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الخرافي: التعديل على الدستور لم يقّدم حتى يتفنن البعض في التعليق 
وأستغرب الضجة قبل معرفة المواد المراد تعديلها

ال أقبل بأن ُأدار من خارج قاعة عبداهلل السالم أو بعيدًا عن قناعاتي واللجان البرلمانية المكان الصحيح لتعديل القوانين

جلس�ة الخصخص�ة ش�هدت اعتراضًا م�ن أجل االعت�راض فقط ول�م يكن ذل�ك متبوعًا بتقدي�م تعديالت عل�ى القانون

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء حديثه للصحافيني

شدد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي على ضرورة احترام 
وجهات النظر ف���ي املواضيع والقوانني التي يتم تداولها مؤكدا 
ان قاعة عبداهلل الس���الم هي املكان األنسب ملناقشة االقتراحات 
بدل التفنن في التعليق على أفكار لم تقدم إلى اللجان املختصة، 
مشيرا الى انه ال يقبل أن يدار خارج قناعاته او من خارج قاعة 

عبداهلل السالم.
وقال الرئيس اخلرافي في تصريح الى الصحافيني انا استغرب 
من هذه الضجة التي تثار حول تعديل الدس���تور، خصوصا أن 
أحدا لم يقرأ أو يس���مع عن طبيعة هذا التعديل حتى يبدي رأيا 
فيه، مش���يرا الى ان البعض الصبح يتفنن في التعليق على هذا 

املوضوع قبل ان نعرف املواد املراد تعديلها.
واضاف ان الدستور نفسه ال يحظر التعديل، شريطة أن يكون 
للمزيد من احلريات، معربا عن امله في عدم بدء نقاش بيزنطي 
سواء في تعديل الدستور او غيره من املواضيع، وضرورة احترام 

الرأي والرأي اآلخر واحترام بعضنا البعض.
وقال ان كانت لدى البعض وجهة نظر معينة، فالبد ان نعرف 
ما هي وجهة النظر تلك قبل التعليق عليها، مشيرا في هذا الصدد 
الى ان جلس���ة مناقشة اخلصخصة ش���هدت اعتراضا من اجل 
االعتراض فقط، ولم يكن هذا االعتراض متبوعا بتعديالت على 

مواد القانون التي شهدت اعتراض بعض النواب عليها.
وأش���ار ال���ى ان اقتراحات ع���دة قدمها بع���ض النواب على 
»اخلصخصة« بعد الضجة والشوشرة التي حصلت في اجللسة 
املاضية، متسائال، أما كان من األجدى التركيز على تقدمي التعديالت 

على القانون ليتم حسمها من خالل التصويت الدميوقراطي.
وأك���د اخلرافي أنه يرفض مبدأ  ادارته من اخلارج، وقال: أنا 
م���ن الناس الذين ال يقبلون أن ي���داروا من خارج قاعة عبداهلل 
السالم، وأنا ال أقبل ان أدار خارج قناعاتي. مؤكدا ان قاعة عبداهلل 
الس���الم واللجنة البرملانية املختصة هم���ا املكان الصحيح ألي 

اقتراحات على القوانني.
وأعرب الرئيس اخلرافي عن أمله »أن نعمل جميعا من خالل 
االطر الدستورية، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وتقدير وجهات 
النظر املختلفة، دون التجريح أو املس���اس بكرامات من يختلف 

معنا بالرأي«.
وس���ئل اخلرافي عن رأيه في قانون اخلصخصة الذي أقره 
املجل���س في املداولة االولى، فأجاب: ان هذا القانون هو التطور 
السليم الذي نتطلع اليه. مبينا انه من املهم في قانون اخلصخصة 
احملافظة على حقوق املواطن. مشيرا الى ان اجراءات اللجنة املالية 
حول القانون كانت في مكانها، وهي حافظت على حقوق املواطن، 

ورئيس واعضاء اللجنة يستحقون الشكر على جهودهم.
أض���اف: ان كان لدى البعض وجهة نظ���ر اخرى أو تخوف 
فعلي���ه أن يترجم ذل���ك بتقدمي تعديالت ليتس���نى عرضها في 

املداولة الثانية.

