك تخصيص ولكن هذه 
االقتراحات اتت للتنظيم وخير 
دليل على ذلك موضوع محطات 
الوقود السلبية للمواطن وملقدرات 
البلد، يعني ليس لدينا ضمانات 
حلقوق البلد او املواطن، ويفترض 
التصويت علي����ه كمداولة اولى 
لتقييد احلكومة ونضمن حقوق 

العاملني.
القطاع النفطي منصوص عليه 
دستوريا وال يحق الحد احلديث 
عنه، منصوص عليه في املادة 21، 
ليس من حق املجلس او احلكومة 
تخصيصها واذا كان هناك اي امر 

ال����ذي يعتبر تنازال من احلكومة 
على قطاعات الدولة.

ونظام التخصيص اثبت فشله 
ف����ي خصخصة محطات  الذريع 
الوقود فأنا لست مع هذا املشروع 
بالكامل ونتمنى ارجاعه الى اللجنة 

املالية.
ولن����ا مث����ال على ذل����ك وهو 
»الكويتي����ة« فهناك 1200 موظف 
كويتي لم يحصلوا على حقوقهم 
ال����ى اآلن،  وال يعرف����ون حالهم 
ولن نسمح بتمرير هذا املشروع 
ولن نس����مح بخصخصة وزارات 

وقطاعات الدولة.
عدنان عبدالصمد: نرفض قضية 
الترهيب او التضليل السياس����ي 

ومجرد الشوشرة اعتبرها نوعا 
من الترهيب السياسي، صندوق 
املتعثرين وقانون االقتصاد هناك 
اناس صوت����وا عليه ولم يكونوا 

يدرون عنه شيئا.
هذا القانون به ضوابط كثيرة 
ومحكمة، 24% تبقى بيد احلكومة، 
26% ستطرح للمزايدة التنافسية، 
50% تطرح لالكتتاب العام، وهل 
تعرفون مفهوم الس����هم الذهبي؟ 
معناه ان احلكومة متلك كل األسهم 
»الفيتو« وتس����تطيع ان ترفض 
القرارات اخلاطئة ملجلس االدارة في 
اجلمعية العمومية، هذه التجربة 

غير التجارب السابقة.
البقية ص 16

تتمة المنشور ص 14
جانب من النواب خالل انسحابهم من اجللسة وفي اإلطار محاوالت حكومية نيابية لثنيهم عن قرار االنسحاب والعودة للجلسة

المداولة األولى لقانون الخصخصة

ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم

✓عبدالرحمن فهد العنجري34أحمد راشد الهارون1

✓عبداهلل يوسف الرومي35✓أحمد عبدالعزيز السعدون2

✓عدنان ابراهيم املطوع36✓أحمد العبداهلل الصباح3

✓عدنان سيد عبدالصمد37✓أحمد الفهد الصباح4
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د.فيصل علي املسلم46حسني علي القالف13

✓مبارك بنيه اخلرينج47حسني مزيد الديحاني14

مبارك محمد الوعالن48✓حسني ناصر احلريتي15

✓محمد براك املطير49✓خالد سالم العدوة16

د.محمد صباح السالم50✓خالد سلطان العيسى17

✓د.محمد محسن البصيري51خالد مشعان الطاحوس18

✓د.محمد محسن العفاسي52خلف دميثير العنزي19

د.محمد هادي احلويلة53✓دليهي سعد الهاجري20

محمد هايف املطيري54✓راشد عبداحملسن احلماد21

مخلد راشد العازمي55✓روضان عبدالعزيز الروضان22

✓مرزوق علي الغامن56✓د.روال عبداهلل دشتي23

مسلم محمد البراك57سالم منالن العازمي24

✓مصطفى جاسم الشمالي58سعد زنيفر العازمي25

✓د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26

✓د.موضي عبدالعزيز احلمود60✓سعدون حماد العتيبي27

✓ناجي عبداهلل العبدالهادي61✓د.سلوى عبداهلل اجلسار28

ناصر احملمد األحمد62✓شعيب شباب املويزري29

✓د.هالل مساعد الساير63✓صالح احمد عاشور30

د.وليد مساعد الطبطبائي64✓صالح محمد املال31

✓د.يوسف سيد الزلزلة65د.ضيف اهلل فضيل بورمية32

3310النتيجة النهائية000✓عادل عبدالعزيز الصرعاوي33
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دليهي الهاجري مسلم البراك وخالد الطاحوس معترضني وخالد العدوة وسيد حسني القالف يهدئان الوضع ويبدو مبارك الوعالن ومحمد هايفمحمد املطير خالل حديثه

