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سياسيون ونقابيون: تمرير »الخصخصة« دون التعديالت المقترحة »كارثة«

أسامة أبوالسعود
»متري���ر قانون اخلصخصة 
التعديالت  احلالي دون مراعاة 
النيابية  املقترحة من االقلي���ة 
املعارضة سيكون مبنزلة كارثة 
على مصير األم���ة ألن القانون 
بصيغته احلالية هو بيع للبلد 
وتفريط في حقوق العمال والدولة 

والشعب«.
هذا كان العنوان االبرز خالل 
ندوة »ال لبيع ثروات البلد« التي 
الوطني لعمال  أقامها االحت���اد 
الكويت في ديوان عجمي املتلقم 
مساء أمس االول مبشاركة النائب 

خالد الطاحوس.
بداي���ة، اك���د النائ���ب خالد 
الطاحوس ان قانون اخلصخصة 
مجحف وتوقيته خاطئ، مشيرا 
الى ان كثيرا من املواطنني ليسوا 
ضد هذا القان���ون، اال ان مواده 
التي كتبت ف���ي 21 يوما تعتبر 

خاطئة.
واضاف ان���ه يجب أن تكون 
هن���اك قوانني حتف���ظ حقوق 
العاملني اضافة الى قانون منع 
االحتكار وغياب ذلك يرسخ في 
االذهان فكرة ان القانون هو بيع 
للبل���د، مبينا ان املداولة االولى 
أجبرت االقلية في املجلس على 
القانون  اجراء تعديالت عل���ى 
الستثناء النفط واملصافي، اضافة 

الى الصحة والتعليم.
وأوضح ان التعديالت املقدمة 
تعطي ضمانات للعمالة الوطنية 
وحقوق الش���عب، الفتا الى ان 
الكبي���رة في املجلس  االغلبية 
القان���ون ودورنا  اقرار  تنتظر 
التعديالت  كمعارضني ف���رض 
الس���تثناء املرافق العامة وعدم 
السماح بتطاول القطاع اخلاص 
على الصحة والتعليم والنفط، 
ألننا ال نثق باحلكومة وتعاملها 

مع اخلاص.

سرقة الدولة

واتهم الطاحوس بعض شركات 
القطاع اخلاص بسرقة الدولة التي 
ال تستطيع عبر حكومتها الدفاع 
عن حقوقها، مستشهدا مبحطة 

مشرف ومستشفى جابر.

التكتل الشعبي ليس ضد التنمية

واس���تطرد الطاحوس قائال: 
نعتقد ان شركات القطاع اخلاص 
الدولة  لن تقبل اخذ قطاع���ات 
وتخصيصه���ا بع���د تعديالت 
القانون التي اقترحناها ملا فيها 

التعلي���م والصح���ة، فضال عن 
اعتراضه مع مادة القانون التي 
تنص على ان ثروات البلد ملك 

للبلد وحده فقط.
وق���ال ان احلكوم���ة ال تريد 
مصلحة الشعب من خالل عدم 
تغيب صوت جميع فئات الشعبي 
بإلزامه���م بقانون اخلصخصة، 
مطالبا نواب مجلس األمة بالوفاء 
بقس���مهم بعدم تبدي���د ثروات 

البلد.

أبورمية: مفترق طرق

من جانبه، بني رئيس نقابة 
الرعاية  العاملني في مؤسس���ة 
السكنية خالد أبورمية ان صوت 
النواب  الشعب سيضغط على 
لع���دم املوافقة عل���ى تعديالت 
القان���ون، موضح���ا ان مفترق 
الط���رق الذي متر به البالد عبر 

هذا القانون مرفوض متاما.
وأكد ان مصير البلد ومصير 
األمة متوقف على هذا القانون، 
الفتا الى انه على نواب مجلس 
األمة تقدمي استقاالتهم اجلماعية 

منعا لتمرير هذا القانون.
وذكر ان نواب مجلس األمة 
جميعه���م يخافون من ردة فعل 
الش���ارع لذلك يجب على جميع 
النواب عدم املوافقة على القانون، 
مش���يرا الى ان أميركا املتقدمة 
النظر  أع���ادت  في اخلصخصة 
في شراء عدد من املستشفيات 
املقدمة  حاليا النحدار خدماتها 

للجمهور.

