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خالل ندوة نظمتها الجامعة العربية المفتوحة

في مؤتمر سّلط الضوء على مؤتمر المرأة والتنمية الذي سيقام من 11 إلى 13 الجاري

الخصخصة في الميزان.. ضرورة لتحقيق التنمية
أم أن هناك وسائل أخرى أقل خطورة؟

صالح: مناهج خاصة في كلية البنات لالرتقاء
بمهارات المرأة وخلق جيل نسائي قادر على اإلنتاج واإلبداع

قيادي له القدرة على اإلنتاج 
واإلبداع في مجتمعه، ومتفاعل 
مع مجتمع سريع التغيير دون 

ان تثنيه التحديات.
من جانبها، قالت رئيس���ة 
مكتب االستشارات والتدريب 
بالكلية د.نائل���ة الدبوس: ان 
البرنام���ج يهدف ال���ى الدعم 

امل���الية  للم���رأة، واملش���اكل 
وغ���يره���ا م���ن التحدي����ات 
املجتمعية واألسرية، فجاءت 
كلية الب����ن���ات لتواجه هذه 
التح���ديات باتخاذها مناهج 
تربوية خاصة تعنى باملستوى 
الشخصي واألكادميي للطالبات 
هادفة الى خلق جيل نس���ائي 

الب����نات تس���عى  ان كل���ية 
التي  التح���دي���ات  لتخط���ي 
تواجه امل���رأة الكويتية، مثل 
ضع���ف املساهمة النس���ائية 
في الن�شاط الت���نموي وترك����ز 
قوة العمل في القطاع احلكومي 
والعزوف عن العمل اخلاص، 
النمط االستهالكي  وتفش���ي 

املعرفي ملهارات الشابة الكويتية 
في املجاالت املهنية واألكادميية 
واملساهمة في تخفيض نسبة 
البطالة لدى الفتيات من خالل 
التوعية باحتياجات س���وق 
العمل، باالضافة الى منح فرصة 
للشركات للتعرف على املهارات 
املتوافرة والرؤى الوظيفية لدى 

الشباب.
الى نش���اطات  وأش���ارت 
البرنامج وهي: برنامج تدريبي 
مكثف )امله���ارات الوظيفية(، 
ومحاضرات متخصصة جلهات 
في القطاعني اخلاص واحلكومي 
وورش عمل لتجارب ناجحة من 

سوق العمل الكويتي.
وعل���ى صعي���د متص���ل، 
حتدثت د.الدبوس عن أنشطة 
املعرض، وهي معرض للشركات 
واملؤسس���ات للتع���رف على 
املتاحة في  الوظيفية  الفرص 
الشركات املش���اركة، وقياس 
القدرات الشخصية واملهارات 
اإلداري���ة للباحثني عن عمل، 
وتوفير فرص تدريبية خالل 
الش���ركات  فترة الصيف في 
للمتوقع تخرجهن في اجلامعات 
واملعاه���د والباحث���ات ع���ن 

العمل.

 آالء خليفة
»املرأة ش���ريك أساسي في 
التنمية، انطالقا من هذا املبدأ، 
واعتمادا عل���ى أهداف اخلطة 
اخلمس���ية للكوي���ت والتي 
صيغ على ضوئ��ها مش���روع 
خطة تنمية امل���رأة الكويتية 
الت�ساوي  على أس���اس مبدأ 
في احلق���وق، وبكل اخلدمات 
الع����امة ال���تي تقدمها الدولة، 
وكذلك احل���ق في العمل وفي 
التعليم،  معاجل���ة قض�اي���ا 
الصح���ة، الرعاي���ة والتنمية 
مبا يتناسب مع حجم املكون 
الس���كاني لإلن���اث بالكويت، 
وانطالق���ا من إمي���ان جامعة 
الكويت بضرورة طرح برامج 
أكادمي���ية متميزة للفتاة في 
الكويت لتؤه��لها للقيام بدورها 
التنموي، نظمت كلية البنات 
بجامعة الكويت مؤمترا صحافيا 
ظهر امس لتسليط الضوء على 
املرأة والتنمية املزمع  مؤمتر 
عقده حتت شعار »نحو كادر 
تنموي فاعل« برعاية وزيرة 
التربية ف���ي الفترة من 11 إلى 

13 اجلاري.
وعن هذا املؤمتر، قال القائم 
بأعمال الكلية د.قاسم صالح: 