د.معصومة املبارك

عادل الصرعاوي د.فيصل املسلم

د.حسن جوهر

أنا مع تعديل ما يتعلق بالقضايا 
النفطية يجب ان تس����تثنى مثل 
استثناء الصحة والتعليم، القانون 
به ضوابط مشددة لصالح املواطن 

واملوظف.

مدير فاشل

د.أسيل العوضي: احلكومات 
على مر التاريخ اثبتت انها مدير 
فاشل للشركات ولكن يجب حتديد 
شكل واهداف اخلصخصة كرفع 
جودة السلع واخلدمات وحتسني 
املستوى املعيشي ومتلك املواطن 
املشاريع املخصصة وتنويع مصادر 
دخل الدول����ة، واي خصخصة ال 
حتقق هذه االه����داف فلن جتدي 

نفعا.
القانون يفتق����ر الى التنظيم 
والرقابة ويجب انشاء هيئة تنظيم 
ورقابة لكل قطاع يتم تخصيصه 
وال نريد تكرار جتربة ش����ركات 

االتصاالت.
نحن بحاجة الى اصدار قوانني 
تضارب املصالح ومكافحة الفساد 
مبوازاة اصدار قانون اخلصخصة، 
حت����ى نوف����ر رعاي����ة وضمانا 

للعمالة.
القانون كمش����روع  نحن مع 
وطني لكنن����ا حريصون على ان 
يخرج متكامال ويسد كل الثغرات 
وجتاربنا في الفس����اد احلكومي 
كثيرة، وعلينا اس����تحقاق لدفع 
عجلة التنمية وتعويض ما فاتنا 
وارجو من اللجن����ة املالية االخذ 
التي س����تقدم  بجدية املالحظات 

من قبلنا.

المستقبل مظلم

د.علي العمير: املستقبل مظلم 
ومخيف لذلك البد من الركون الى 
القطاع اخلاص كشريك اساسي في 
توفي����ر الوظائف فاحلكومة غير 

قادرة على توفير فرص العمل.
املؤسس����ات عندما تخصص 
فهي تبحث عن مصاحلها فتضع 
الش����روط والقيود على املوظفني 
وتخفض الرواتب ولكن هذا القانون 

يوفر ضمانات جيدة.
القانون ال يتضمن الزاما بأن 
يكون هناك سهم ذهبي للحكومة في 
الشركات امنا العبارة في القانون 
»يجوز« م����ا يعني احتماالت بأال 
يكون هناك سهم ذهبي للحكومة 
في بعض الشركات، البد من تعديل 
بعض م����واده لضم����ان احلماية 

للعمالة الوطنية.
أبورمي����ة:  اهلل  د.ضي����ف 
اخلصخصة في الكويت فاش����لة 
بكل املقاييس وتطرد العمالة من 
الشركات ويعتدى على املال العام 
دون ان تكون هناك فائدة من هذه 

اخلصخصة.
اخلصخصة في الدول الغربية 
ما عندهم عمال����ة وافدة اجنبية، 
املواطنون عندنا لم يتعدوا املليون 
والعمالة مليونان واملفروض ان 
يكون من اهدافها توفير فرص عمل 
لكن عندنا بالعكس ستطرد العمالة 
الوطنية من الشركات والضمانات 
املوج����ودة في القان����ون ال توفر 
احلماية االكيدة للعمالة الوطنية 
ويجب اعادة دراسة القانون مرة 

ثانية ولن يضيف اي شيء.
د.روال دش����تي: هن����اك نواب 
يطالب����ون بإعادته ال����ى اللجنة 
لدراسته، القانون صار له 20 سنة 
داخل اللجنة اي دراسة يتحدثون 
عنها؟ يجب قراءة القانون بتمعن 
وال نزايد عل����ى بعضنا البعض 

