
االثنين
19  ابريل 2010

47
آراء

أو على  كنت س���أصدق 
األقل س���أتعاطف قليال مع 
املعترضني بشدة هذه األيام 
على قان���ون اخلصخصة، 
خاص���ة خصخصة القطاع 
النفط���ي لو ان أغلب هؤالء 
املعترض���ني منضبط���ون 
وج���ادون ويتقنون أعمال 
الت���ي يتقاضون  وظائفهم 

عليها أعلى األجور والرواتب، وملتزمون � 
بضمي���ر � بأوقات الدوام، لكن الواقع األليم 
يقول عكس ذلك، ويق���ول أيضا وبوضوح 
شديد ان هؤالء املعترضني على اخلصخصة 
ميارسون هذا االعتراض إلحساسهم الكبير 
ب���أن زمن قبض الرواتب العالية والكادرات 
غير املس���تحقة واالمتي���ازات الكثيرة دون 
ممارسة عمل يس���تاهل وحقيقي قد أوشك 

على الغروب.
ولتتجاه���ل احلكومة كل تل���ك الدعوات 
املنطقي���ة والتهديد  واالعتراض���ات غي���ر 
باالضرابات بشل العمل في القطاع النفطي التي 
يهدد بها البعض هذه األيام، فهذه االعتراضات 
والتهدي���د باالضرابات أضعف مما يتصور، 
وعلى احلكومة استخدام كل الوسائل حتى 
ال يتمادى هؤالء في تصريحاتهم وتهديداتهم 
باضراب�����ات عن عمل هم ال يؤثرون فيه أصال 
ألن أغ����لبهم ال يعملون وال يتأثر ال������عمل 
بهم س�������واء حضروا أو لم يحضروا الى 

أماكن العمل!
إن اخلصخص���ة ه���ي 
»تطوي���ر« وتنمية للعمل 
وللعقل والتزام وإحساس 
الوظيفي���ة،  باملس���ؤولية 
واحت���رام للكف���اءات التي 
تظلمها وتسحقها الواسطات 
س���حقا اليوم، حيث تذهب 
األغلبي���ة الس���احقة م���ن 
الرس���مية  الترقي���ات واملناصب واملهمات 
والدورات اخلارجية لبعض الذين ال يلتزمون 
بأدنى واجبات العمل وال يفقهون بأدنى مهام 
ومتطلبات الوظيفة، والذين هم من يحاربون 
اخلصخصة اليوم ألنهم يستفيدون من استمرار 
الوضع الفوضوي للقطاع العام، والذي لن 
يغيره ويقضي عليه سوى اخلصخصة وال 

شيء غير اخلصخصة!
وباختصار شديد لن يؤيد أو يصدق أي 
شخص منصف ما يذكره هؤالء في ندواتهم 
وإعالناتهم وحتذيراتهم وتصريحاتهم بأن 
اخلصخصة ستؤدي الى فقدان احلقوق وإلى 
زيادة وتفاقم البطالة ب���ني املواطنني، فمن 
س���يتضرر من اخلصخصة هم فقط هؤالء 
الذين ال يريدون أداء واجبات مهامهم الوظيفية 
وهؤالء الذين ال يريدون احلضور أو االلتزام 
بأوقات العمل، وما أكثرهم في القطاع العام 

وبالذات في القطاع النفطي!
Mike14806@hotmail.com

ديوان  يعتبر 
احملاس���بة م���ن 
امل����ؤسس�����ات 
احليوية واملهمة 
ف���ي البل���د، ومت 
بهدف  انش���اؤه 
اخضاع املناقصات 
للرقاب�ة املسبقة 

التي تخص التوري���دات وكل العقود التي 
تبلغ قيمة املناقص���ة فيها مائة ألف دينار 
فأكثر، وهو احلصن احلصني والسد املنيع 
للمال العام، من الذي تسّول له نفسه العبث 
ب���ه، كما أن الديوان يعتبر هيئة مس���تقلة 
تلحق مبجلس األمة، ويعني رئيس الديوان 
مبرسوم أميري وذلك بناء على ترشيح من 
رئيس مجلس األمة ويجب أن يقر املجلس 

