
الثالثاء 27 ابريل 2010 7مجلس األمة
لديها توجه إلدخال تعديالت على صندوق المعسرين

البصيري: الحكومة تدرس تعديالت 
»الخصخصة« حول السهم الذهبي و النفط

أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون 
مجلس األمة والناطق الرس���مي باس���م احلكومة 
د.محمد البصيري ان احلكومة لديها وجهة نظر 
في بعض املواد املتعلقة بقانون اخلصخصة، كما 

لبعض النواب وجهات نظر.
وق���ال البصيري في مؤمتر صحافي عقده في 
مجلس األمة أمس نحن كنا واضحني بأننا سنتعامل 
بكل وضوح وشفافية مع اي تعديالت على القانون 
تقدم الى اللجنة املالية التي ارتأت التريث في دراسة 
هذه التعديالت، واحلكومة ستحضر اجتماع اللجنة 

متى ما متت دعوتها ملناقشة التعديالت.
وأضاف: »هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق 
تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية، 
التي ال ميكن جتاوزها، السيما مع ارتباط الكثير 
من التش���ريعات الواردة في اخلط���ة مع قانون 
اخلصخصة، وبالتالي ال ميكن ان تنطلق اخلطة«، 
إال من خالل هذه التشريعات، معربا عن أمله في 

إجنازها خالل الفترة املقبلة.
وس���ئل عن تعديالت محددة كالسهم الذهبي 
والقطاع النفطي فأوض���ح ان احلكومة تتدارس 
كل التعدي���الت مع اجلهات املختصة، وس���نبدي 
وجهة نظرنا في اللجنة املالية، وليس عبر وسائل 

االعالم.
وفيم���ا ان كانت احلكومة ت���رى ان تعديالت 
»الشعبي« تفرغ قانون اخلصخصة من محتواه، 
ق���ال: نأمل ان تكون التعدي���الت في االطار العام 
للقان���ون، واال يتم افراغه م���ن محتواه، ومتنى 
ان تزي���د التعديالت هذا القان���ون قوة، وبالتالي 

لن نس���تعجل االمور، ولن نناقش التعديالت في 
مؤمترات صحافية.

وسئل عن تصريح وزير املالية بوجود توجه 
لتعديل صندوق املعسرين، فأجاب: نعم هذا الكالم 
صحيح، فالصندوق هو احلل الوحيد ملشكلة تراكم 
الدي���ون، وبعد اقراره ف���ي املجلس، تقدم بعض 
االخوة بقانون آخر حتفظت عليه احلكومة، وبعد 
ذلك مت تقدمي تعديالت نيابية على »املعس���رين« 
واحلكومة بدورها ستقدم تعديالت على الصندوق، 
رافضا الكشف عن هذه التعديالت قبل عرضها على 
اللجنة املالية، متمنيا طي هذا امللف قبل نهاية دور 

االنعقاد اجلاري.
وسئل البصيري عن قانون »اخلبرة« الذي اقره 
املجلس مبداولته االولى، فبني »ان هذا املوضوع 
الي���زال محل اخذ ورد ب���ني احلكومة واملجلس«، 
مش���يرا الى ان لديه معلومات عن حلول وس���ط 
س���يتم قبولها من االطراف كاف���ة ومنهم االخوة 
اخلب���راء العاملون في الس���لك القضائي والذين 
نطمئنهم بان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية 
مبجلس الوزراء ليس���ت رفضا بل من اجل املزيد 

من الدراسة.
وفيم���ا يتعلق بترتيب اولويات الس���لطتني، 
ق���ال البصيري »نحن ال نبح���ث اآلن حتميل اي 
طرف مسؤولية تأخر االولويات، فكلنا مسؤول 
امام املواطنني في تنفي���ذ خارطة الطريق املتفق 
عليها القرار االولويات املنسجمة مع خطة التنمية 
واحتياجات املواطنني، ومتنى االلتزام مبا ينتهي 

اليه فريق العمل ومجلس االمة«.

خالل ندوة »الخصخصة بين المطرقة والسندان« التي نظمتها رابطة طلبة العلوم اإلدارية أمس

المال: نرفض قانون الخصخصة بصورته الحالية
آالء خليفة

اك���د النائب صال���ح املال، انه 
ضد قانون اخلصخصة بصورته 
احلالي���ة معلنا رفضه الش���ديد 
للقان���ون اال في ح���ال مت اجراء 
التعديالت املطلوبة عليه فسيكون 