رئيس����ا للجنة املالية دعا احتاد 
العمال والنقابات ومتت مراسلة 

اجلمعيات عن املوضوع.
املس����لم: نريد اضافة قضية 
املرافق النفطية وتوضيح امورها 
10% من الطالب في اميركا باملدارس 
اخلاصة وفي بريطانيا 7% ونحن 
لدينا 48% من الطالب في املدارس 

اخلاصة.
سلوى اجلسار: نسبة الكويتيني 
التعليم اخلاص  في مؤسس����ات 
يصل الى 27% ونحن قريبون من 
خصخصة التعليم واحتاد املدارس 
اخلاص����ة قالوا انهم غير مؤهلني 

خلصخصة التعليم.
فالح الصواغ: علما ان اجللسة 
غير صحيحة ومخالفة للدستور اال 
اننا نرفض رفضا قاطعا تخصيص 
القطاع النفطي فهو شريان البلد 
ومنه يس����تفيد الكويتيون حتت 
ادارة حكومي����ة وامل����ادة 152 من 
الدس����تور تل����زم احلكومة بعدم 
بيع اي مصدر من مصادر النفط 

كالشركات البترولية واملصافي.
عملنا في الش����ركات النفطية 
اكثر من 30 س����نة ونعرف كيف 
نتعامل م����ع املوظفني الكويتيني 
القطاعات  التخصيص في  وبعد 
لن يحصل الكويتي على حقوقه 
وامتيازاته، ومحطات الوقود خير 

دليل على طرد الكويتيني.
الكويت يهدد  واحتاد عم����ال 
باضراب كامل في حال اقرار هذا 
القط����اع النفطي ولق����د اعذر من 

انذر.
القانون  احمد السعدون: هذا 
جاء بالتفصيل، انا كنت ضد اي 
قانون من هذا النوع، قدمت البديل 
بتاريخ 2008/6/5 كان لي موقف 
واضح ان ه����ذا القانون يجب ان 
يقر، لكن شرط االخذ بالتعديالت 
املقدمة، ونسجل للحكومة توافقها، 
هل تستطيع احلكومة االستمرار 
بالعملي����ة والتخصي����ص؟ نعم 
تستطيع، ليقولوا ان هناك نصا 
واحدا تعرض للقطاع النفطي، اقول 
ال نضع نصا فقط حس����ب املادة 
152، بل اقول لكل القطاع النفطي 
ال يج����وز تخصيصه اال بقانون، 
14 مليار دوالر او اكثر تروح على 
الدولة تخلونها ش����لون، اطلعت 
على العديد من التجارب في العديد 
من الدول، اري����د واحدا يقول اذا 
حصل في العالم نظام خصخصة 
بهذه الضوابط املوجودة اآلن، هذه 
املزايا  اكثر من  املزايا املوضوعة 
التي وضعت ف����ي اخلبرة، لذلك 
الكالم عن اع����ادة القانون للجنة 

كالم غير مجد.
عدم املساس بالقطاع النفطي 
اال بقانون هذا امر مبدئي، لكن ال 
يجوز االستمرار بوضع خطأ في 
البلد، وامتنى من احلكومة الوعي 
ان القانون يصحح وضعا سيئا 
البلد ينهار ويسرق، مهمتنا  ألن 

دعم املوضوع.
عقود كان����ت مبلي����ار و300 
مليون في ثالث ميزانيات، األوامر 
التغييري����ة بها ب����� 450 مليون 

دينار.
املادة 152  احلكومة باستثناء 
و153 تستطيع التخصيص وعندما 
خصخصت محط����ات الوقود لم 
تراجعنا واألم����ر األخطر الديزل 
الذي يسرق ويصدر خارج الكويت 
ب����� 2.5 مليار دوالر وهناك كتاب 
من الداخلية للنفط عن املوضوع 
حول التهريب، املواطنون الذين لم 
يبلغوا سن الرشد يجب رفع قيود 
على حصصهم حلني بلوغهم سن 