هذا التعيني مبوافقة مجلس الوزراء.
إذن من أهم أدوار ديوان احملاسبة حماية 
األموال العامة، وإيجاد وإبراز نقاط اخللل إن 
وجدت، كما أنه يقدم تقارير دورية ملجلس 
األمة عن أعماله ومالحظاته، وحتى يضمن 
صحة س���ير األعمال اخلاص���ة واملتعلقة 
بامليزانية واحلس���ابات اخلتامية، فإن على 

أعضاء مجلس األمة دعمه.
واملتابع لتقارير الديوان يرى مبا اليدع 
مجاال للشك كيف كشف الديوان العديد من 
العامة ومازال  التالعب باألم���وال  عمليات 
يكشف يوما بعد يوم هذا التالعب، بل هناك 
بع���ض التجاوزات التي تتطلب إعطاء دور 
أكبر للديوان مما هو عليه اآلن، فهناك بعض 
املواد لو مت تفعيلها ستؤتي ثمارها، خاصة 
في حالة عدم الردود واإلجابة واإلحجام عن 
املعلومات من قبل بعض اجلهات دون مبرر، 
أو اإلجابة بطريقة ما تهدف إلى التسويف 
والتأخير، أو حتى في التأخير من غير أسباب 

أو إعاقة  تذك���ر، 
عمل الديوان بأي 
طريقة كانت، كما 
يجب تفعيل وحدة 
رقابة األداء، وعلى 
أعض���اء مجلس 
األم�ة ال�مسؤولية 
ف���ي  األساس���ية 
تفعيل هذا الشيء خاصة للمشاريع احلكومية 

واألمور اإلدارية األخرى.
وهناك بعض احملاوالت للتشكيك في تقارير 
ديوان احملاسبة، خاصة في بعض املشاريع 
التي ش���ابها لغط كبير في بعض وس���ائل 
اإلعالم، وظهرت تقارير ديوان احملاسبة تفند 
هذه املزاعم بكل شفافية وحيادية واضعني 
نصب أعينهم مصلحة البلد اوال وأخيرا، بل 
هناك العديد من املشاريع التي ظهرت وكأن 
الديوان لم يقم بدوره املطلوب في احلفاظ 
على األموال العامة وال أود هنا أن أذكرها، 
وحت���ى ال ننكأ جراح املاضي، مع العلم أنه 
مت حتريض موظفني من الداخل على قيادات 
الديوان للتشكيك في نزاهتهم، إال أن رئيس 
الذي  العدس���اني  العم عبدالعزيز  الديوان 
حصل عل���ى إجماع أصوات أعضاء مجلس 
األمة وما يتمتع به م���ن نزاهة ومصداقية 
يعتبر الشخص املناسب في املكان املناسب 
للسير بهذه املؤسس���ة إلى حتقيق دورها 

املطلوب في حماية مقدرات الشعب.
ومن نافلة القول ان نذكر أن الديوان وفر 
على الدولة ماليني الدنانير، فمن الواجب دعم 
موظفيه، وإقرار الكادر اخلاص بهم، وذلك 
دعم���ا للديوان، خاصة لو علمنا أنه أصبح 
لدى بعض اجلهات احلكومية من املميزات 

ما يفوق ديوان احملاسبة بكثير.
akandary@gmail.com

الخصخصة »قضاء«
 على الفساد

مخلد الشمري

رؤية

 ديوان المحاسبة

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

البلطجة السياسية

طالل الهيفي

السموحة

عندما غنى محمد عبده في العام 1988 أغنية »املس���افة«، ومنها 
مقطع »أنا اجلالس وراء ظهر النهار«، اتهم ثالثة أرباع أصدقائي من 
عش���اق محمد عبده بأنه خرج عن الفن احلقيقي، بل بعضهم ألقى 
بشريط الكاسيت � يومها لم يكن لدينا ال »سي ديات« وال »آي بود« � 
أصدقائي رفضوا األغنية فقط ألنهم لم يفهموا الكلمات الرائعة التي 
كتبها األمير بدر بن عبداحملسن، وبعد 22 عاما حتولت تلك األغنية 