السلطان ل� »األنباء«: خصخصة الخدمات ال تعني زيادة أسعارها
والشركات تسلم الحكومة الخدمة بسعر معين وهي تعيد تسعيرها

في أداء مهامها فستستطيع ان تتوسع 
في مجال عملها وس���تفتح فرص عمل 
وتنشئ محطات جديدة تستلزم أيدي 

عاملة.
ومداخيل الباب األول، وش���هدنا في 
خضم االزمة االقتصادي���ة التي كادت 
ان تعصف بالعال���م على وجه العموم 
والكويت على وج���ه اخلصوص دور 
مؤسسة البترول والش���ركات التابعة 
لها في محاولة تغطية خس���ائر سعر 
البترول من خالل رفع انتاج املشتقات 
النفطي���ة من املصاف���ي، ما أمن هامش 
ربح مرتفعا غطى الى حد كبير خسائر 
انخفاض س���عر البرميل، فكيف لنا أن 
نتحكم مستقبال في عجز امليزانية، إذا 

ما انخفض سعر برميل النفط؟
وأعلن املال عدم موافقته على قانون 

حتاول الهروب من تلك الواجبات ومن 
ابرزها توفير فرص عمل ألبنائنا السيما 
أنه اذا خصص القطاع النفطي فما الذي 
سيتبقى؟ علما ان هذا القطاع هو الثروة 

األساسية وعصب االقتصاد بالبلد.
وبني املويزري أن هناك عيوبا ومثالب 
تعتري هذا القانون وحتتم علينا ان نقف 
ضده ونرفضه ونسجل موقفنا الواضح 
بهذا االجتاه فنحن ال نريد ان نشترك في 
هذه اجلرمية التي ترتكب بحق الكويت 
ونعتقد أن هذا القانون جرمية، مضيفا 
انه للتاريخ نحن ال نريد ان نشترك في 
املوافقة على هذا القانون وكان انسحابي 
من اجللسة املاضية ملجلس األمة منسجما 

مع موقفي الرافض لهذا القانون.
وبس���ؤال املويزري عن التعديالت 
املفترض ان تضاف الى القانون اجاب 
ان هناك الكثير من التعديالت من ابرزها 
ما يتعلق بزيادة نسبة احلكومة بحيث 
تكون كافية والتي متكن احلكومة من 
السيطرة على الشركة، وكذلك التعديل 
الثاني الذي يتعلق بتوفير سبل املراقبة 
الكافية سواء من مجلس األمة أو ديوان 
احملاسبة، اما التعديل الثالث فهو يتعلق 
بوجوب وجود عقوب���ات رادعة ملن ال 

يلتزم مبواد القانون.

اخلصخصة في شكله احلالي مستدركا: 
ان لم تضف تعديالت واضحة تستثني 
قطاعي الصحة والتعلي���م، من تنازل 
الدولة عن ملكيتها، وليس خصخصة 
اإلدارة فال يوج���د لدينا مانع من ذلك، 
ناهيك عن استثناء القطاع النفطي بكل 
شركاته ومؤسساته ومنشآته من هذا 
القانون، مع اعتبار السهم الذهبي اخلاص 

باحلكومة وجوبيا وليس جوازيا.
وخلص املال إلى القول ان اخلصخصة 
لها فلسفة واضحة وهي التخلص من 
القطاع���ات غير املنتجة التي تش���كل 
عبئا على الدولة. وأكد النائب ش���عيب 
املويزري انه يرفض قانون اخلصخصة 
لعدة اسباب من ابرزها مخالفته لنص 
املادة 152 من الدس���تور، مشيرا الى ان 
هذا القانون هو محاولة لهروب احلكومة 

من اداء واجباتها الدستورية.
وقال املويزري في تصريح صحافي ان 
رفضنا لهذا القانون ال يعني حسد القطاع 
اخلاص أو عدم اشراكه في بعض االمور 
املتعلقة باخلدمات حيث اننا لسنا ضد 
اشراكه في بعض املشاريع ولكن فيما 
يتعلق بهذا القانون فإن األمر يختلف 
متاما خصوصا ان احلكومة مقصرة في 
اداء دورها وحتمل مسؤولياتها ولذلك 

وأوضح ان التنافس على السعر الذي 
يسلم الى احلكومة مبعنى انه بعد إعالن 
خصخصة احملطات تأتي عروض أسعار 
لتسليم كذا ميغاواط بكذا سعر او كذا 
غالون ماء بكذا سعر وبالتالي فإن من 