ستتصرف اذا كان لديها فقط السهم 
الذهبي؟

مبارك اخلرينج: نتمنى اعادة 
القان����ون للجنة املالية لدراس����ة 
القانون، وهذا امر  السلبيات في 
ضروري حلفظ حق����وق العمالة 

الوطنية وحفظ حقوق الدولة.
فيصل املس����لم: ال����كل يجمع 
على ان هذا مش����روع دولة، لكن 
كل الضي����وف الذي����ن حض����روا 
اللجن����ة كانوا حكومي����ني، لذلك 
يجب استدعاء النقابات العمالية 
واجلمعية االقتصادية واثارة حوار، 
لذلك نحن نؤي����د اعادته للجنة، 
الكثير حتدث عن عجز احلكومة 
في تنفيذ اخلط����ة واخلوف من 
القانون، وهناك شبهات دستورية 
في القانون، كما انه لم يستند الى 
القانون نقل  التنمية وهذا  خطة 
الى  ملكية مشاريع عامة للدولة 
اخلاص، ملاذا التركيز على قطاع 

التعليم في التخصيص؟
الزلزلة )مق����رر(: االخ فيصل 
معنا في فريق االولويات، واملجلس 
صوت على اجلدول وفي املجلس 
السابق عندما كان االخ احمد باقر 

بيوت اخلبرة والبنك الدولي يقولون 
بضرورة التخصيص وكالمنا ضد 
هذا القانون غير منطقي مع ان لدي 
مالحظات على القانون حول املادة 
املداولة  الرابعة ولذلك لنقره في 

االولى ثم ندرس التعديالت.
خالد الطاحوس: نحن لسنا ضد 
املبدأ لكن القانون جاء في ظل غياب 
تشريعات مهمة واذا اردنا النجاح 
فعلينا اقرار بعض القوانني ومثل 
هذه التشريعات نقدمها في اللجنة 
مثل عدم االحتكار وحماية العمالة 
الوطنية وحماية املستهلك ولذلك 
نحن نقول ان القانون للبيع نعم هو 
للبيع، هناك مخالفة صريحة للمادة 
152 من الدستور، مصنع الكلورين 
كان به 400 كويتي واليوم به اثنان 
فقط، محطات الوقود لم يبق بها 
اي كويتي، لذلك يجب ان نتحمل 
مسؤوليتنا كاملة، ال يفهم اننا اذا 
وافقنا عل����ى خطة التنمية معنى 
ذلك اننا نوافق على اخلصخصة، 
كل املشاريع اما بها اوامر تغييرية 
او غير ذلك، هل طبقت احلكومة 
القانون على الشركات اخلاصة، 
احلكومة عاج����زة وضعيفة عن 

تطبيق القانون، االحتاد العام لعمال 
الكويت معني بهذا االمر.

العنج����ري مق����رر: اطمن االخ 
الطاح����وس كم����ا ه����و حريص 
نح����ن حريص����ون عل����ى العمال 

والنقابات.
الطاح����وس: كن����ت امتنى ان 
يترجم هذا احلرص من خالل مادة 
في القانون مثل اس����تدعاء احتاد 

العمال وسماع وجهة نظره.
محمد هايف: احلكومة املطلوب 
منها حماية وتكويت الوزارات غير 
ق����ادرة اآلن، كيف تقوم بتكويت 
القطاع اخلاص، املفروض البداية 
باملؤسس����ات املتهالك����ة ونؤخر 
املشاريع الناجحة لبعض الوقت 

ونبدأ مبثل البريد وغيره.
شعيب املويزري: هذا القانون 
اذا  خطير، نحن مع اخلصخصة 
كان����ت ملصلحة البل����د، القانون 
ينقصه الكثير من االمور ويجب 
ابعاد الث����روة النفطية عن االمر، 
فكرة الس����هم الذهب����ي تفيد بأن 
القرار واذا كانت  احلكومة لديها 
احلكومة غي����ر قادرة وهي متلك 
هذا القطاع بنس����بة 100% فكيف 