اجلميلة إلى واحدة من أرقى كالسيكيات الطرب اخلليجي.
الرافضون لقانون اخلصخصة ومن خالل عدة نقاشات اضطررت 
خلوضها األسبوع املاضي مع عدد من األصدقاء، وجدت أن أغلبهم 
يرفضون اخلصخصة ألنهم لم يفهموا هذه املصطلح »بكبره«، بل 
إن أيا منه���م لم يفهم القانون الذي طرح في مجلس األمة للنقاش 
اخلميس املاضي، أو باألصح لم يقرأه، وقام ببناء أحكامه الرافضة 

لهذا القانون من خالل ما استقاه شفاهة من آخرين.
أكبر الكوارث أن ترفض شيئا فقط ألنك ال تفهمه، وهنا عفوا ال 
أعني أبدا أنني مع قانون اخلصخصة أو »القصقصة« كما أحب أن 

أسميه والذي أقر باملداولة األولى في تلك اجللسة.
ولكن أريد أن أطرح املوضوع بش���كل مغاي���ر ملا يطرح ويدار 
اليوم، وبحس���ب ما فهمت، على األقل أنا منحت نفس���ي محاولة 
للفهم، وما توصل���ت إليه هو أن خبراء االقتصاد في العالم يرون 
اس���تحالة تطبيق اخلصخصة في أي بلد إذا كان ذلك البلد يعاني 
من معدالت عالية من الفساد، وطبعا نحن »اسم اهلل علينا وعلى 
حوالينا« نعاني من وحش فساد مستشر في جميع أركان املؤسسات 

احلكومية، وبال استثناء.
اخلصخصة هي نقيض التأميم، أن تخصخص مؤسسة يعني 
أن حتيله���ا إلى القطاع اخلاص كما يريد بع���ض »احلبايب« بيع 
»الكويتية« وغيرها، والتأميم هو أن تقوم باالستيالء على شركة 
خاص���ة ووضعها حتت يد الدولة كما فعل جمال عبدالناصر 1956 

عندما أمم قناة السويس.
جمال عبدالناصر ارتكب أكبر خطأ في تاريخ العالم العربي بتأميم 
جميع الش���ركات اخلاصة وإحالتها إلى ملكية الدولة، وهو اخلطأ 
الذي أثبتته الس���نون الالحقة للتأميم، فبتأميمه لتلك املؤسسات 
هبط بأعظم اقتصاد في الش���رق األوسط من القمة إلى القاع، فقد 
كان سعر صرف اجلنيه املصري يومها )جنيها وشلنني استرليني( 
ولكن اجلنيه املصري انهار في أقل من تس���ع سنوات بعد التأميم 

إلى ربع قيمته.
وما س���يرتكب بالكويت من إقرار قانون اخلصخصة وحتويل 
شركات أو مؤسسات ناجحة أو حتى خاسرة إلى القطاع اخلاص، 
ل���ن يقل حجم خطأه بأي حال م���ن األحوال عن حجم اخلطأ الذي 
ارتكبته ثورة الضباط األحرار في حق أعظم اقتصاد ولد في الشرق 
األوسط. وقد يسأل سائل، كيف يكون التأميم خطأ واخلصخصة 

خطأ في ذات الوقت؟
املس���ألة تخضع للظروف، فالتأميم الذي ق���ام به عبدالناصر 
في خمس���ينيات القرن املاضي، قام خالله بالسيطرة على شركات 
ناجح���ة وأخرى وصلت إلى العاملية ومن ث���م أحالها إلى »عزب« 
للضباط األحرار، ول���م يعتمد على مبدأ الكفاءة قدر اعتماده على 
مبدأ األكثر والء له وللثورة وليس للوطن مصر، هنا ولهذا السبب 

سقط اقتصاد عظيم.
واخلصخصة في الكويت اليوم هي األخرى، وفي ظل الظروف 
احمليطة احلالية اآلن وبفضل الفساد املشتري وعدم وجود قانون 
ضريبي حقيقي وال ادارة رقابية فاعلة، سيحيل الشركات واملؤسسات 

والقطاعات احلكومية بعد بيعها إلى »عزب« للمتنفذين.
مع هذا القانون س���نودع عهد دولة الرفاه وإلى األبد وسندخل 

