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في ندوة الحركة الدستورية اإلسالمية »الدولة والمواطن في ظل الخصخصة« 

سياسيون:  موافقة على مبدأ  الخصخصة 
واختالف على آلية تطبيق القانون

الحربش: آث�ار قانون الخصخصة س�تمتد لألجيال المقبلة

الغان�م: مقتن�ع بتطبي�ق الخصخص�ة بص�ورة تدريجية

الديين: معارضو الخصخصة ليسوا خصوماً للقطاع الخاص

جانب من احلضور

)هاني الشمري(املشاركون في الندوة من اليمني د.ناصر الصانع ومبارك صنيدح ومرزوق الغامن واحمد الديني ود.محمد الدالل وعلي املوسى ود. جمعان احلربش 

أسامة دياب � عادل الشنان
اجمع نواب وسياسيون على 
ضرورة تطبيق اخلصخصة كمبدأ 
عام لتحديث االقتصاد ودفع عجلة 
التنمية واختلفوا على آلية تطبيق 

اخلصخصة.
ورأى املعارضون للقانون في 
ندوة احلركة الدستورية االسالمية 
)حدس( بعنوان: »الدولة واملواطن 
في ظل اخلصخصة« ان التدرج في 
تطبيق اخلصخصة امر ضروري 
جدا وال يجوز فرضها بسرعة كأمر 

واقع.
اول املتحدث����ن كان النائ����ب 
الذي رفض  د.جمعان احلرب����ش 
رفضا قاطع����ا ما يتم الترويج له 
بأن اخلصخصة نظام عاملي تتجه 
إليه كل دول العالم، خصوصا أن 
ما انتهى إليه قانون اخلصخصة 
يكش����ف وضعا خطي����را ومؤثرا 
الوقفة واالعتصامات  ويستدعي 
الس����ابقة  التجارب  والتريث ألن 
للخصخصة مخيفة وتؤكد انحياز 
القرار السياسي للتجار على حساب 
املواطنن مؤكدا عدم وجود خصومة 

له مع التجار.
وق����ال احلرب����ش ان قان����ون 
اخلصخصة الذي انتهت إليه اللجنة 
املالية ميس حياة املواطنن ويتصل 
بأمور معيشتهم وكان يجب التأني 
في دراسة تبعات القانون وأبعاده 
ألن اثاره قد تكون خطيرة وممتدة 
وصوال ملستقبل االجيال خاصة اننا 
لسنا في بيئة صاحلة للخصخصة 
باإلضاف����ة إلى عدم اكتمال البنية 
التشريعية للقانون باالضافة الى 
ان من الضرورة ان يسبقه قانون 
الضريبة وعدد من القوانن الهامة 
التي حتمي الناس مثل قانون حماية 
املس����تهلك، رافضا الدعاوى التي 
يروج لها البعض من خالل وصف 
اخلصخصة بأنها احلل السحري 

ملشكلة العمالة.
واشار احلربش الى أن التجارب 
السابقة مع اخلصخصة في شركات 
الوقود وقطاع االتصاالت لم حتم 
العمالة الوطنية وضمانات احلفاظ 
على العمالة الوطنية في القانون 
احلالي غير كافية ومخلة، فالقانون 
يحم����ي املواطن ملدة 5 س����نوات 
فقط في الشركة اجلديدة ومن ال 
يرغب في االستمرار ينتقل للقطاع 
احلكومي مما يكلف امليزانية العامة، 
أما املوظف اجلديد فالقطاع اخلاص 
غير ملزم به كما أن اللجنة تساهلت 
بإفراط في حق املواطنن أكثر من 
احلكومة وهناك ف����رق كبير بن 
تقريري اللجنة املالية في عام 2006 
و2010، حيث استدعت اللجنة املالية 
في ع����ام 2006 النقابات العمالية 
واملهنية املعنية باملوظفن بينما 
مت جتاهلهم في 2010 مش����يرا الى 
أن تقرير اللجن����ة في عام 2006 