من املؤيدين.
وقال املال في ندوة »اخلصخصة 
ب���ني املطرقة والس���ندان«، التي 
العلوم  نظمته���ا رابطة طلب���ة 
االدارية في اجلامعة صباح امس، 
ان احلديث عن اخلصخصة مغٍر 
في الوق���ت احلالي وف���ي دولة 
كالكويت، فنحن نتحدث عن قطاع 
خاص سيطور اخلدمات وسيمنح 
خدمات وسلعا بأسعار افضل ولكن 
على الرغم م���ن جميع املغريات 
لكل من يس���مع ع���ن مصطلح 
اخلصخص���ة لكن بالكويت ومع 
االسف التجربة مريرة ومشوهة، 
ولنا في ذلك على س���بيل املثال 
قطاع االتصاالت املتنقلة ومحطات 
الوقود فمع احترمنا للقطاع االول 
فإن رخصتني منه ذهبتا لشركات 
غير كويتية. وتابع قائال: إن مكمن 
اخلطورة في تخصيص قطاعات 
مهمة وحساسة وخاصة القطاع 
النفطي، فال يوجد ش���خص في 
الكويت معترض على اخلصخصة 
من حيث املبدأ والفلسفة اخلاصة 
بها والتي تشير الى تخلص الدولة 
من القطاعات التي تش���كل عبئا 

عليها.

نص دستوري

واوضح امل���ال ان هناك نصا 
دستوريا واضحا مينع تخصيص 

قطاعي التعليم والصحة.
متابعا: اما في ش���أن القطاع 
الصح���ي فانني كن���ت من اول 
املبادرين بطلب تخصيص ادارات 
املستشفيات واالستعانة بالشركات 
العاملي���ة الداراتها وقلت ذلك في 
التحضيرية النتخابات  الندوات 
2008، مشددا على ضرورة عدم 
تن���ازل الدولة عن ملكية القطاع 
اخلاص وان التعاقد يقتصر فقط 
على ادارة املستش���فيات من قبل 
ش���ركات عاملية، وفي املقابل من 
قال ان لدينا قطاعا خاصا يعطي 
نتائج طيبة ذات جودة عالية بل 
على العكس فان احلاالت املعقدة 

وقد مت حاليا تقدمي قانون تضارب 
املصالح الذي تصل العقوبة فيه 
الى 5 سنوات واكثر ويفترض ان 
يتم التصوي���ت عليه قبل نهاية 

دور االنعقاد احلالي.
وتاب���ع املال قائال: اس���تغرب 
املالية لقانون  اللجنة  استعجال 
اخلصخص���ة، فالبد م���ن توفير 
البيئ���ة املناس���بة اوال، وارفض 
الى  التنمية  بشدة حتويل خطة 
الداة لتلميع بعض الشخصيات 
بالسلطة وقانون اخلصخصة هو 
جزء من هذه االداة وقد يكون هذا 
القانون جزءا من تنفيع ألشخاص 
مرتبطة بالسلطة وال استبعد ذلك 

املوضوع.

ملكية الدولة

وعلى صعيد متصل قال املال: ان 
الدستور لم يشر الى تنازل الدولة 
عن ملكيتها ولن نقبل تنازل الدولة 
عنها او حتى الدخول بش���راكة 
بها وال توجد دولة تخلصت من 
قطاع مربح ومورد للباب االول من 
القطاع  امليزانية، وال يعني ذلك 
النفطي فقط وامنا كل ما هو ثروة 
طبيعية واعتقد انه من االفضل ان 
يؤجل هذا القانون حلني ان تقر 
الواحد والعشرين قانونا والتي من 
بينها قوانني مكافحة الفساد حتى 
التشريعية لتنفيذ  البيئة  نهيئ 
القانون مبنتهى الشفافية، والعدالة 
الكبرى  في تخصيص املشاريع 
في الكويت. وفيم���ا عدا ذلك لو 
مت تطبي���ق القانون احلالي وفق 
خطة التنمية فسنصبح كالدولة 
الوحيدة في العالم التي كانت متلك 
البسكوت والنفط  مصانع تبيع 
وفي ليل���ة وضحاها اصبحت ال 

متلك شيئا.
من ناحيته، قال أستاذ العلوم 
اإلداري���ة د.أنور الش���ريعان ان 
احلكومة عاجزة عن اس���تيعاب 
مخرجات اجلامعات واملؤس������سات 
التعليمية املختلف���ة والت��������ي 
تزداد بصورة سنوية، الفتا الى 
»انن���ا نحتاج ال���ى دور القطاع 
اخلاص ف���ي خلق ف���رص عمل 
وظيفية، وأش���ار الى انه اذا لم 
يكن هناك خصخصة فسنواجه 
مش���كلة البحث عن احلد األدنى 

للمعيشة في املستقبل.