الغامن: الشعب يغيب  مرزوق 
عن الكثير من احلقائق، من يقول 
ان احلكومة ال تستطيع تخصيص 
الدولة؟!  اي قطاع من قطاع����ات 
تستطيع احلكومة التخصيص دون 
ضوابط او شروط حسب الدستور 
باستثناء ما ورد في املادة 152 من 
القانون لتنظيم  الدس����تور، هذا 
عمليات التخصيص، هناك نقطة 
مهمة كيف نحل مشكلة ان اعتمادنا 
على ايراداتنا النفطية وصل الى 
94% بع����د ان كان 90%، كل دول 
اخلليج لديها ايرادات كثيرة غير 
النفطية، االسوأ بني دول اخلليج 
ه����ي الكويت، هذه املادة لم اوافق 
عليها ويرفع ورقة واآلن تفش����ي 
العبيد منو  الرشوة والواس����طة 
هم من لهم عالقة بنائب او شيخ، 

وانتهى الوقت.
العنجري مق����رر: هناك تفش 

للفساد في القطاعات العامة.
الغامن: املوضوع ليس جديدا 
وأول عملية تخصيص في العالم 
كانت ع����ام 1645 حيث خصصوا 
عملية تنظيف الشوارع من البلدية 
الى الشركات اخلاصة في نيويورك، 

وهناك بعض الزمالء انتقد اعطاء 
مزايا كثي����رة للموظفني وامتنى 
من كل االحتادات العمالية قراءة 
القانون واذا هناك مادة ال تعجبهم 

نحن على استعداد لتعديلها.
نحن اليوم في مرحلة تاريخية 
امتن����ى عدم التش����كيك في نوايا 
البعض واذا كانت هناك  بعضنا 
اخفاقات سابقة فيجب اال نوقف 
البلد، وننجز في مسيرة اصالح 
اقتصادي اجتماعي، وهدفنا واحد 
وهو بناء الكويت وحتقيق تطلعات 

اهل الكويت.
املبارك: نحن في  د.معصومة 
امس احلاجة ملث����ل هذا القانون، 
واي قان����ون هو اجته����اد يطرح 
للتعدي����ل والصياغ����ة، ونح����ن 
نس����عى ملصلحة هذا البلد ولكن 
عليه بعض املالحظات وال مينع 
ان ندرس����ها ونعدله����ا مبا يخدم 

الصالح العام.
الدولة  املش����روع س����يعطي 
صالحية افضل ملتابعة املشاريع 
التي سيتم تخصيصها من خالل 
السهم الذهبي، والقطاع النفطي من 
صلب والعمود الفقري لالقتصاد 
الكويت����ي، اعتقد ان اي قانون لم 
متتد مظلة احلماية للمواطنني، كما 
امتد لها هذا القانون فهناك مزايا لم 
يحصلوا عليها من خالل وظائفهم 
احلكومية، فأين سيحصلون على 
مثل هذه املزايا في غير هذا القانون، 
والتخوين في غير محله، والقانون 
سيعالج قصورا في اجلهاز الوظيفي 
ويجعله اكثر رشاقة وبالتالي يزيد 

في االنتاج.
عدنان املطوع: في الس����نوات 
الكثير م����ن اخلبرات  الس����ابقة 
الوطني����ة تركت الب����الد وذهبت 
الى بعض الدول اخلليجية وهذا 
خطأ، ونحن ال نريد تكرار عملية 
تخصيص »الكويتية« التي تأخرت 
كثيرا حتى اثر هذا التأخير على 

قيمتها.
البراك: هذا املشروع  مس����لم 
العنوان الرئيس����ي ل����ه هو نقل 
اخلدم����ات من القط����اع العام الى 
اخلاص، يتحدثون عن الضمان في 
قضية السهم الذهبي، هل نحن نثق 
باحلكومة؟ ورأيتم معاناة االسر 
الكويتية وكلنا كنواب انتفضنا، 
مل����اذا هذا االس����تعجال؟ تريدون 
تسميته مشروع الكويت ارجعوا 
القانون للجنة واسمعوا رأي احتاد 
العمال، مجلس التخصيص يكون 
من رئي����س الوزراء و5 وزراء، 3 
اس����ماء في الكوي����ت تأخذ اموال 
الكويت من البنوك وتشتري بها 
القطاع����ات العام����ة وتعيدنا الى 
عصر ما قبل الدس����تور، احيلوا 
املوضوع للجنة واسمعوا وجهة 
نظرنا وبعدها لكم احلق، نعم انتم 
اجتهدمت ومن حقنا االعتراض، هذا 
تسليم لرقاب اهل الكويت لعدد من 
االشخاص، احلكومة دائما تعشق 
االنبط����اح السياس����ي، احلكومة 
متورطة، جزء من املش����اريع اما 
ان يكون بها شيخ او تاجر حلماية 