وعلى صعيد متصل أشار 
املليفي إلى أن اخلصخصة بالفعل 
ليست غاية بل وسيلة لكن هناك 
وسائل أخرى أفضل منها واقل 
خطورة منها على سبيل املثال 
خصخصة اإلدارة والتي تعتبر 
أفضل من خصخصة نقل امللكية 
وحتويل القطاع احلكومي إلى 
قطاع الشركات املساهمة بحيث 
تتم إدارته جتاريا باإلضافة إلى 
فتح باب املنافسة الذي يحقق 
فائدة كبيرة للدولة، مش���يرا 
الى ان هناك خل���ال إداريا في 
القطاع احلكومي، واس���تطرد 
قائ���ال: نعم نري���د دورا كامال 
للقطاع اخل���اص ولكننا نريد 
كذلك حتقيق توازن في املجتمع 
ودعما للطبقة الوسطى، منتقدا 
قانون اخلصخصة ومؤكدا انه 

ضد صدور القانون. 

المطيري 

بدوره قال أستاذ إدارة األعمال 
في اجلامعة العربية املفتوحة 
وعضو اجلمعية االقتصادية 
الكويتية عبداحملسن املطيري، 
ان حتوي���ل املراف���ق العام���ة 
إلى القطاع اخلاص س���يؤدي 
بالضرورة إلى تراجع األهداف 
االجتماعية واملشروعات العامة 
كتوفير اخلدمات األساس���ية 
للمواطنني وخاصة محدودي 
الدخل، وفي املقابل سيؤدي إلى 
خلق ف���رص وظيفية للعمالة 
الوطنية ورفع مستوى املعيشة 
ألفراد املجتمع ويؤدي بالتأكيد 
إلى تقدم األهداف االقتصادية 
التي يس���عى إليها رأس املال 
اخلاص والتي تتمحور أساسا 
حول حتقيق الربح وتعظيمه 
لذلك البد من وجود تشريعات 
حتمي هذه األهداف االجتماعية 
ومنها قوانني تشجع املنافسة 
ومتنع االحتكار، وقال املطيري: 
إذا نظرنا إلى املادة 15 من قانون 
اخلصخصة والتي تنص على 
انه يجوز أن يكون للدولة سهم 
ذهبي فسنجد ان األمر أصبح 
اختياريا ويعتبر شبه تنازل 
من احلكومة لهذا الشرط املهم 
ال���ذي يجب أن يكون موجودا 
ف���ي جميع املراف���ق التي يتم 
تخصيصه���ا حلماية األهداف 

االجتماعية للمجتمع.
مشددا على أهمية أن تكون 
هناك قوانني سابقة لهذا القانون 
مثل قانون كشف الذمة املالية 
وتضارب املصالح وحماية املبلغ 
حتى تكون عمليات اخلصخصة 
بعيدة عن أي نوع من الفساد 

والتكسب غير املشروع.

للمشاريع أو البيع اجلزئي الن 
اخلصخصة ليس���ت فقط بيع 
املشروع عن طريق املزايدة أو 
االكتتاب العام بل للخصخصة 
عدة طرق عن طريق اإلدارة وعن 

طريق اإلجارة واإلحالل. 
 وق���د أكد املليف���ي قناعته 
بأن الكويت ليست بحاجة إلى 
خصخصة، موضحا أن الدول 
إل���ى اخلصخصة  التي جلأت 
كانت تعاني من مشكلة السيولة 
وبحاجة إلى األموال باإلضافة 
اإلدارة بس���بب  إلى مش���كلة 
الكبيرة  املس���احة اجلغرافية 
وارتفاع عدد السكان وبالتالي 
جلأت تلك الدول إلى الالمركزية 
ومن ثم اخلصخصة، متابعا: 
أما ف���ي الكويت فنجد أن عدد 
العمال من الكويتيني ال يتجاوز 
300 ألف في كال القطاعني العام 
واخلاص واملساحة اجلغرافية 
قليلة جدا والوضع االجتماعي 
مختلف والذي يقلقنا هو عدم 
توفير عوامل جناح اخلصخصة 
في الكويت والت���ي من أهمها 
كف���اءة اإلدارة باإلضاف���ة إلى 
الثغرات  الكفيل بسد  القانون 
موضحا أن تلك العوامل أساسية 
لتخفيف أضرار اخلصخصة، أما 
فيما يخص األسهم ونسبة %40 
ومن واقع جتربة »بريطانيا« 
فاننا جند ان  ملكية هذه األسهم 

ستتركز على طبقة معينة.