حتول من اخلاص الى احلكومة، 
وهذا دليل على ان هناك كفاءات 
حكومية، فاحلقيقة تقول ان لدينا 
قطاعا خاصا صحيا فندقيا مربحا 
من عمليات الوالدة، فاملستشفيات 
اخلاصة حتولت الى فنادق متتلك 
اجنحة ملكية وامبراطورية ولكن 

ال تقدم اجلودة املطلوبة.
وتابع: ام���ا القطاع التعليمي 
فعل���ى الرغم م���ن مآخذنا على 
جامعة الكويت فإنها تظل افضل 
من اجلامعات اخلاصة املوجودة 
حالي���ا والتي ال ترقى ملس���توى 
الطموح، وحاليا هناك 70 ترخيصا 
جلامعات خاصة ال جند من بينها ما 
نقف لها احتراما، فالقطاع اخلاص 
سواء في التعليم او الصحة اصبح 
جتاريا اكثر من كونه يقدم خدمات 

جيدة. 
وزاد: اعل���ى ميزانية تصرف 
للصح���ة والتربي���ة، وهذا ليس 
خس���ارة بل عل���ى العكس تعد 
استثمارا الهم عنصرين من عناصر 

الدولة.
واضاف: اما بالنسبة لقانون 
اخلصخصة فه���و يعتبر حجر 
زاوية ملش���روع خط���ة التنمية 
انه  وعندما نس���تعرضه جن���د 
يتحدث وبصراحة وحتد س���افر 
للدستور عن خصخصة التعليم، 
فمن اخلطورة ان نسلم جيال مقبال 
من ابنائنا الى شركات من القطاع 
اخلاص والى ش���ركات عاملية قد 

تعبث باملناهج الس���يما انه في 
حال تنازلت الدولة عن ملكيتها 
فل���ن يحق لها االش���راف عليها، 
واضاف انا لس���ت ضد ان نفتح 
املجال للقطاع اخلاص ولكن البد 
من وض���ع الضوابط التي تنظم 
تل���ك العملية، ولكن مش���كلتنا 
احلقيقية ف���ي الكويت اننا غير 
قادرين على فهم املفهوم احلقيقي 

للخصخصة.

قضية المسرحين

وزاد: ففي الصيف املاضي تبينت 
قضية املسرحني من القطاع اخلاص 
ومت حل مشكلتهم واكتشفت ان 
65% من هؤالء املسرحني كانوا من 
موظفي محطات الوقود وهذا ليس 
تخصيصا بل تنفيعا، فقد عبثت 
هذه الشركات باالقتصاد الكويتي 
وسرحت الكويتيني من وظائفهم 
بحجة انهم يحصلون على رواتب 
تصل الى 450 دينارا باالضافة الى 
دعم العمالة وفضلت جلب عمالة 
اجنبية تتقاضى 250 دينارا فقط، 
واوضح املال ان مشاكل املصافي 
ترج���ع الى س���وء االدارة ولكن 
ذلك ال يعني ان نعطيها للقطاع 
اخلاص ونضع يده على اهم ذراع 
من اذرع الكويت، باالضافة الى ان 
مستقبل الصناعات النفطية لدولة 
الكويت التي ال متتلك اال النفط هو 
البتروكيماويات فكيف اخصص 
القطاع النفطي؟! ومن يضمن انه 

بعد تخصيصه ستنشئ الشركات 
مصانعها داخل الكويت.

وق���ال أيض���ا ان تخصيص 
محطات الوقود كان تقصيرا من 
املجل���س الذي ل���م يضغط على 
احلكومة لتأتي بقانون لتخصيص 
محطات الوقود، مستغربا العجلة 
في قانون التخصيص، فاحلديث 
عن خصخصة دون قوانني ذات 
بنية تشريعية تضيف الشفافية 
وتضمن العدالة واملس���اواة هو 
حديث يثي���ر العديد من عالمات 

االستفهام.
وقال: لقد ص���وتُّ ضد خطة 
التنمي���ة كونها غير دس���تورية 
من وجهة نظ���ري ولكنها جاءت 
بحزمة من القوانني التي يفترض 
ان تقر وتك���ون خامتتها قانون 
اخلصخص���ة ولي���س باكورتها 
ومنها القانون الضريبي وقانون 
الشركات وقانون منع االحتكار 
وقانون حماية املستهلك باالضافة 
الى التعديل على قانون املناقصات 
املتعلقة بالفساد مثل  والقوانني 
قانون تضارب املصالح وحماية 
التي  القوانني  املبلغ وغيرها من 
ال تستقيم وخطة التنمية، مشيرا 
الى انه في الوق���ت الذي مت فيه 
استجواب رئيس مجلس الوزراء 
على مصروفات سموه لو كان هناك 
قانون لتض���ارب املصالح ملا مر 
االستجواب كما مر، الفتا الى ان 
مشكلتنا في القصور التشريعي 
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كادر المهندسين في القطاعين العام والخاص

شكـر وثنـاء 
جمعية املهند�سني الكويتيــــة 

وعموم املهند�سني الكويتيني 

 يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
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