املشروع او متنفذ.
فيصل الدويسان: هناك جتربة 
في بريطانيا في زمن تاتشر حيث 
جرى االع����الن لفئة العمال حول 
مثل ه����ذه القوانني وكذلك الدول 
االش����تراكية السابقة نهجت ملثل 
هذا القانون وهذا القانون يعطي 
ضمانات ويعالج مخاوف انخفاض 
مس����توى املعيشة وزيادة الكلفة 
على املواطن وتقليل العمالة لذلك 
ارى ان امليزات يس����يل لها لعاب 

البعض.

القوانني  القانون من  الرشد، هذا 
الريادية ألننا قدمنا عليه تعديالت 
واذا ل����م تق����ر التعديالت نرفض 
اخلصخصة وهذا القانون مبدئي 

ومفصلي وال داعي لتأجيله.
د.محمد البصيري: بالشك أنا 
تابعت اجللسة والرأي والرأي اآلخر 
في القضي����ة املفصلية والقانون 
احلضاري والريادي وهذا القانون 
على جدول األعمال منذ 1993، وهذا 
القانون س����مي بتنظيم عمليات 
اخلصخصة وهي بإمكان احلكومة 
اجراء اخلصخصة، وأقدر كل ما 
ذكر في اجللسة وأعد بأخذ كل ما 
طرح في اجللسة موضع االعتبار 
وسنساهم مع اللجنة في دراسة 

كل ما يقدم من تعديالت.
محم����د احلويلة: احلديث عن 
ه����ذا القانون يحت����اج الى وقت 
حتى ندرس االقتراحات بصورة 
تخدم البلد واملواطنني، وال ميكن 
ان تت����م املوافقة عليه كما هو في 
صورته احلالية حتى تتم املوافقة 
على قان����ون يعظم ايرادات البلد 
العاملني ويوفر  ويكفل حق����وق 
فرص عمل للمواطنني وإذا أردنا 
ان نط����ور املراف����ق احلكومي����ة 
فعلين����ا ت����دارس املعطيات التي 
تفشل مؤسسات الدولة من اجل 
حتقيق املصالح التي يسعى اليها 
املتنفذون، واألسباب التي جعلت 
هذه املرافق ال تقدم اخلدمات وال 
تلبي احتياجات املواطن، ويحتاج 
القانون ال����ى ارجاعه الى اللجنة 

املختصة ملزيد من الدراسة.
اخلرافي: هل يوافق املجلس على 
مشروع القانون من حيث املبدأ، 
جرى التصويت نداء باالسم على 
املوافقة على القانون من حيث املبدأ 

وكانت النتيجة كاآلتي:
موافقة 33

عدم موافقة 22
امتناع �

حضور 55
التصويت على  اخلرافي: يتم 
املداولة األول����ى وتؤجل املداولة 
الثانية ويتقدم األعضاء بالتعديالت 
الى اللجنة حول املواد وتعرض 
في اجللسة القادمة وأي مالحظات 
يرغب النائب في حضور اجتماع 
اللجنة فمن األفضل ذلك والتعديالت 
التي قدمت تؤجل لدراستها مع ما 

سيقدم.
وتال األمني اقتراحا بقفل باب 
النق����اش وإعادة املش����روع مرة 
أخرى الى اللجنة املالية ملزيد من 

الدراسة.
اخلراف����ي: مت التصويت على 
القان����ون من حي����ث املبدأ ومتت 
املوافق����ة وأصوت عل����ى املداولة 

األولى وسيذهب الى اللجنة.
وأثناء التصويت حدث صراخ 
من قبل النائبني مسلم البراك وخالد 
الطاحوس وأيضا من قبل اجلمهور 