الشمري: الكويتيون سيقفون باآلالف 
في الطوابير للبحث عن وظيفة

النمالن:  أم الهيمان محاصرة بالملوثات 
ويجب نقل المصانع بعيداً عن المنطقة السكنية

الناش���ط السياس���ي  اكد 
خلي���ل ابراهيم الش���مري ان 
مرور قان���ون »اخلصخصة« 
في املداولة الثانية دون االخذ 
في االعتب���ار التعديالت التي 
قدمتها كتلة العمل الش���عبي 
الكويتين يقفون  س���يجعل 
الطوابير للبحث  باآلالف في 
عن وظيفة، مؤكدا أن الشارع 
الكويتي مضل���ل مبقولة ان 
قانون اخلصخصة س���يوفر 
آالف الفرص للعمالة الوطنية، 
مش���يرا الى ان االمر ال يعدو 

كونه سيمأل تلك الشواغر التي ستتوافر نتيجة 
إنه���اء عقود العمالة اآلس���يوية، في الوظائف 
املتدنية وان هذا القانون لو مر فسوف يقسم 

املجتمع الكويتي الى طبقتن 
فقط، طبقة املتنفذين والتجار، 
وباقي الشعب الكويتي الذي 

سيكون حتت خط الفقر.
الش���مري اعضاء  وطالب 
مجلس األمة بضرورة حتمل 
مسؤولياتهم خاصة ان التاريخ 
ال يرحم، وان الشعب الكويتي 
كله يراقب املوقف، ويسجل في 
ذاكرته مواقف ممثلي الشعب 
وسيكون احلساب عسيرا، وان 
على احلكومة عدم التطرق الى 
الطبيعية  الثروة  تخصيص 
والصحة والتعليم والكهرباء، مشيرا الى ان ذلك 
يتعارض مع املادة 152 واملادة 21 من الدستور 

الكويتي.

طالب النائب س����الم النمالن 
بس����رعة انهاء معاناة اآلالف من 
املواطنن القاطنن بجنوب البالد، 
خاصة منطقة علي صباح السالم 
»أم الهيمان سابقا« التي حتاصرها 
مختلف ان����واع امللوثات البيئية 
القاتلة الت����ي تصدرها املصانع 
البيئية،  املخالفة لالش����تراطات 
مشيرا الى ان احلل االمثل لهذه 
املعاناة اما نقل املصانع بالكامل 
الى منطقة اخ����رى غير مؤهلة 
بالسكان، او نقل املنطقة السكنية 
الى منطقة اخرى بيئتها نظيفة 

وخالية من امللوثات. وق����ال النمالن في تصريحه 
انني اطالب احلكومة ممثلة في النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس املجلس األعلى 

للبيئة الشيخ جابر املبارك بسرعة 
تطبيق التوصي����ات ال� 13 التي 
تضمنه����ا تقرير جلنة ش����ؤون 
البيئة البرملانية بشأن التحقيق 
في معاجلة مشكلة التلوث البيئي 
في ضاحية علي صباح السالم »أم 
الهيمان سابقا«، مشيرا الى ان هذه 
التوصيات املهمة صدرت بعد ان 
عقدت اللجنة 6 اجتماعات بحضور 
ممثلن ع����ن اجله����ات املعنية، 
وه����ي مجلس ال����وزراء ووزارة 
الصحة والهيئ����ة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة واحتاد 
الصناعات. وتابع النمالن قائال: يجب على احلكومة 
ان تبادر بتطبيق توصيات جلنة البيئة البرملانية 

النقاذ حياة عشرات اآلالف من املواطنن.

سالم النمالنخليل الشمري

خالد الشليمي

نص على أن كل ما يتعلق بالقطاع 
النفطي واملرافق العامة ال يخصص 
إال بقانون والسهم الذهبي احلكومي 
مل����زم واليوم ف����ي 2010 تعتبره 

اختياريا.
ورد احلرب����ش على من يلوم 
النواب جراء موافقتهم على خطة 
التي تتضم����ن قانون  التنمي����ة 
اخلصخص����ة قائال انه وافق على 
80% مما جاء في اخلطة وبالتالي 
ال يعقل أن يتم رفضها كلها بسبب 
ال� 20% ولكن األفضل هو معارضة 
القانون الذي له مالحظات عليه.