النفطية وخصخصتها لصاحلها، 
مشيرا الى ان سوء اإلدارة ملقى 

على عاتق النواب ايضا.
وب���نينّ العجم���ي ان القطاع 
النفط���ي خط أحم���ر حتى مع 
التعديالت اجلديدة على القانون 
آس���فا على حال احلكومة وعدم 
وقفتها اجلادة ضد بيع مصادر 

ثروتها.

المتلقم: قانون مليء بالعيوب

بدوره أكد الناشط السياسي 
عبداهلل املتلقم ان القانون مليء 
بالعيوب مل���ا يحتويه من بيع 
ثروات البلد الى التجار والذين 
يعتبرون أول املستفيدين منه 

لزيادة أرصدتهم املالية.
وبنينّ ان القانون يرجع املواطن 
الى زمن العبودية و»تطفيش« 
املواطنني من العمل في القطاعات 
التي تخصص، موضحا ان جتربة 
الكوي���ت س���يئة باخلصخصة 

سابقا.
ولفت ال���ى ان القانون غير 
دس���توري لتضاربه مع مادتي 

االحتاد الوطني أنور الداهوم ان 
تأييد الشارع الستقاالت النواب 
هروب من املسؤولية التي تقع 
على عاتق النواب، مشيرا الى ان 
إيعاز التجار لبعض املتآمرين 

ولد هذا القانون.
وأش���ار الى انه من األجدى 
للدولة خصخصة قطاع السجون 
الذي ال تستفيد منه شيئا، أسوة 

بكثير من دول العالم.

االنقضاض على الدستور

وكش���ف عن ان مش���روع 
اخلصخصة ما ه���و إال بداية 
لقضية اكبر وهي االنقضاض 
على وثيقة الدستور، موضحا 
ان دور اإلعالم الشريف كشف 
أالعيب النواب، مستثنيا وسائل 

اإلعالم الصفراء.
وذكر ان االحت���اد الوطني 
للعمال مع قانون اخلصخصة 
في حالة إجراء التعديالت الالزمة 
فيه وعدم بي���ع البلد بقانون 
ينهبه، مستدركا  بان»الشارع 
سيقف ضد احلكومة في حالة 

أرضية مناسبة لنقلها، مشيرا الى 
ان من شروط اخلصخصة الرخاء 
االقتصادي وتخصيص القطاعات 

اخلاسرة وليس الرابحة.
وأوضح ان قانون اخلصخصة 
احلالي يتيح تخصيص جميع 
قطاعات الدولة مبا فيها الرابحة، 
الفت���ا ال���ى ان حال���ة الرك���ود 
االقتص���ادي احلالي���ة تتطلب 

التأميم وليس اخلصخصة.
وبني ان احلكومة ال تستطيع 
ادارة ش���ركات صغيرة، فكيف 
تتمكن من مراقبة القطاع العام؟ 
موضحا ان التهرب من املسؤولية 
من جانب احلكومة ال يعفيها من 

مساءلة الشعب لها.
وطالب احلكوم���ة بالرحيل 
اذا مت إقرار القانون، السيما ان 
التي تريد خصخصة  الشركات 
القطاع اخلاص ال تقدر ادارة هذه 

القطاعات احليوية.

السهم الذهبي وسهم الشينكو!

وذك���ر ان الس���هم الذهبي 
س���يتحول ال���ى س���هم م���ن 

إقرار هذا القانون املعيب«.