يقدم أقل سعر ترسى عليه.
ويلتزم املشتري بالتنفيذ والتجهيز 
وبقدر ما يقوم بتسليمه من املاء والكهرباء 
يتسلم مقابلها املادي، وبالتالي من يقوم 
بتحديد أس���عار القطاعات او املنتجات 
اخلدمية مثل املاء والكهرباء هي احلكومة، 
ومجرد إنتاج الطاقة هو الذي سيتم من 

خالل اخلصخصة.
وأكد السلطان ان العالقة بني احلكومة 
واملستهلك كما هي ولن تتغير، مؤكدا 
انه حتى تلك الش���ركات التي س���تتم 
خصخصته���ا ألزمت بتوظيف نس���بة 
من العمال���ة الكويتية وطرح 40% من 
أسهمها على املواطنني وبالتالي الشركة 
 التي ستربح يش���ارك فيها املواطنون

ب� 40%، أي سيشاركون في ملكية الشركة 
املخصصة ونسبة املوظفني الكويتيني 

حتدد وفق قانون العمالة.
وبالتالي لم يتأثر ش���يء بالنسبة 
للمواط���ن او املوظفني بل زادت فرص 
التوظيف ألن هذه الش���ركة اذا جنحت 

سامح عبدالحفيظ
أك���د النائ���ب خال���د الس���لطان ان 
اخلصخصة ال تؤثر بشكل أو بآخر على 
أسعار اخلدمات التي تقدمها الدولة حاليا 
والقابلة للتخصيص مس���تقبال حيث 
تتسلم احلكومة اخلدمة بعد اخلصخصة 
بس���عر محدد وبالتالي هي التي تقوم 
بتحديد أسعار القطاعات اخلدمية مثل 

الكهرباء او املاء.
وجدد السلطان الدعوة لتبني اقتراحه 
بأنه يجب متويل الدولة 50% من القطاعات 
املخصصة بدون فوائد حتى يستطيع 
املواطن اإلسهام في تلك الشركات ويساعد 

ذلك في تخفيض األسعار.
وقال الس���لطان في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان كثيرا من الناس وبعض 
الن���واب ل���م يق���رأوا أو ي���روا قانون 
اخلصخص���ة ألنهم لو ق���رأوه لكفاهم 
السؤال، مبينا ان الشركات املخصصة 
ال تتدخل في العالقة بني خدمة املواطن 
والدولة ضاربا مثاال على ذلك بالكهرباء، 
حي���ث ان خصخصة الكهرب���اء تعني 
اإلنت���اج، وبالتالي احملطة  خصخصة 
تقيمها ش���ركات خاصة وتسلم الطاقة 
سواء من الكهرباء او املاء الى احلكومة 

بسعر محدد.

التخصيص يكون على اإلنتاج.. والتنافس بين الشركات يكون على السعر المسلم للحكومة

يج�ب عل�ى الدول�ة تموي�ل 50% م�ن القطاع�ات الم�راد 
خصخصتها دون فوائد حتى يستطيع المواطن اإلسهام في الشركات

الحكومة ه�ي التي تحدد أس�عار الكهرباء والم�اء بعد عملية 
الخصخص�ة والعالق�ة بينها وبي�ن المس�تهلك كما هي ول�ن تتغير

ال مشكلة من وجوب إلزام الحكومة بامتالك السهم الذهبي الب�د أن تكون العقود غي�ر قابلة للنقض م�ن قبل الدولة

خالد السلطان

 المال: موقفي من »الخصخصة«
ينسجم مع تصويتي على خطة التنمية

بني النائب صالح املال ان موقفه من قانون اخلصخصة منسجم متاما 
مع تصويته ضد قانون خطة التنمية التي تضمنت خصخصة بعض 
القطاعات احملظورة دس����توريا، فضال عن هالمية أهدافها، وافتقارها 
ألدوات التنفيذ، التي تستمد من القوانني االقتصادية التي لم تزل على 

جدول أعمال اللجنة املالية البرملانية.
وقال امل����ال في تصريح للصحافيني: كان م����ن املفترض ان تكون 
»اخلصخص����ة« خامتة للقوان����ني االقتصادية الداعم����ة مثل القانون 
الضريبي، وقانون الش����ركات، وقانون منع االحتكار، وقانون حماية 
املس����تهلك، باالضافة الى التعديل على قانون املناقصات، والقوانني 
املتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب املصالح وحماية املبلغ وغيرها 
من القوانني التي ال تس����تقيم خطة التنمية قب����ل إقرارها إن لم يكن 