التدرج في التخصيص

من جهة اخ����رى اعرب النائب 
اقتناعه مببدأ  الغامن عن  مرزوق 
اخلصخصة بص����ورة تدريجية 
وليس لكل القطاعات شريطة أن 
حتقق إيجابياتها مثل رفع كفاءة 
االنتاج وتوسيع قاعدة املشاركن 
من خالل مشاركة الشعب الكويتي 
في شركات مساهمة تزيد من دخله 
ألن اخلصخصة ليس����ت غاية في 
حد ذاتها بل احدى وسائل اإلصالح 
االقتصادي وانه من غير املقبول 
أن تكون الزيادة الوحيدة للدخل 
من خالل الرواتب والوضع احلالي 
سيوصلنا ملستقبل يقضي بإفالس 
الدولة ويج����ب أن نواجه مرحلة 
ما بع����د النفط ونحل مش����اكلنا 
االقتصادي����ة بواقعية قبل فوات 

األوان كاشفا عن وجود مشكلة
ميكن قراءتها من تقرير امليزانية 
العام����ة للدولة، فف����ي عام 2000 
النفطية متثل 90% من  اإليرادات 
إجمالي اإليرادات وتدرجت إلى أن 

وصلت إل����ى 95%، بينما ارتفعت 
رواتب موظفي الدولة من 2 مليار 
و300 مليون في عام 2002 - 2003 
إلى أن وصلت في آخر ميزانية إلى 

5 مليارات.
ولفت الغامن الى أن اخلصخصة 
تعد أح����د احلل����ول االقتصادية 
املطروح����ة والتي لها س����لبياتها 
وإيجابياتها وهي ليست حال سحريا، 
ولكنه����ا وبرامجها املنظمة إحدى 
حلقات سلسلة احللول للمشاكل 
االقتصادية، كما أنها العمود الفقري 
التنموية، وبالتالي يحق  للخطة 
ألي نائ����ب وافق عليه����ا أن يقدم 
التعديالت التي يراها الزمة عليها، 
إال أنه ال ميكن ألي نائب ان يرفض 
اخلصخصة بالعموم فكل السياسات 
واالستراتيجيات املذكورة باخلطة 
تعتمد على اخلصخصة، باإلضافة 
الى أن الرأي الشرعي للخصخصة 
يدعو الى االتزان من خالل الدفع 
باجتاه التخصيص التدريجي، كما 
أن الدولة تس����تطيع أن تخصص 
أي قطاع وفق ما تريد وكما تريد 
باملعايير التي تراها مناسبة ومبدأ 
طرح قانون يشكل نوعا من القيد 
على الدولة من خالل تشريع قانون 
يك����ون اإلطار الع����ام ألي عملية 

تخصيص في املستقبل.

ضرورة التخصيص

من جانبه، اكد وزير التخطيط 
االسبق علي املوسى ان التخصيص 
أمر ضروري جدا، لكن هذا ال مينع 
املناقشة واستشارة نقابات العمال 
التي لديها طلبات منها ما ال ميكن 
قبوله وهذا وضع طبيعي ألنه من 

حقهم الدف����اع عن حقوق العمالة 
قب����ل طرح قان����ون اخلصخصة، 
فهذا ال ينتقص من املشرع شيئا 
باإلضافة الى ان هناك تس����اؤالت 
عديدة حيال جتارب اخلصخصة في 
العديد من الدول يجب على الدولة 
تقدمي اجابات عنها تطمئن الناس 
وتزيل مخاوفهم، مشيرا الى اننا في 
حاجة الى قطاع اقتصادي متكامل 
ومتوازن ورفض مسميات »احليتان 
البل����د« طاملا وجدت  التي تبوق 
مؤسسات دستورية بينها تعاون 
قائم ملنع محاوالت نهب البلد، ألن 
كثيرا من دول العالم نهبت حينما 
كانت شيوعية او اشتراكية رغم 
ملكية الدولة لقطاعاتها لعدم وجود 
فصل بن السلطات، مضيفا ان دور 
القطاع اخلاص في تنمية بعض 
اخلدمات املقدمة للمواطنن للرفع 
النشاط االقتصادي  من مستوى 
الذي ميكن ان يوفر فرصا وظيفية 
عدي����دة، مع االخذ في االعتبار ان 
نسبة مساهمة القطاع اخلاص في 