العجمي: غزو داخلي

ب���دوره، أكد رئي���س احتاد 
نقابات البترول والبتروكيماويات 
عبدالعزيز العجمي ان املصيبة 
انطلق���ت م���ن خطة  عظيم���ة 
التنمية التي حملت في طياتها 

»اخلصخصة«.
وذك���ر ان طيبة أهل الكويت 
جلب���ت الغ���زو الصدام���ي في 
التسعينيات واآلن جاء للبالد غزو 
داخلي من قبل التجار اجلشعني، 
موضحا ان الف���رص الوظيفية 

ستنعدم خالل األعوام املقبلة.
وأضاف العجمي انه ال توجد 
أي مميزات في قانون اخلصخصة 
سوى ما مينحه للقطاع اخلاص 
الذي تدعمه احلكومة حتى في 
انهياره مستشهدا بالتدخل املالي 
للحكومة في بعض الش���ركات 

والبنوك خالل األزمة املالية.
ولفت الى ان���ه من املضحك 
دخول ش���ركات حلوم وأغذية 
للمطالبة باالستفادة من الشركات 

»الش���ينكو« اذا لم تس���تطع 
احلكوم���ة مراقب���ة »حاللها«، 
مش���يرا ال���ى ان املؤسس���ات 
واملصانع ومشكلتها األخيرة 
بالتلوث قائمة دون سند قانوني 
ووسائل األمن والسالمة غير 
متوافرة، نظرا لتقاعس احلكومة 

في املراقبة.
ال���ى ان خصخصة  ولفت 
قطاعات البترول التي متثل %95 
من م���وارد البلد تعني توزيع 
دخل البلد، مشيرا الى انه على 
املدى البعيد هناك احتمالية بيع 
الشركات النفطية الى املستثمر 
الذي م���ن املمكن ان  األجنبي 
يكون تابعا ملعتقدات وأديان 

مختلفة.
وطالب بتحديد فترة زمنية 
للخصخصة لتجرب���ة أهمية 
وفائ���دة ه���ذا املش���روع رغم 
ان اجلميع ضد ه���ذا القانون 

املطاط.

خصخصة السجون

م���ن جانبه، أكد امني س���ر 

م���ن ضمانات للمواط���ن واملال 
العام.

وأكد ان اعضاء التكتل الشعبي 
ليسوا ضد تنمية البالد كما يشيع 
البعض وخير دليل موافقتهم على 

مشروع اخلطة اخلمسية.
وتطرق الطاحوس خالل كلمته 
الى قضية التلوث في »أم الهيمان« 

قائال:
ان ج���زءا من القس���م الذي 
أقسمته هو اس���تجواب رئيس 
الوزراء خالل اسبوعني في حالة 
عدم املوافقة على سحب تراخيص 
املصانع املخالفة الشتراطات األمن 
والسالمة في أم الهيمان، وأتعهد 

مبتابعة هذا امللف.

السميط: المطلوب التأميم 
وليس الخصخصة

م���ن جانب���ه، ق���ال رئيس 
االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الس���ميط  الكويت عبدالرحمن 
ان اخلصخص���ة عبارة عن نقل 
مؤسس���ات القطاع الع���ام الى 
اخلاص والب���د ان تكون هناك 

في ندوة »ال لبيع ثروات البلد« أقيمت بديوان عجمي المتلقم بمشاركة سياسية ونقابية

الطاح�وس: تعديالتن�ا على قانون الخصخص�ة تحمي النفط إلى جان�ب الصحة والتعليم وتع�زز ضمانات العمالة الوطنية وحقوق الش�عب
الس�ميط: الحكومة ال تستطيع إدارة شركات صغيرة فكيف تراقب الشركات المستفيدة من الخصخصة؟! والسهم الذهبي سيتحول إلى سهم شينكو!
الداهوم: الخصخصة ما هي إال بداية لالنقضاض على المش�روع األكبر وهو استهداف وثيقة الدس�تور.. ودور اإلعالم الشريف كشف الحقيقة

املتحدثون في ندوة حزب األمة

)محمد ماهر(جانب من املشاركني في الندوةالنائب خالد الطاحوس وأنور الداهوم وعبدالرحمن السميط 

