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تباين نيابي حول »الخصخصة«.. ضياع للحقوق ومخالفة للدستور 
أم استكمال للمنظومة االقتصادية وخلق توازن بين القطاعين الخاص والعام؟

سامح عبدالحفيظ
رأيان، مؤيد ومعارض لقانون اخلصخصة ش���هدتهما الندوة 
التي نظمتها نقابتا العاملني مبؤسسة البترول الكويتية والعاملني 
بش���ركة نفط الكويت حتت عنوان »حقوق العاملني في القطاع 

النفطي بني مطرقة اخلصخصة وسندان اخلدمة املدنية«.
أما الرأي املعارض للقانون والذي مثله النواب د.حسن جوهر 
ود.جمعان احلربش وصالح املال والنائب الس���ابق أحمد املليفي 
واحملامي عبيد الوسمي فاس���تند الى ان القانون غير دستوري 
ويجب دراسته دراسة متأنية، كما انه ال توجد اشارات واضحة 

تدل على ان القانون سيطبق بشكل صحيح.
أصحاب الرأي املعارض يدعون أوال إلقرار بعض التشريعات 
الرديفة والالزمة إلجناح القانون ومنها قوانني الضريبة الشاملة، 
وحماية املس���تهلك، وحماية املنافسة، وعدم االحتكار، ومحاربة 
الفس���اد، ومنع تضارب املصالح. مؤكدين ان هذا القانون ليس 
العصا الس���حرية التي س���تنقذ البلد واقتصاده ودعوا الى عدم 
االس���تعجال في إقرار هذا القانون الذي س���تكون تكلفته عالية 

جدا على املواطنني.
أما الرأي املؤيد لهذا القانون والذي مثلته النائبة د.روال دشتي 
فيس���تند الى ان القانون الذي ستكتمل به املنظومة االقتصادية 
في البلد وقالت د.دشتي ان القانون عبارة عن إرجاع التوازن بني 
النشاط اخلاص والعام في املنظومة االقتصادية، والدولة لم تتخل 
عن صالحياتها، ودورها اآلن تنظيم ومراقبة عمليات األنش���طة 

االقتصادية وان تكون مهيمنة على تقدمي اخلدمة والسلعة.

عالمات استفهام مجهولة

بداية أكد النائب د.حسن جوهر ان موضوع اخلصخصة في 
غاية األهمية واحلساس���ية، الفتا الى انه قادم ال محالة لينقلنا 
ال���ى مرحلة جديدة وكويت جديدة بكل ما حتمل هذه الكلمة من 
عالمات االس���تفهام املجهولة داعيا الى دراس���ته دراسة متأنية 

ودقيقة لتمتزج فيه كل اآلراء.
وأعرب د.جوهر عن خشيته على مستقبل الكويت بعد إقرار 
هذا القانون مشيدا بنقابات البترول التي انتفضت للمحافظة على 
الثروة النفطية في هذا القانون »فلوال هذه االنتفاضة الشعبية 
ولوال هذا التصعيد ملا مت قبول التعديالت التي قدمت العطاء مزيد 

من الضمانات« الفتا الى ان هذا دليل جناح تلك النقابات.

مرحلة مؤقتة

ولفت الى ان هذا القانون حفظ حقوق العاملني في القطاعات 
النفطية بعد حتويلها الى القطاع اخلاص »لكن هذا ملرحلة مؤقتة 
وهي 5 سنوات ونحن نتكلم عن مستقبل ومرحلة تاريخية طويلة«، 

داعيا الى احلفاظ على حقوقهم في حالة تدوير امللكية.

فلسفة الخصخصة

ولفت جوهر الى انه ال توجد اشارات واضحة ومطمئنة على 
تطبيق القانون بش���كل صحيح مبا يضمن فلسفة اخلصخصة 
التي حدثت في العالم املتقدم، مضيفا انها القت جناحا باهرا في 
بعض املجتمعات وأيضا القت اخفاقات في مجتمعات أخرى مدلال 
عل���ى ذلك باململكة البريطانية التي عض���ت أصابع الندم بعدما 

خصخصت قطاع الطاقة.