االقتصاد بالكاد %30.
وأفاد املوسى بأنه ال يجوز ان 
تكون هناك خصخصة قبل وجود 
قانون مينع االحتكار او دون وجود 
الداخلة  جهات رقابية للشركات 
الى قطاع اخلصخصة، ودراسات 
البن���ك الدولي تؤكد انه منذ عام 
1993 وحتى 2003 قامت 120 دولة 
بتطبيق سياسة اخلصخصة، حيث 
مت تخصيص 8 آالف مشروع عام 
أنفق من خاللها 410 مليارات دوالر 
يش���كل س���وى 0.5% من الناجت 
القومي لهذه الدول في إشارة منه 
ال���ى ان املبالغة في احلديث عن 

ان املشروع نهب لثروات الدولة 
مبالغ فيه، موضحا ان مشروعي 
االتص���االت املتنقل���ة ومحطات 
الوق���ود ميكن ان يس���ميا بأحد 
مش���اريع اخلصخصة التي متت 
في الكويت، لكنه نفى ان يتم االخذ 
الوقود لقياس  بتجربة محطات 
بقية االمور اخلاصة باخلصخصة 

عليها بعد إخفاقها.

قانون حبيس األدراج

وبدوره قال الناشط السياسي 
احمد الدين ان قانون اخلصخصة 
منذ التس���عينيات حبيس ادراج 
جلان مجلس االمة لعدة اسباب 
مختلفة ال���ى ان وضعت اللجنة 
املالية البرملانية احلالية تقريرها 
ع���ن القانون دون ان تس���تدعي 
التي لديه���ا مالحظات  االطراف 
او انتق���ادات له مث���ل احلركات 
النقابية واكتفت بكل أسف بوزارة 
املالية ووزارة التجارة ومؤسسة 
التأمين���ات االجتماعية وديوان 
احملاسبة مبينا ان اشد معارضي 
اخلصخصة ليسوا خصوما للقطاع 
اخلاص او دوره في التنمية او ضد 
متكينه من االستثمار داخل البالد، 
وان اخلالف ح���ول اخلصخصة 
ليس مقتصرا على الكويت وحدها 
امنا موجود في سائر انحاء العالم 
بسبب تعارض املصالح االجتماعية 
وتفاوتها ب���ن طبقة واخرى في 

كل الدول.

مراقبة الجودة واإلدارة

الناشط  من جهة اخرى، قال 
السياس���ي محمد الدالل ان دور 
احلكومة ه���و مراقب���ة اجلودة 
واالدارة في حن ان بيئة احلكومة 
رمبا غي���ر صاحل���ة إلدارة هذا 
املش���روع احلي���وي، الى جانب 
مدى الت���زام قانون اخلصخصة 
بالدس���تور، خاصة فيما يتعلق 
بالث���روات الطبيعي���ة من نفط 
وغيره مع اهمية االخذ في االعتبار 
حماية حق���وق العمالة الوطنية 
في ظل وجود 21 ألف طلب مقدم 
القطاع احلكومي،  للتوظيف في 
متوقع ان يزداد سنويا مبعدل 5 
آالف طل���ب مبينا ان »حدس« ال 
تعترض على قانون اخلصخصة 
من حيث املبدأ بعد ان وافقت على 
خطة الدولة االمنائية، ولكن لديها 
مالحظات علي���ه تتعلق باالدارة 
الس���ليمة للخصخصة وحماية 
الوطنية وكيفية  العمالة  حقوق 
القطاع���ات املخصخصة  حماية 
الس���يما قطاع النفط، مؤكدا ان 
»حدس« ستحدد موقفها النهائي 
من اخلصخصة بعد دراسة وبحث 
الكثيرة  املالحظات والطروحات 
على قان���ون اخلصخصة خالل 

جلسات مجلس االمة املقبلة.