العجمي: طيبة الكويتيين جلبت الغزو الصدامي سابقًا والخصخصة اليوم عبارة عن غزو داخلي من »الجشعين«
المتلقم: التجار أول المستفيدين من قانون الخصخصة لزيادة أرصدتهم وتجربة الكويت مع الخصخصة سيئة 
أبورمية: صوت الش�عب سيضغط عل ى النواب لعدم الموافقة على التعديالت والقانون بصفته الحالية مرفوض تمامًا

الشرثان: »مكافأة النجاح« يجب
أن تصرف للعاملين ب� »النفطي« سريعاً

عبدالهادي العجمي
انتقد رئيس احتاد البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز 
الش����رثان أس����لوب التباطؤ والتلكؤ الذي تتعمد مؤسسة البترول 
الكويتية اتباعه مع العاملني في القطاع النفطي متس����ائال عن سبب 

تأخر صرف مكافأة املشاركة في النجاح لهؤالء العاملني.
وقال ان املؤسس����ة تتخبط في قراراته����ا فتارة جتدها تقر وتعد 
وتارة أخرى تتنص����ل وتتهرب من تنفيذ وعودها في منح العاملني 
حقوقهم املشروعة متالعبة مبستقبل العمالة الكويتية ومكتسباتها 

املشروعة بتبريرات ال متت لهم بصلة.
واضاف ان مكافأة املش����اركة في النجاح تصرف جلميع العاملني 
في الشركات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية بشكل كامل سنويا، 
موضحا ان املبررات التي يختلقها رئيس املؤسسة يجب ان يتحمل 
مسؤوليتها هو واملسؤولون التابعون له، وعدم رمي أخطائهم على 
أعمدة القطاع النفطي الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حتقيق 
انتاج أكبر يساهم في تعزيز املركز املالي للدولة، الفتا الى ان انخفاض 
أو تدني األرباح ليس مسؤولية العاملني وامنا مسؤولية القياديني.

وتابع رئيس االحتاد انه وبعد املتابعة واإلحلاح علمنا ان مؤسسة 
البترول الكويتية تتنصل من احتساب املكافأة السنوية ما يؤكد انه 
ال يوجد تناغم أو تنس����يق بني إداراتها حول نسبة األرباح السنوية 
ومن يتحمل نتيجة تدنيها لتضيع في احملصلة حقوق العاملني بني 
تخبط املؤسسة وتهرب االدارات املنشغلة بإجحاف حقوق العاملني بدال 
من االلتفات الى ما ينمي األرباح ويزيدها سواء من الية أو تخطيط 
أو خطط مستقبلية ما يعود بالسلب التام على حقوق العاملني إزاء 
التجاهل اجللي والواضح ملكتسباتهم املشروعة مؤكدا ان تعمد إهمالهم 

وإهدار حقوقهم أمر مرفوض وال يقبله منطق أو عقل.
وطالب الشرثان رئيس مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب 
والعضو املنتدب للشؤون املالية واإلدارية باإلسراع بصرف املكافأة 
للعامل����ني الذين ليس لهم ذنب انهم يعملون في أهم قطاعات الدولة 
وينبغي على القياديني في املؤسسة تشجيعهم ومنحهم كامل حقوقهم 
ب����دال من إنقاصها محذرا من التالعب بحقوق أبناء الكويت مش����يرا 
الى انه يجب ان يكون اإلنقاص من بونص املس����ؤولني القائمني على 
تدني نس����بة األرباح بقراراتهم اخلاطئة ومعادالتهم التي ال تنتمي 
الى لغة األرقام واحلساب بل على حسب أهوائهم وليس من العاملني 
بتوجيهاتهم مبينا لوال اجتهادهم الشخصي أي العاملني في الشركات 
النفطية التابعة للمؤسس����ة لتضاعفت نسبة اخلسائر أكثر فأكثر. 
داعيا رئيس االحتاد الى السرعة في مكافأة اجلهود التشغيلية التي 
يبذلها أبناء الكويت في احلفاظ على مدخرات بالدهم ومنحهم احلقوق 
كاملة بصرف مكافأة املشاركة بالنجاح في أسرع وقت ممكن في ظل 

األرباح املعلنة التي نشرتها املؤسسة وشركاتها.