قاعدة تشريعية

واستغرب االندفاع اجلنوني من احلكومة وبعض النواب إلقرار 
هذا القانون، متسائال: أين توصيات البنك الدولي في التسعينيات 
اخلاصة بإعادة النظر في السياسة املالية للدولة وفي االقتصاد 
الوطني؟ ألم يوص البنك الوطني بإقرار حزمة تشريعات جنبا 
الى جنب اخلصخصة؟ ألم يوص بقاعدة تشريعية تسهل عملية 
اخلصخصة؟ كحماية املستهلك وإقرار الذمة املالية، ومبدأ الشفافية 
في الدولة، ومحاربة الفساد، وقانون منع تضارب املصالح، وقانون 

كسر االحتكار، والضريبة؟
وجدد جوهر تساؤالته: أين ذهبت هذه التشريعات؟ وملاذا مت 
القفز مباشرة الى اخلصخصة؟ وألم يعط البنك الدولي اشارات 
لالصالح االداري في أجهزة الدولة؟ واستنكر اختزال هموم الدولة 
جميعها في قانون اخلصخصة واعتباره طوق النجاة للمجتمع 

وللبلد باقتصاده وشعبه وتاريخه، مشددا على ضرورة وجود 
دراسة متأنية مستفيضة وإقرار متطلبات متوازية تعمل جنبا 

الى جنب هذا القانون حتى نضمن سالمة تطبيقه.

نمط حياة

ويرى د.جوهر ان هناك استعجاال في اقرار ومترير هذا القانون؟ 
مش���يرا الى انه س���يحمل منط حياة جديدة »فهل نحن مهيأون 
لها أم ال أم���ام التناقضات احلكومية؟« مضيفا انه ليس مطمئنا 
بأن اخلصخصة س���تكون األداة السحرية إلنقاذ البلد واملجتمع 

واالقتصاد.

ِلَم العجلة؟

بدوره بدأ النائب صالح املال متسائال: »لَِم العجلة؟« وأضاف 
ان قانون اخلصخصة قد يكون مهما لقطاعات معينة تشكل عبئا 
على الدولة رافض���ا ان تتجه دولة منتجة للبترول وبها أضخم 
احتياطيات نفطية الى خصخصة املنش���آت النفطية واملصافي 

وصناعة البترول.
وأكد ان أعضاء اللجنة املالية »ضحكوا علينا«. مستدركا: املادة 
الثالثة ليس لها ضرورة ألن احلكومة جتربتها في التخصيص سيئة 
جدا، لكنه ضروري جدا لكبح جماح احلكومة واندفاعها وبيعها 
لقطاعات كبيرة لصال���ح فئة قليلة، مدلال على ذلك بخصخصة 

شركة االتصاالت املتنقلة التي لم يستفد منها الكويتيون.
ولفت الى ان جتربة احلكومة في خصخصة محطات الوقود 
ليست مشجعة فهناك أكثر من 60% سّرحوا من تلك احملطات بعد 
تخصيصها واآلن س���يكون هناك أسر كويتية باآلالف، متسائال: 
هل القطاع اخل���اص في الكويت قادر على املس���اهمة في أعباء 
التخصيص؟ هل سيكون قادرا على تخفيض التكاليف؟ هل القطاع 

اخلاص سيكون قادرا على ادارة مشاريع عمالقة؟
واوض���ح انه في ظل األزمة املالية اس���تنجد القطاع اخلاص 
باحلكوم���ة، مضيفا انه ال توجد دولة منتجة في العالم ال متتلك 

مصافي فاملصافي أحد أهم األدوات للتحكم في هامش الربح.

تلميع سياسي

وأكد املال ان هذا ليس خصخصة بل تنفيع وخطة لسرقة البلد 
والقانون وبه شبهات لس���رقة البلد، الفتا الى ان خطة التنمية 
هي خطة لبيع البلد واس���تخدمت كأداة تلميع سياسي للبعض، 
متسائال: أين القوانني والتشريعات الرديفة كالشركات التجارية 
وحماسة املنافسة، وحماية املستهلك، والقيمة املضافة، وقانون 