السيف: التاريخ االقتصادي شهد 
عمليات تخصيص منذ عام 1934

اهتم����ام  اش����تد 
الكويت����ي  الش����ارع 
السياسية  والس����احة 
الكويتي����ة مبوضوع 
التخصيص خصوصا 
بعد التص���ويت عليه 
باملوافقة في مداولته 
األولى في 2010/4/16. 
وموضوع »التخصيص« 
في الكويت ليس وليد 
الساعة، إمنا له تاريخ 
طوي����ل ش����اركت فيه 
وبش����كل مباش����ر كل 
من احلكومة ومجلس 
األمة وجمعيات النفع 
والنقاب����ات  الع����ام 
العمالية والبنك الدولي 
النفطية  والش����ركات 

العاملية، واليزال »التخصيص« حتى هذا اليوم 
محل صراع سياس����ي شديد ملا له من تبعات 
في تغيير البني����ة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية للبالد والعباد. ويستعرض هذا 
املقال حملة تاريخي����ة عن »التخصيص« في 
الكويت مع تسليط الضوء على أهم الظروف 

والعوامل واملشاريع التي ارتبطت به.
ش����هد تاريخ الكويت االقتصادي العديد 
م����ن عمليات التخصي����ص أبرزها منح حق 
االمتياز النفطي والغاز لشركتن هما »جلف 
األميركية« و»برتش بتروليم البريطانية )بي 
بي(«، بتاريخ 1934/12/24، حيث يعتبر منح 
االمتي����از لصالح مس����تثمر أجنبي وملدة 75 
عاما أحد أساليب التخصيص املتعارف عليها 
عامليا. وقد استمرت احلكومة بالتخصيص 
)لألجنبي( من خالل منح امتيازات التنقيب 
النفطية  واالستكشاف للعديد من الشركات 
األجنبية حتى نهاية عقد اخلمس����ينيات من 

القرن املاضي.
وفي عقد الستينيات، وبعد نيل الكويت 
اس����تقاللها واعتماد الدستور وبداية احلياة 
البرملاني����ة، مت توقيع اتفاقيات امتياز ولكن 
بشكل محدود، كاتفاقية عام 1961 بن حكومة 
الكويت وشركة شل للتنقيب في املياه اإلقليمية 
خ����ارج املياه االمتيازية )أي التي س����بق أن 
منحتها احلكومة لش����ركات نفطية أخرى(، 
واتفاقية عام 1967 بن حكومة الكويت وشركة 

البترول الوطنية والشركة االسبانية.
وقد كان عقد الس����بعينيات بداية فعلية 
لعمليات استمالك احلكومة للقطاع النفطي 
حيث متت أيلولة شركة نفط الكويت اململوكة 
للش����ركتن »جلف« و»بي بي« إلى احلكومة 
الكويتي����ة بع����د مفاوضات طويل����ة انتهت 
بتعويضهم����ا مببل����غ 50.5 ملي����ون دوالر، 
مقابل استمالك احلكومة للشركة بالكامل في 
1975/12/1. أما قطاع الصناعات النفطية الالحقة 
كاملصافي والبتروكيماويات وشركة ناقالت 
النفط الكويتية فق����د كانت مملوكة للقطاع 
اخلاص األجنبي واحمللي بنسب متفاوتة. وقد 
قامت احلكومة بشراء حصة القطاع اخلاص 
في تلك الشركات بالكامل وبسعر 87 دينارا 
لسهم شركة البترول الوطنية بتاريخ 5/17/ 
1975، وبسعر 51 دينارا لسهم شركة الصناعات 
البتروكيماوية بتاريخ 1976/3/19، وبسعر 4.5 
دنانير لسهم شركة الناقالت بتاريخ 1979/6/17. 
وقد مت ضم جميع الشركات حتت مظلة مؤسسة 
البترول الكويتية بعد إنشائها في 1980/1/12، 
وبذلك تكون احلكومة قد س����يطرت سيطرة 
كاملة على القطاع النفطي والغاز والصناعات 
التابعة له. وما يسمى بعملية »التخصيص« 
حتولت إلى عملية »التعميم«. وللتاريخ، فإنه 
يس����جل ملجلس األمة آنذاك دوره البارز في 
استخدام س����لطته التشريعية إلمتام عملية 
حتويل قطاع اإلنتاج النفطي من القطاع اخلاص 
)األجنبي( إلى القطاع العام، من خالل املطالبة 
برفع نسبة مشاركته إلى 60% في 1974/1/29، 