في القاعة.
وزاد الصراخ وانسحب بعض 
النواب من اجللسة معترضني على 
اجراء التصويت في حني استمر 

األمني العام في تالوة األسماء.
التصويت  وكان����ت نتيج����ة 

كاآلتي:
موافقة 33

عدم موافقة 10
امتناع �

عدم حضور 43
املداولة األولى  موافقة عل����ى 
وتؤجل الثانية حلني تقدمي اللجنة 
تقريرها وترفع اجللس����ة وكانت 
عقارب الساعة تشير الى الثانية 

و5 دقائق.

السلطان: القانون يحفظ رواتب الكويتيين وتوفير فرص العمل سيتم بالخصخصة

العنجـري: علينـا فتـح المجال للقطـاع الخـاص والتخصيص كان بـدون قانون

الوعالن: هناك قوة تريد االسـتحواذ على الشـركات وتجيير القرارات والقوانين

الحربـش: الجلسـة غيـر الئحيـة وفـق المـادة 74 والقانـون لبيـع الكويـت
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البصيري: الخصخصة قانون مستحق وريادي وال مانع لدى الحكومة من مناقشة التعديالت النيابية
أكد الناطق الرسمي باسم احلكومة وزير الدولة لشؤون مجلس 
األم����ة ووزير املواصالت د.محمد البصي����ري ان قانون اخلصخصة 
لي����س بجديد فهو موجود على أجندته����ا في مجلس األمة منذ 1993 
وهو قانون مس����تحق وبإمكان احلكومة ان تذهب الى اخلصخصة 
دون وجود قانون كما حدث في الس����ابق، اال ان جتربة الذهاب الى 
اخلصخص����ة من دون قانون أثارت الكثير من اجلدل مما اس����تدعى 

ضرورة ايجاد تشريع ينظم هذا األمر.
وأشار البصيري الى ان اجلانب احلكومي استمع الى وجهات نظر 
النواب بكل أريحية وش����فافية وباحترام وتقدير جلميع اآلراء التي 
طرحت. وكش����ف البصيري ان احلكومة من حيث املبدأ ليس لديها 
مانع من قبول تعديالت النواب، الفتا الى انه يعلم بوجود مالحظات 
واقتراحات تض����م تعديالت كثيرة تهدف الى مزي����د من الضوابط 

والضمانات للعاملني في القطاعات التي يلحقها التخصيص.
وبني ان اجلانب احلكومي سيقدم بعض التعديالت عندما تستدعيه 
اللجنة قبل املداولة الثانية. وق����ال البصيري كنا نتمنى من بعض 
النواب املنسحبني ان يقروا بالرأي والرأي اآلخر، مشيرا الى ان مسألة 
االنسحاب أمر يخصهم وفي النهاية نحن أمام آليات ولوائح وقانون، 

وأضاف انه على اجلميع العلم أن قانون تنظيم اخلصخصة هو الذي 
ينظم عملية التخصيص وال داعي ألي تخوف من هذا الشأن.

وعن بعض االقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب فيما يخص 
القط����اع النفطي ب����ني البصيري ان احلكومة لي����س لديها مانع من 
سماع كل اآلراء، مشيرا الى انه اذا كان هناك توجه إلضافة قطاعات 
مس����تثناة مثل التعليم والصحة »فمرحبا وأهال وسهال« تناقش كل 
ه����ذه التعديالت داخل اللجنة املالية بحضور احلكومة والكل يبدي 

وجهة نظره ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة للمداولة الثانية.
وبني ان موضوع اخلصخصة كان من اهم املواضيع املش����تركة 
املتطورة امام جلنة األولويات باتفاق احلكومة وعدد كبير من النواب 
اضافة الى بعض التش����ريعات التي تسبق قانون اخلصخصة ولم 
يب����د النواب اي اعتراض على ذلك، ولم يقل احد انه يجب ان تطبق 
تش����ريعات قبل اخلصخصة. وكشف البصيري انه كان هناك اتفاق 
على عرض موضوع اخلصخصة والتصويت عليه مبجرد ان تنتهي 