عصر دولة جمهورية املوز.
Waha2waha@hotmail.com

)وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا � اإلسراء(، نبدأ من حيث ما انتهت به اآلية 
الشريفة والتى حتمل موعظة وحكمة يجب استدراكها ونتعظ منها 
وال نكون من أصحابها وحتق علينا هذه الدعوة الش����نيعة بسبب 
ما آلت إليه األوضاع السياس����ية مؤخرا فبات كل شيء يسير وفق 
منهجية الفوضى املرتبة في طريق مظلم ال أحد يعلم إلى أين ينتهي، 
فمنطق التخوين واالتهام هو السمة السائدة من األغلب، وصكوك 
الوالءات توزع حس����ب القناعات والتشكيك لتكون هي األدوات من 
البعض في مهاجمة خصومهم حتى أصبحت الس����احة السياسية 
منطوية على نزاعات ال طائل منها س����وى إشباع غريزة األنا لدى 
البعض والذين يسيرون وفق أجندة مرسومة لهم وال تخفى على 
أحد على حس����اب مصاحلهم الدنيوية غير آبهني لتأثيرات أفعالهم 
اخلطيرة التي أدت إلى تص����دع الوحدة الوطنية في املجتمع ومن 
ثم أصبح هذا األمر جليا وغير خاف ملا وصلت إليه األمور في ظل 
غي����اب الرقابة احلكومية التي فقدت إدارة األمور وأصبحت ش����به 
عاجزة وأحيانا فاقدة ألهليتها، والسؤال الذي يفرض نفسه مع هذا 
املشهد القامت: ما جدوى أجهزة الدولة املختلفة وجيش املستشارين 
في هذه املعضلة السياس����ية؟ أليس هناك من يتابع ويرصد، أم أن 
هن����اك متواطئا في هذه اللعبة القذرة ال يتمنى أن تعود األمور إلى 
حالها؟ تساؤالت تفرض نفسها على هذا الواقع السياسي املتطرف 
الذي أصبح يالمس كيان الدولة واملجتمع ويس����هم في استش����راء 

االنقسامات فيما بينهم. 
وما يجري اليوم ال يتعدى س����وى لعبة حان الوقت لتطويقها 
ووأده����ا في مهدها ألن األمور بدأت تأخذ منحنى خطيرا خصوصا 
التصريحات غير املوزونة من البعض مما يعزز التمرد على القانون 
وهيبة السلطة في إزاحة هذه العبثية والبلطجة السياسية الغبية 

التي لم تدر علينا سوى التناحر والتفرقة والتأخر عن الركب.
t-alhaifi@hotmail.com

عبده وعبدالناصر
بين »التأميم« و»القصقصة«

ذعار الرشيدي
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الخصخصة في منظور 
سامي النصف

محمد هالل الخالدي

نظرات

أتابع مثل غيري مقاالت األستاذ واملفكر سامي النصف مبا 
حتويه من فكر ورزانة، أتعلم منها الكثير وأرجو أن يتسع صدر 
أستاذي لرأي آخر من تلميذ صغير حول نظرته للخصخصة. 
تناول بو عبداللطيف موضوع اخلصخصة في أكثر من مقال، 
بتحليل علمي وأمثلة واقعية، غير ان مطالبته املتكررة بإصالح 
القط���اع العام قبل بيعه للقطاع اخلاص بحجة أنه ال أحد من 
الرأسماليني اجلشعني سيش���تري هذا القطاع املترهل تدعو 
إلى التأني وإع���ادة التفكير. إذ لو كانت احلكومة قادرة على 
إصالح أي قطاع عام من قطاعات الدولة فما حاجتنا إذن إلى 
اخلصخصة أساس���ا؟ لنأخذ اخلطوط اجلوية الكويتية مثاال 
واألستاذ سامي أكثر علما ودراية بهذه الشركة الوطنية مني 
ومن غيري. ألم تكن »الكويتية« من أجنح خطوط الطيران على 
مستوى الوطن العربي وتنافس كثيرا من الشركات العاملية، فما 
الذي تغير لتصبح على ما هي عليه اليوم من تراجع وادعاء 
باخلسارة؟! انه الفس���اد املقصود الذي يستهدف في النهاية 