الضريبة، ومكافحة الفساد؟

آخر القوانين

وقال النائب د.جمعان احلربش ان قضية التخصيص تتعلق 
بحياة الناس ومعيشتهم وتتعلق بأمن اجتماعي ومعيشي ومستقبل 
أبناء الكويت، الفتا الى ان هذا القانون يجب ان يكون آخر قانون 
يتم اقراره ويجب ان يس���بقه الكثير من القوانني املهمة كقوانني 

الشفافية ومحاربة الفساد.
واضاف احلربش ان هذا القانون يحتاج الى قاعدة تشريعية 
غائبة حتفظ حقوق املواطنني كقانون حماية املستهلك مستغربا 
ق���ول املدافعني عن القانون بأنه س���يوفر حماية وظيفية بعدما 
عجزت احلكومة وسيحل مشكلة البطالة مستدركا: »توقعت ان 
بالقانون مادة حتل مشكلة البطالة املقبلة ولكن يتكلم عن العمالة 

املوجودة في القطاع العام وحتويلها الى القطاع اخلاص«.

حقوق الموظف

ولفت الى انه ال توجد ضمانات للعاملني في القطاع العام بعد 
تخصيصه وستعاد جتربة خصخصة »الكويتية« والتي وضعت 
كثي���را من املغريات للموظفني وبعد 5 س���نوات الش���ركة متلك 
االستغناء عنهم والدولة ملزمة ان توظفه، مضيفا ان معنى ذلك 
ان املوظفني املوجودين في القطاع اخلاص مصيرهم الى الدولة 

وهي التي ستدفع رواتبهم مستقبال.
وقال احلربش انه اجرى مقارنة بني القانون الذي متت احالته 
عام 2006 الى اللجنة املالية وكانت برئاسة النائب السابق احمد 
باق���ر الذي وجهت له انتقادات الذعة عل���ى خلفية هذه القضية 

واستخدم بيت الشعر: 
فقدت���ه         فلم���ا  عم���رو  عل���ى  »عتب���ت 

وجرب���ت اقوام���ا بكي���ت عل���ى عمرو« 
الذي دلل به على ان ذاك القانون افضل من القانون احلالي.

غير دستوري

وأوضح احلربش ان���ه في القانون االول كانت قضية املرافق 
العامة في املادة الدستورية واضحة وصريحة اذ شملت التعليم 
والصحة والكهرباء واملاء والوقود واوضح بنص القانون ان تلك 
املرافق ال تخصص، الفتا الى ان التخصيص نقل ملكية ابدي ما 

يصبغ القانون احلالي بصبغة غير دستورية.

تعارض المصالح

وقال ان القانون في بعض املواد يتكلم عن ان املجلس االعلى 
للتخصيص يكون اعضاؤه ليس لديهم اقارب من الدرجة االولى 
لهم مصلحة من الش���ركات التي تتقدم للتخصيص، مشيرا الى 
انه عرف املصلحة بامتالك 5% من االس���هم او عضوية او رئاسة 
مجلس االدارة متسائال: »وماذا عن نواب يشرعون ويوافقون على 
قانون يتعلق مباشرة بش���ركات مدرجة في البورصة يخاطبها 

القانون بكل وضوح؟«
وطالب احلربش اعضاء اللجنة املالية باالبتعاد عن التصويت 
على مثل هذا القانون من اجل انفس���هم وحتى نخرج من شبهة 

التشريع.

منحى خطير

واختت���م احلربش بان من���وذج اخلصخصة حقق جناحا في 
الدول الغربية املتقدمة وفش���ل في بعض الدول العربية كمصر 
او في بع���ض الدول التي قفزت مباش���رة الى اخلصخصة مثل 
روس���يا التي لم يكن بها بيئة تشريعية واضحة ولم تكن مهيأة 
للتخصيص حت���ى انتقل القطاع العام الى طبقتني االولى تعمل 
وتكدح والثانية امتلكت املؤسس���ات العامة والقطاع العام وهذا 

منحى خطير جدا.
وردت النائبة د.روال دش���تي على جميع االنتقادات املوجهة 
للقان���ون وألعضاء اللجنة املالية فقال���ت ان هناك معلوم�����ات 
مغلوطة كربط موض���وع الداو كيميكال مبوضوع اخلصخصة، 
كم����ا ان 60% من املسرحني ميثلون 900 شخص هذا غير معقول 