بنية تش���ريعية قبل تطبيق 
القانون كقانون حماية املستهلك 
وقانون منع االحتكار، مؤكدا أن 
التخصيص بحاجة إلى حماية 
املستهلك ومنع االحتكار. الفتا 
ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن تلك 
القوانني موجودة )2007/10( 
ولكنها بحاجة الى تنقيح معربا 
عن أس���فه لعدم وجود هيئة 
مستقلة حلماية املستهلك وما 
هو موجود فقط اقتراح بقانون 

إلنشاء هيئة مستقلة.

المليفي عيوب كثيرة

من جانبه قال النائب السابق 
واحملامي أحمد املليفي: إن جميع 
جتارب اخلصخصة سواء في 
الدول املتقدمة أو النامية تشير 
انه ال يوجد مصطلح خصخصة 
جميلة فاخلصخصة لها عيوبها 
ومساوئها حيث تلجأ لها الدول 
مرغم���ة ملعاجل���ة خلل معني 
وتعمل جاهدة من اجل تخفيف 
األضرار خاصة على املواطنني 
الوس���طى  والعمالة والطبقة 
واحملدودة الن هاتني الطبقتني 
هما الرئيسيتان لتحريك عجلة 
االقتصاد ومتى ما وجد خلل بهما 
أوجد خلال في املجتمع، مشيرا 
إلى أن املش���رع الكويتي أخذ 
جتربة »اخلصخصة املتطرفة« 
والتي طبقت في الدول النامية 
وتعتمد على ملكية البيع الكامل 

والقانون هو االبن، فالقانون 
يأتي من رحم الدستور وليس 

العكس.
وعلى جان���ب آخر، أوضح 
العنج���ري ان القان���ون نص 
على ان يكون هناك مكتب فني 
خلصخصة ش���ركة قطاع عام 
الى قطاع خاص، بحيث تضم 
شركتني متخصصتني عامليتني 
وم���ن خ���الل هذه الش���ركات 
املساهمة العامة يتسنى للشعب 
الكويتي ان يشارك في عملية 

اخلصخصة ويساهم فيها.
وأضاف قائال: آن األوان ألن 
يقترض املواطن لالس���تثمار 
وليس لالس���تهالك ، موضحا 
ان القانون فرض 40% اكتتابا 
للشعب الكويتي و35% مزايدة 
للقطاع اخلاص س���واء كانت 
شركات مدرجة أو غير مدرجة 
و5% أس���هم للموظفني و%20 

للهيئة العامة لالستثمار.
 وتابع قائال: إن الفصل الرابع 
في القانون يخص حماية املوظف 
الكويت���ي حي���ث اطلعنا على 
العديد من القوانني التي تتعلق 
بحماية املوظفني في دول أخرى 
كاملكسيك وبريطانيا وماليزيا 
ولم جند حماية للموظفني في 
تلك الدول كما هو احلال في هذا 

القانون للموظف الكويتي. 
الى ذلك أشار العنجري إلى 
أن هناك م���ن يطالب بتوفير 

آالء خليفة
في اطار حرصها على طرح 
ما يه���م املجتمع من مواضيع 
حيوية سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، نظمت 
اجلامع���ة العربي���ة املفتوحة 
مس���اء امس االول ندوة حول 
اخلصخصة حيث حملت تساؤال 
هو »هل قانون اخلصخصة هو 
الطريق الى التنمية؟« وتناولت 
الندوة مدى قدرة القانون على 
اذا كان  التنمية وم���ا  حتقيق 
بحاجة الى تعديالت ليكون قادرا 

على حتقيق ذلك الطموح.
وقد تباينت آراء املشاركني في 
الندوة حول مدى حاجة الكويت 
لتطبيق نظام اخلصخصة، حيث 
أيدها فريق معتبرا انها وسيلة 
لالص���الح االقتصادي واعادة 
هيكلة االخت���الل في امليزانية 
العامة للدولة، بينما رأى فريق 
آخر ان هناك وس���ائل اخرى 
أفضل وأقل خطورة لتحقيق 
الكويت  ان  التنمية، معتب���را 
ليس���ت بحاجة لها، مؤكدا ان 
الدول الت���ي جلأت اليها كانت 
تعاني من مشكالت في السيولة 
باالضافة الى مشكالت االدارة 
بس���بب املس���احة اجلغرافية 

وارتفاع عدد السكان.
النائ���ب  بداي���ة، أوض���ح 
العنج���ري ان  عبدالرحم���ن 
التخصيص وسيلة لالصالح 
االقتص���ادي وإلع���ادة هيكلة 
االختالل ف���ي امليزانية العامة 
الرواتب  للدولة وخفض باب 
واالجور، باالضافة الى حتفيز 
اخلدمات وحتسني كفاءة املواطن 