ثم إلى التملك الكامل في 1975/12/1.
وفي النصف األول من عقد الثمانينيات، 
تعرضت أسعار النفط إلى انخفاض ملحوظ 
من حوالي 40 دوالرا للبرميل إلى 5 دوالرات 
للبرميل في عام 1985، وأثقل هذا االنخفاض 
كاهل امليزانية العامة للدولة األمر الذي أدى إلى 
التفكير في اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة 
واملوافقة على أول خطة تنمية تصدر بقانون 
من مجلس األمة، واالس����تعانة بخبرة البنك 
الدولي إلجناز عملية إعادة هيكلة االقتصاد 
الكويتي باتباع حزمة من السياسات اإلصالحية 
منها التخصيص. وقد مت تأس����يس ش����ركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( كش����ركة مساهمة 
عامة بتاري����خ 1983/6/22، حيث نقلت إليها 
خدمات الهواتف النقال����ة التي كانت تقدمها 

وزارة املواصالت. ومن 
الفترة 1986 إلى 1990 
)فترة حل مج���لس 
األم����ة( ل����م تنفذ أي 
من توصي����ات البنك 
الدول����ي فيما يخص 
إعادة الهيكلة، كما لم 
تنفذ احلكومة اخلطة 
اخلمسية للتنمية التي 
كان من ضمن أهدافها 
حتوي����ل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري 

عاملي.
احلكومة  ب����دأت 
بع����د حترير الكويت 
العراقي  العدوان  من 
الغاشم في عام 1991 
عملية »إعادة األعمار« 
وجل����أت إلى االقتراض م����ن البنوك العاملية 
باعتباره وسيلة أقل كلفة من بيع استثماراتها 
اجليدة في اخلارج، كما اس����تعانت احلكومة 
القطاعات احلكومية  الدولي لدراسة  بالبنك 
القابلة للتخصيص. وقد كان لضعف اإليرادات 
النفطية وارتفاع دي����ون إعادة األعمار على 
الدولة )حيث بل����غ عجز امليزاني����ة العامة 
حوالي 9.5 مليارات دينار للعام 1995/1994( 
دافعا رئيس����ا في التوجه نحو اخلصخصة. 
وم����ن أهم املش����اريع ه����ي ش����ركة إيكويت 
للبتروكيماويات التي مت تأسيس����ها في عام 
1995، وبدأ تش����غيل مصنعها في عام 1997، 
حيث مت تخصيصها للمستثمر األجنبي )داو 
كيميكال( وللقطاع اخلاص الكويتي )شركة 
بوبيان للبتروكيماويات( واحلكومة )شركة 

الصناعات البتروكيماوية(.
تربع موضوع اخلصخصة على قمة أولويات 
اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة 
بعد عودة احلي����اة البرملانية في عام 1993، 
حيث قامت اللجن����ة مبخاطبة االقتصادين 
الكويتين ووزعت عليهم استبيانا تفصيليا 
حول موضوع اخلصخص����ة، وعقدت ندوة 
بهذا الشأن بالتعاون مع اجلمعية االقتصادية 
الكويتية حضرها العديد من املختصن، والتقت 
بوفد البنك الدولي الذي تسلم نتائج االستبيان، 
كما قامت اللجنة بزيارة ماليزيا ونيوزيلندا 
واملكس����يك والبنك الدولي في واشنطن في 
الواليات املتح����دة األميركية، وأعدت تقريرا 
ضمنته تصوراتها وأفكارها وجتارب الدول 
ورأي البنك الدول����ي في عملية التخصيص 