جعل بيع هذه الشركة أمرا حتميا وضرورة!
كيف تراجعت »الكويتية« وأصبحت خسائرها باملاليني في 
الوقت الذي تبلغ قيمة تذكرة السفر فيها إلى أرقام كبيرة، في 
مقابل شركات طيران أخرى تبيع نفس التذكرة لنفس الرحلة 
بقيمة أقل من أجرة »تاكس���ي« ينقلك من منطقة إلى منطقة؟ 
قيمة تذاكر الكويتية احلكومي���ة فقط والتي تصل إلى أرقام 
فلكية كفيلة بتحقيق هامش ربح كبير لهذه الشركة، فمن أين 
أتت اخلسائر؟ انه الفساد والسرقة ال أكثر. وبالتالي ما اإلصالح 
الذي يدعو إليه األستاذ سامي النصف لهذه الشركة الوطنية 
قبل بيعها للقطاع اخلاص؟ منطقيا من خالل إبعاد اللصوص 
ووضع أهل الكفاءة واألمانة مكانهم، فإذا استطاعت احلكومة 
القيام بهذه اخلطوة، وهي قادرة بالتأكيد ولكنها ال تريد، فما 

حاجتنا بعد ذلك خلصخصة اخلطوط اجلوية الكويتية؟
التصور العام للخصخصة أنه أكثر نشاطا وفاعلية وإنتاجا 
من القطاع احلكومي بسبب عدم وجود البيروقراطية املريضة 
واحملسوبية القاتلة، فالقطاع اخلاص يسعى للربح بالدرجة 
األولى وهو أم���ر ال يتحقق إال ببذل جه���ود مضنية وتقدمي 
خدمات مميزة في ظل تنافس ش���ديد يجبره على ذلك. اآلن، 
ما الذي مينع ش���ركة وطنية مثل اخلطوط اجلوية الكويتية 
من تقدمي أفضل اخلدمات واملنافس���ة القوية وهي متتلك كل 
مقومات النجاح والتفوق؟ ال شيء سوى فساد احلكومة التي 
تدفع بهذه الشركة نحو اخلسائر والفشل متهيدا لبيعها وبيع 
الكويت معها. وإال مباذا نفس���ر جناح الكويتية وتفوقها في 
املاضي، ومباذا نفسر تفوق اخلطوط اجلوية القطرية مثال وهي 
أقرب مثال للش���ركة الوطنية الناجحة رغم أنها تتبع القطاع 
العام وليس القطاع اخلاص؟ املشكلة إذن ليست في »القطاع 
العام« أو هيمنة احلكومة على اخلدمات واملرافق العامة بدليل 
وج���ود مئات املرافق العامة الناجحة في مختلف دول العالم، 
املش���كلة في فساد من يدير تلك املؤسسات من املتواطئني مع 
لصوص املال العام، واملشكلة األكبر أننا ندرك ذلك ولكن وصل 
بنا اليأس والقنوط وع���دم الثقة باحلكومة إلى الدرجة التي 
أصبحنا نقبل بسرقة كل ثروات الوطن وحتويلها إلى عدد قليل 
من الرأسماليني اجلشعني دون أن نكترث أو نغضب، ببساطة 
ألننا اخترنا عددا من النواب أصبحوا هم املهندس األول لهذه 
السرقات العامة. املسألة واضحة وبديهية فنحن نعيش حالة 
سرقة كبرى لثروات الوطن منذ حترير الكويت من االحتالل 
العراقي، وال عالقة لكل ما يحدث بالتحليالت العلمية ملفاهيم 
اخلصخص���ة وال مبتطلباته���ا، ألن دور احلكومة لم يعد كما 
ينص الدستور خدمة الوطن واملواطنني وتوفير حياة كرمية 
لهم، بل أصبح دورا يعرفه اجلميع واحلكومة على اس���تعداد 
لفعل أي شيء وشراء أي ذمة مقابل املضي مبشروعها املنظم. 
ولذلك يا بوعبداللطيف القضية ليس���ت كما تراها مبنظورك 
العلمي والعقالني كما أعتقد، فهي س���رقة واضحة وإذا كنت 
تري���د أن تتم األمور وفقا ملنظورك، فس���تصبح اخلصخصة 
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