الكويتي.
وقال ان اخلصخصة كمفهوم 
املرافق  اقتصادي هي حتويل 
العمومية أو املشروع العام كليا 
القطاع اخلاص  الى  أو جزئيا 
وفق ضواب���ط معينة وضمن 
االطار القانوني املتعارف عليه، 
الذي حدث  اللبس  الى  مشيرا 
لدى بع���ض النواب واملهتمني 
بالش���أن العام عندما مت تقدمي 
املداولة االولى،  ف���ي  القانون 
مضيفا: نح���ن ال نتحدث عن 
تخصي���ص انت���اج وتصدير 
النفط، فهو حق مطلق للدولة 
ويدخل في االيرادات العامة لها، 
كما اننا ال نتحدث عن تخصيص 
حقول نفط كحقل برقان، بل اننا 
نتحدث عن اخلدمات النفطية 
ما بعد االنتاج والتصدير مثل 
البتروكيماويات واملش���تقات 
النفطية ونقل النفط واخلدمات 
التشغيلية واحملطات، مؤكدا 
ان الدستور الكويتي هو األب 

العنجري: الخصخصة وسيلة لإلصالح وإعادة هيكلة اختالل في الميزانية

المليفي: أنا ضد القانون جملة وتفصياًل والكويت ليست في حاجة إليه

المطيري: نحتاج لتشريعات تحمي األهداف االجتماعية وتمنع االحتكار

د.قاسم صالح ود.نائلة الدبوس خالل املؤمتر الصحافي

ندوة نظمتها رابطة هيئة التدريس بعنوان »مستقبل الكويت في ظل الخصخصة«

»الخصخصة« بين مؤيد ومعارض في »التطبيقي«

محمد المجر
بني مؤيد لقانون اخلصخصة يعتبر انه ال يغني 
الدولة عن صالحياتها التنظيمية والرقابية ومعارض 
للقان����ون كونه يخالف الدس����تور او انه طرح في 
الوقت غير املناسب، تباينت آراء املشاركني في ندوة 
»مستقبل الكويت في ظل اخلصخصة« التي نظمتها 
رابطة اعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية 

اول من امس.
واذ اتفق جانب من احملاضرين على ان القانون 
ينظم عملية نقل امللكية االقتصادية وانه اداة اصالح 
يجب اس����تخدامها بأيد خبي����رة رفض محاضرون 
القانون بشكله احلالي معتبرين انه ال يخدم االصالح، 

ومطالبني بعدم متريره.
شارك في الندوة النائب د. روال دشتي وأستاذ 
القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي واملستشار 
االقتصادي األس����تاذ حجاج بوخضور والناش����ط 

السياسي ناصر املصري .
بداية أكدت د.روال دشتي أنه قبل 50 عاما عندما 
ظهر النفط هيمنت الدولة على القطاعات املختلفة 
ومنها املصافي حيث كانت من ضمن مشاريع القطاع 
اخلاص باإلضافة إلى الكثير من األنشطة االقتصادية 
األخرى التي هيمنت الدولة عليها، مشيرة إلى أنه من 
الواجب الوطني دعم األنشطة االقتصادية احلالية 

وتنظيمها.
وشددت د.دش����تي على ضرورة السعي للدفع 
باملنظومة التش����ريعية عبر مكافحة أوجه الفساد 
بالتعاون مع جمعية الش����فافية الكويتية، مشيرة 
إلى أنه ال توجد قوانني متنع نقل ملكية االنش����طة 
االقتصادية حيث ان نقل امللكية ال يعني أن تتخلى 
الدولة عن صالحيتها السيما ان التنظيم والرقابة 

هما من نطاق مسؤوليتها.
وتساءلت د. روال دشتي ملاذا ال يخصص كل ما 
يخرج من النفط السيما انه يباع للدول اخلارجية 
ال����ذي ميثل في غالبيتها قطاع����ا خاصا؟ مؤكدة أن 
قانون اخلصخصة ينظم عملية نقل امللكية ويفيد 
املواطن عبر االكتتاب.وأوضحت د. دشتي ان عليهم 
واجبا وطنيا كنواب في تنظيم األنشطة االقتصادية 
في ظل الوضع الس����يئ احلالي لالقتصاد، مطالبة 
بأن يكون هناك تعاون بني القطاعني العام واخلاص 
خاصة في ظل املوافقة النيابية على خطة التنمية في 
البالد.وقالت د.دشتي ان قانون اخلصخصة اجلديد 
فيه مزايا منها التقاعد ومراعاة حقوق العاملني في 

املؤسسات التي سيتم تخصيصها.