في الكويت.
ومن املهم اإلش����ارة إلى توصيات دراسة 
البنك الدولي حول القطاعات احلكومية القابلة 
للتخصيص التي تقدم بها لوزارة املالية في 
مطلع عام 1995 وأهمها: تخصيص 74 مشروعا 
القطاعات االقتصادية،  حكوميا في مختلف 
تقدر قيمتها اإلجمالية )باستثناء قطاع النفط( 
بحوالي 3.6 مليارات دينار )أي ما يعادل 12 
مليار دوالر( منها تأجير تسهيالت مؤسسة 
املوانئ وبيع شركات النقل مبا في ذلك اخلطوط 
اجلوية الكويتية مع االحتفاظ بنس����بة %25 
منها. أما القطاعات األخرى القابلة للتخصيص 
بدرجات متفاوتة فهي قطاع االتصاالت، النقل 
البحري واجلوي، الصحة، التعليم، الكهرباء، 
الصرف الصحي، املوان����ئ البحرية، املطار، 
العقارات، التأمن، البنوك، األغذية، ومصافي 
تكرير النفط والبتروكيماويات. كما أوصت 
دراسة البنك الدولي ببيع 25% من مؤسسة 
البترول الكويتية بكامل شركاتها التابعة، إال 
أن احلكومة اختلفت مع البنك في تخصيص 
قطاع النفط ورفضت مقترحه العتبارات لها 

عالقة بسيادة احلكومة.
وفي نهاية ع����ام 1996، تق����دم 5 أعضاء 
باالقتراح بقانون بشأن تنظيم برامج وعمليات 
التخصيص، تضمن 42 مادة. وفي عام 1999، 
حل مجلس األمة قبل أن يتم التصويت عليه. 
وبعد عودة احلي����اة النيابية لم يتنب أي من 
النواب مشروع قانون التخصيص. وفي عام 
2001، تدارس����ت اللجنة املالية واالقتصادية 
مش����روع قانون التخصي����ص � وقتها كنت 
مستش����ارا للجنة � وأعادت صياغته لتوفير 
حماية أكبر للعمال����ة الوطنية إال أنه لم ير 

النور.
واليوم، وبعد 9 سنوات، مت التصويت على 
مشروع قانون التخصيص الذي أعدته احلكومة 
بشكل ومضمون مختلف عن مشاريع قوانن 
التخصيص السابقة، وقد حاز موافقة املجلس 
في مداولته األولى، وقد تقدم عدد من النواب 
والكتل السياسية في املجلس بتعديالت عليه 
لتتدارسها اللجنة املالية واالقتصادية متهيدا 

للتصويت على املداولة الثانية.

الشليمي: حل مشاكل »البدون« 
في ملعب مجلسي األمة والوزراء

قال الناش����ط السياسي خالد 
الشلي���مي ان موض����وع الب���دون 
ال يحتاج اال لقرار جاد من السلطة 
الويالت  في انصاف فئ����ة عانت 
واملشاكل سنوات طويلة من دون ان 
يكون هناك اهتمام من السلطة في 
ايجاد احللول الناجعة. واشار الى 
ان القضية بدأت جتنح الى مسلك 
سياسي اكثر من ان يكون انسانيا 
وان هناك بعض اعضاء مجلس االمة 
يجلسون في االجتماعات واللجان 
من دون ان يكون لديهم وعي بحجم 
القضية او اصرار وعزمية حللها 
من خالل إلزام السلطة برفع الظلم 
عن البدون. واوضح الشليمي ان 
السابقن  هناك بعض املسؤولن 
التنفيذية للمقيمن  اللجن����ة  في 

بصورة غير قانونية عاثوا فسادا 
في كثير من امللفات وان الكرة في 
ملعب مجلسي االمة والوزراء الذين 
تخاذلوا في ايجاد احللول من اجل 

انصاف املظلومن من البدون.

بقلم : د. وليد السيف