اللجنة املالية واالقتصادية ولم يكن هناك شروط مسبقة عليه.
وتابع البصيري قائال: لنستنبط كلمة النائب أحمد السعدون حينما 
قال »قانون ريادي«، مش����يرا الى انه بالفعل قانون مفصلي وميثل 

منعطفا في العم����ل احلكومي والنيابي، مبينا ان آليات اخلصخصة 
منظومة اقتصادية متعارف عليها دوليا وخير مثال دول املعس����كر 
الش����رقي وإذا كانت هناك جتارب فاشلة كما أشار اليها البعض فإن 

احلكومة عمدت الى أخذ التجارب الناجحة فقط.
وأش����ار الى ان اعضاء اللجنة املالي����ة انتبهوا الى هذا األمر بدقة 
عندما وضع����وا ضوابط محكمة للحفاظ عل����ى حقوق العاملني في 

القطاع النفطي ومختلف القطاعات احلكومية.
وعلي����ه كرر البصيري ان����ه متى لم تكن الضمان����ات كافية فإن 
احلكومة على اس����تعداد إلضافة ضوابط وضمانات أخرى حسب ما 

يرى النواب والنظر فيها قبل املداولة الثانية.
وكش����ف ان خطة التنمية ارتكزت بشكل أساسي على ان يكون 
القط����اع اخلاص هو القائد في املرحلة القادمة لهذه اخلطة وبرنامج 
عمل احلكومة. متس����ائال ان خطة التنمية متت مبا يش����به االجماع 
النيابي ووافق عليها النواب الذين يعترضون اليوم على اخلصخصة 
ألم يعلموا ان احد احملاور الرئيسية خلطة التنمية هي اخلصخصة 

وقانون اخلصخصة وانشاء شركات مساهمة؟!
لذلك قال البصيري: ان هذا القانون مستحق وان هذا التوجه شئنا 

أم أبينا البد من الدخول فيه عاجال أم آجال.
داعيا الى الدخول فيه في الوقت احلالي بدال من ان تواجه الكويت 
عقبة كبيرة في تهيئة فرص العمل في املستقبل وفقا ملا ذكر النائب 
خالد الس����لطان بأن هناك 460 الف خريج خالل 10 س����نوات او اقل 
يدخلون الى السوق، متسائال من أين جند لهم الوظائف اذا لم يكن 

هناك قطاع رديف بالنسبة للحكومة؟
وقال البصيري نحن مع النواب في ضرورة ان تكون هناك نسبة 
معين����ة للقطاع اخلاص وان تكون نس����بة معينة للتكويت ووضع 

احلوافز للقطاع اخلاص والعناصر الوطنية.
وأضاف البصيري ان املادة 152 من الدستور حتظر ومتنع استغالل 
الثروات او خصخصتها اال وفقا للقانون وهذه املادة من الدس����تور 
ال����ذي بدوره أبوالقانون لذلك قضية القط����اع النفطي من املمكن ان 
تكون هناك بعض االدارات والقطاعات ميكن ان تخصخص اما الثروة 

النفطية فمحظورة وفقا للدستور.
وتابع: اذا كانت هناك رغبة من قبل بعض النواب في ان يضاف 
القط����اع النفطي من كل قطاعاته الى حظ����ر التخصيص فعليهم ان 

يقدموا مقترحا بذلك الى اللجنة وستبدي احلكومة رأيها.
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لن أسمح بتخريب اجللسة

هل يقتنع السيد باخلصخصة؟

حتية صباحية قبل اخلصخصة

نفوض أمرنا إلى اهلل

إزالةجتمهر ضد اخلصخصة

ما رأيك في تخصيص الشؤون للقضاء على جتار اإلقامات؟هل توافق على تخصيص القطاع الصحي؟اخلصخصة مرفوضة

ال حتاول إقناعنا.. القانون مرفوضانسحاب واحتجاج

حوار حكومي ـ نيابي عن اخلصخصة

عناق األحبة

هل مير القانون؟

لن أقتنع مهما فعلت يا بوحمود

ال للخصخصةشعار »ال« رفع أمام املجلس قبيل جلسة اخلصخصة أمس