م���ن جانبه قال أس���تاذ القان���ون في جامعة 
الكوي���ت د. عبيد الوس����مي ان قانون اخلصخصة 
بش����كله احلالي ال يخدم اإلصالح االقتصادي فهو 
مخالف للدستور، واشار الى انه من ناحية اجلوانب 
الدستورية والقانونية فإن العدالة االجتماعية هي 
األساس الذي ينبغي أن يقوم عليه االقتصاد الوطني 
بقطاعيه العام واخلاص ذلك ألن التوازن العادل بني 

القطاعني هو ما يحقق مصالح الدولة ومواطنيها.
واشار الوسمي إلى أن الثروات الطبيعية جميعها 
ومواردها ملك للدولة التي تقوم بحفظها وحس����ن 
اس����تغاللها وهو ما نصت عليه املادة »21«، مؤكدا 
أن القانون بش����كله احلالي لم يراع طبيعة النظام 
القانوني للدولة خصوصا أن هذا القانون من شأنه 
أن يضيق من صالحية املشرع في تنظيم عمل املرافق 

العامة بعد تخصيصها.
وبني الوس����مي ايضا ان هذا القانون يعمل على 
حتويل املواطنني إلى مساهمني، مشيرا إلى أن زمالءه 
في الكلية متفقون معه على عدم دستورية هذا املقترح، 
الفتا إلى أن التغيير املوجود ليس تغييرا اقتصاديا 

وليس لديه صلة باإلصالح االقتصادي.
 م����ن جهته قال اخلبير االقتص����ادي حجاج بو 
خضور ان اخلصخصة هي أداة إصالح حيث يجب 
استخدامها بأيد خبيرة باإلضافة إلى توفير البيئة 
املناسبة من حيث الوقت واملكان والنموذج، مؤكدا 
انها  أداة إصالح ضرورية ولكن لم تأت في الوقت 

املناسب.
وقال بو خضور ان اخلصخصة تهدف لثالثة أمور 
وهي رفع الكفاءة، وتقليل كلفة اخلدمات، وتوفير 
فرص العمل في القطاع اخلاص، وشدد على انه اذا 
مت التركيز عليها فستزيد اهمية قانون التخصيص، 
موضحا أنه البد قبل البدء مبوضوع اخلصخصة أو 
أي مشروع أن نوفر البيئة الصحية حتى نستطيع 

أن نستخدم هذه األداة بشكل مناسب.
 من ناحيته قال الناشط السياسي ناصر املصري 
ان قانون اخلصخصة مخالف للدستور، موضحا أن 
القطاع اخلاص ال يحمي املوظف، وضرب مثال اخراج 
الكثير م����ن املوظفني الكويتيني من القطاع اخلاص 

أثناء األزمة االقتصادية العاملية.
وبني املصري أن الرواتب في القطاع اخلاص أقل من 
القطاع العام إذا مت استثناء الدعم احلكومي للعمالة 
الوطنية معتبرا ان هذه من مضار اخلصخصة، مطالبا 
نواب مجلس األمة ب����أن ال مير قانون اخلصخصة 

بشكله احلالي.

)متين غوزال(د.روال دشتي وحجاج بوخضور ود.عبيد الوسمي يتوسطون املشاركني في الندوة

)محمد ماهر(عبدالرحمن العنجري وأحمد املليفي ود.عبداحملسن املطيري خالل الندوة

)أسامة البطراوي(

دش�تي: ال توج�د قواني�ن تمنع نق�ل الملكي�ة االقتصادية

الوس�مي: القانون الحالي مخالف للدس�تور وال يخدم اإلصالح

بوخضور: الخصخصة أداة إصالح ضرورية لم تأت في الوقت المناسب

حصلت كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت على 
المركز االول في مسابقة التدريب االلكتروني على مستوى جامعة 
الكويت التي أقامها مركز التعليم عن بعد تحت رعاية نائب مدير 

الجامعة للخدمات األكاديمية المساندة د.أحمد المنيس.
والجدير بالذكر ان كلية العلوم الطبية المساعدة شاركت بمجموع 

36 طالبا وطالبة اجتازوا 140 دورة خالل فترة المسابقة.

»العلوم الطبية المساعدة« 
تحصد جوائز مسابقة التدريب اإللكتروني