الهدف من »التنمية غرضا آخر«.
ومتنى املال »من اللجنة املالية التي اتسمت خطواتها باحلماسة، وان 
كنا ال نقل حماس����ة عنها ان تستثني قطاعي الصحة والتعليم بشكل 
واضح وصريح، ألن تخصيصهما ال يتس����ق مع املنطق والدستور«، 
شارحا: »فمن حيث املنطق علينا االقتداء بالدول التي سبقتنا في مجال 
اخلصخصة، وكانت نبراسا لتنفيذها مثل الواليات املتحدة األميركية 
وبريطانيا واليابان، فم����ن واقع جتارب هذه الدول، نرى ان التعليم 
خاضع لسيطرة احلكومة الفيدرالية، وان نسبة الطالب املنتمني الى 
القطاع اخلاص ال تتجاوز ال� 20%، اذا ما علمنا ان النسبة تضم املدارس 

التي ترعاها املؤسسات الدينية في تلك الدول«.
وأوضح املال: اما بشأن القطاع الصحي، فإنني كنت من أول املبادرين، 
بتخصيص إدارات املستشفيات واالستعانة بالشركات العاملية إلدارتها، 
وذكرت ذلك في الندوات التحضيرية النتخابات 2008، مش����ددا على 
»ضرورة عدم تن����ازل الدولة عن ملكية القطاع اخلاص، وان التعاقد 

يقتصر على ادارة املستشفيات من قبل شركات عاملية«.
من  جانبه أكد النائب شعيب املويزري انه يرفض قانون اخلصخصة 
لعدة اسباب من ابرزها مخالفته لنص املادة 152 من الدستور، مشيرا 
ال����ى ان هذا القانون هو محاولة له����روب احلكومة من اداء واجباتها 

الدستورية.
وق����ال املويزري في تصريح صحاف����ي ان رفضنا لهذا القانون ال 
يعني حسد القطاع اخلاص أو عدم اشراكه في بعض االمور املتعلقة 
باخلدمات حيث اننا لسنا ضد اشراكه في بعض املشاريع ولكن فيما 

يتعلق بهذا القانون فإن األمر يختلف متاما.

المويزري وصف القانون بأنه غير دستوري

شعيب املويزري صالح املال

الوعالن: قانون التخصيص مخالف 
للدستور ومحطات الوقود خير دليل

مبارك الوعالن

أكد النائب مبارك الوعالن ان 
قان���ون تنظيم برامج وعمليات 
التخصي���ص »اخلصخص���ة« 
الذي  النفطي  القطاع  سيس���لم 
يش���كل أكثر من 95% من دخل 
البالد الى فئة محدودة لتتحكم 
في اقتصاد الدولة كامال، مشددا 
على ان مصلح���ة عمال القطاع 
النفطي ومصلح���ة الكويت في 
خطر، فخصخصة القطاع النفطي 
هي سير باالجتاه املخالف للقواعد 

الدستورية.
وقال الوع���الن في تصريح 
صحافي ان خصخصة القطاعات 
النف���ط ضياع  احليوي���ة مثل 
وفق���دان للهوية وه���روب من 
حتمل املسؤولية، مبينا ان قانون 
اخلصخصة يعود بالبالد للوراء، 
فالشركات النفطية حتقق سنويا 
أرباحا جيدة، فكيف يتم تخصيص 
منشآت حكومية مربحة؟ الفتا 
ال���ى ان النية مبيت���ة منذ زمن 
خلصخصة هذا القطاع احليوي، 
والدليل على ذلك »مشروع حقول 
املتنفذون  الذي سعى  الشمال« 
والتجار لتسليمه الى الشركات 
اخلاصة، ولكن احملاولة فشلت 
وها هي ترجع مرة اخرى ولكن 
بشكل أوسع وأشمل للقطاع كله، 

متسائال عن األس���باب وراء 
خصخصة القطاعات الناجحة 
والقطاعات االستراتيجية والتي 
متث���ل قضية أم���ن قومي في 
الدولة، وبيعها للقطاع اخلاص 
عوضا عن تخصيص القطاعات 

غير الناجحة.
ال���ى ان جت���ارب  وأمل���ح 
اخلصخصة لم حتقق جناحا في 
الكويت، خصوصا في القطاع 
النفطي وأبلغ مثال على ذلك 
بيع ما يقارب 100 محطة تعبئة 
وقود حكومية كان يعمل بها 
عدد يصل ل� 500 عامل كويتي 

مت تسريحهم جميعا.