اتحاد البترول ينتقد التباطؤ.. ويطالب بمنحها لمستحقيها

ناشطون: قانون الخصخصة يهدف
إلى بيع ثروات الدولة وتعتريه مثالب وعيوب كثيرة

محمد راتب
شدد رئيس املكتب السياسي 
حلزب األمة سيف الهاجري على 
أن تطبيق قان����ون اخلصخصة 
من غير وجود أرضية صلبة أمر 
يجب رفضه والوقوف ضده من 
السياسية في  القوى  قبل جميع 
الكويت، نظرا ألن هذا القانون ال 
الوطن واملواطن،  يخدم مصلحة 
الفتا الى أهمي����ة توافر اإلصالح 
السياسي قبل البدء بأي مشاريع 

تنموية في البالد.
وأضاف الهاجري خالل ندوة 
األم����ة في ضاحية  نظمها حزب 
عبداهلل املبارك مساء أمس األول 
بعن����وان: »قان����ون اخلصخصة 
ومس����تقبل الكويت«، ان القطاع 
النفطي هو م����ن أقوى القطاعات 
في الدولة وهو مستهدف من قوى 
عاملية مرتبطة بش����ركات النفط، 
مش����يرا الى ان حزب األمة ينظر 
الى هذا القطاع بأنه هدف أساسي 
لبعض ال����دول الغربية من اجل 
السيطرة عليه بكل قطاعاته من 
البر وصوال الى املستهلك نفسه.

وق����د خلص املش����اركون في 
الندوة إلى ان قانون اخلصخصة 
يعتبر مبنزلة بيع لثروات الدولة 
وممتلكات الش����عب ومقدراتهما، 
نظ����را مل����ا يتخلله م����ن عيوب 
ومثالب كثيرة جدا، على رأس����ها 
عجز القط����اع اخلاص عن قيادة 
دفة بعض القطاع����ات املهمة في 
الدولة كالنفط والذي يعد املورد 
االقتصادي الرئيسي للكويت، حيث 

تهيئة األجواء قبل تطبيق قانون 
اخلصخصة عل����ى ارض الواقع، 
مشش����يرا إلى ان القانون احلالي 
للخصخصة ه����و قانون لتنظيم 
اخلصخص����ة واحلكوم����ة غي����ر 
جادة ف����ي هذا الصدد، مضيفا ان 
الدميوقراطية أساسا ال تكون مع 

قطاع عام بل مع قطاع خاص.
بدوره، قال عضو االحتاد العام 
لعمال الكويت عبدالرحمن الغامن ان 
عملية بيع القطاع العام إلى القطاع 
اخلاص تتنافى متاما مع التزامات 
احلكوم����ة في حتقي����ق الرفاهية 
للمواطن والذي يكفله الدستور، 
مشيرا الى ان قانون اخلصخصة 
هو بيع للوطن، متسائال عن قدرة 
القطاع اخلاص في الوقت الراهن 
على إدارة بعض القطاعات املهمة 

في الدولة.

التي من املمكن ان تصيب الوضع 
االقتصادي بالشلل واإلفالس.

وأض����اف الهم����الن ان النفط 
هو س����لعة استراتيجية مرتبطة 
مبصاحلن����ا القومية ومن اخلطر 
احلقيقي ان يقع هذا القطاع حتت 
هيمن����ة بعض الش����ركات والتي 
من املمكن ان تس����يطر حتى على 
بعض القرارات السياس����ية فيما 
بعد، مشيرا الى ان نقابة البترول 
س����تعلن اإلضراب في حال إقرار 
القطاع  القانون، موضحا ان  هذا 
النفطي يضم نحو 15 ألف موظف 
مواطن مشهود لهم بالقيادة الفذة 
على العكس م����ن قطاع الصيانة 
الذي يضم 32 ألف عامل ونسبة 

العمالة اآلسيوية فيه %99.
أما رئيس املكتب السياس����ي 
في احلركة السلفية فهيد الهيلم، 

يجمع حتت مظلت����ه أكثر من 15 
ألف موظف من املواطنني، والذين 
سيكون مستقبلهم في خطر حال 

تطبيق قانون اخلصخصة.
وف����ي هذا اإلط����ار لفت األمني 
العدال����ة والتنمية  العام حلركة 
ناصر العبدلي الى وجود مشاريع 
حولت للقطاع اخلاص دون تنظيم 
وخلفت ضحايا كثيرين من مصانع 
البنوك وحتى  وشركات وبعض 
العمالة الوطنية، مش����يرا الى ان 
حركة العدالة ترى أن اخلصخصة 
أمر ضروري وحتمي ولكن إذا مت 
إخراجه بشكل متطور يخدم العمالة 
الوطني����ة والتطوي����ر واملبادرة 
الفردية، موضحا ان القانون احلالي 
خرج بهذه الصورة بعد ضغوط 
من بعض أعضاء اللجنة املالية في 
مجلس األمة، وأضاف ان املفترض 

الغ����امن: ان قان����ون  وأردف 
اخلصخص����ة احلال����ي ال يحمي 
العمالة الوطنية السيما في احد 
بنوده التي اقره����ا مجلس األمة 
في مداولته األولى، مش����يرا الى 
ان املواط����ن أصب����ح يعتب على 
بعض أعضاء مجلس األمة بسبب 
تصريحاتهم عن املواطن وبأنه بات 
عبئا حقيقيا على الوطن مع العلم 

بأنه الثروة احلقيقية له.
ورأى نائ����ب رئي����س نقاب����ة 
الهمالن  الوطنية محمد  البترول 
ان أي قانون يقر يجب ان تكون 
هناك قوانني رديف����ة قبل إقراره 
بشكل رسمي وتطبيقه على ارض 
الواقع، مشيرا إلى بعض الدول التي 
تبنت قانون اخلصخصة كاملكسيك 
ونيوزيلندا حي����ث أعادت النظر 
فيه بس����بب العديد من النواقص 

فقد ق����ال: إن اخلصخصة كمبدأ 
أمر مقبول ولكن ان يخرج قانون 
اخلصخص����ة بهذا الش����كل فهو 
مرفوض جملة وتفصيال السيما 
فيما يتعلق باستثمار أهم موارد 
الدولة االقتصادية وهو النفط، الفتا 
الى ان السلطة التنفيذية تنازلت 
عنه لصالح بعض الشركات وهو 
ما تتنافى فيه العدالة وهو باألصل 
باطل دستوريا ومرفوض من قبل 

احلركة السلفية.
ولف����ت الهيلم ال����ى ان إقرار 
القانون بهذه الس����رعة والهرولة 
من جان����ب بعض أعضاء مجلس 
األمة ه����و أمر يثير الش����بهات، 
موضحا انه حتى التعديالت التي 
القانون هي مبنزلة  أدخلت على 
ضح����ك على الذقون وما قيل عن 
استثناء قطاع التعليم والطب من 
قانون اخلصخصة هو أمر خاطئ 
ألنهما باألساس خاضعان حاليا 

للخصخصة.
وأكد املس����ؤول اإلعالمي في 
احلركة اإلسالمية الدستورية أسامة 
الش����اهني، ان القانون ال يناسب 
الوضع احلالي ويجب إصدار قوانني 
سابقة له كالقوانني اخلاصة بحماية 
املستهلك وقانون »من أين لك هذا؟« 
قبل إقرار ه����ذا القانون، مضيفا 
ان اجلو االجتماعي والسياس����ي 
واإلعالم����ي ال يجع����ل املواطنني 
يندفعون نح����و اخلصخصة بل 
يجعلهم متحفظني عليها فهو مليء 
بالتناقضات وال يجوز إقراره قبل 

التعديل الكامل عليه.

خالل ندوة نظمها حزب األمة بعنوان »قانون الخصخصة ومستقبل الكويت«