باملرة.
واضافت دشتي ان القانون به عقوبات وستكون مغلظة جدا 
رافض���ة املزايدة، في حفظ حقوق املوظفني الكويتيني، الفتة الى 
انه ال يوجد عضو باللجنة املالية اال وكان ش���ديد احلرص على 
وضع مواد لتعزيز الش���فافية ومنع تضارب املصالح وتغليظ 
العقوبات عل���ى املخالفني واعطاء فرصة اكبر للمواطن الكويتي 

لنيل حقوقه الوظيفية.
واضافت »ان قانون اخلصخصة مقدم من شهر يونيو عام 1992 
فكفانا تأنيا ودراسة بعد 20 سنة وكفانا ثقافة التمديد والتأجيل، 
ولدينا من الكفاءات واخلبرات التي حترص على تقدم الوطن والتي 

يعهد إليها باالصالح االقتصادي وليس البنك الدولي«.
وبينت ان اس���تعجال اعضاء اللجنة إلقرار القانون كان ملبدأ 
أساس���ي وهو اقرار خطة التنمية واقرار سياسات عامة وأهداف 
عامة »ولم أسمع أحدا خالف أو رفض هذه السياسات العامة بكل 

قضاياها االقتصادية واالجتماعية«.
وأضافت انه من املنطق في وجود منظومة اقتصادية تنظيم 
عملية مشاركة القطاع اخلاص في جميع االنشطة االقتصادية مبا 
فيها املصافي، وقالت: نظمنا عملية املشروعات القادمة ومشاركة 
القطاع اخلاص فيها ومتلك الكويتيون أسهما فيها، ونظمنا عملية 
تخصيص االدارة واالمتيازات بقانون ال� B.O.T بسنوات محددة 

ال تتعدى ال� 40 سنة.
وقالت انه يجب اغالق املنظومة االقتصادية بهذا التش���ريع، 
الفتة الى ان الدولة لم تتخل عن صالحيتها ودورها اآلن ان تنظم 
وتراقب عمليات االنش���طة االقتصادية وان تكون مهيمنة على 

تقدمي اخلدمة والسلعة.
وأكدت ان القانون ليس عصا سحرية بل منظومة اقتصادية 
حتتاج الى تشريعات اقتصادية كثيرة، متنع االحتكار، وحماية 

املس���تهلك، مش���ددة على انه ال ميكن ان توج���د تنمية في ظل 
وجود فساد، كما ان الكويت ليست للبي����ع وايضا ليست دولة 

مؤقتة.

العصا السحرية

النائب الس���ابق احمد املليفي يؤكد ان���ه ال توجد خصخصة 
جميلة وهي ليس���ت العصا الس���حرية لالص���الح، الفتا الى ان 
الدولة ذهبت اليها مرغمة ومضطرة وحتاول وضع قانون ونظام 
وادارة كفؤة وتتعامل مع مستثمر موثوق وشعب مهيأ لتخفف 

من اضرارها.
وقال املليفي انه عندما بدأت اخلصخصة في روسيا استولت 
املافيا ورأس امل���ال االجنبي واملتنفذون السياس���يون من كبار 
البيروقراطيني ومسؤولو احلزب الشيوعي الروسي على الشركات 
العامة بأثمان بخس���ة، حيث بيعت شركات حكومية بقيمة 200 
مليار دوالر بيعت فقط ب� 7 مليارات واخرى ب� 70 مليارا مت بيعها 

ب� 1.5 مليار دوالر.

فساد إداري

وأكد ان اخلصخصة اذا كانت في جو من الفس���اد السياس���ي 
واالداري ال ميكن ان تنجح وتكلفتها س���تكون عالية جدا، مؤكدا 
ان االدارة احلكومي���ة اكثر فس���ادا وتخييب���ا لآلمال من مجلس 
االمة والدخول في مثل هذا املشروع سيكون غاية في اخلطورة، 

وستكون كلفته عالية جدا.

خصخصة متطرفة

وأضاف ان املتضرر الوحيد من هذا القانون هو الطبقة الوسطى 
التي ستندثر وكذلك اصحاب الدخل احملدود، الفتا الى ان الكويت 
ليس���ت بحاجة الى خصخصة ولكن املش���كلة تكمن في االدارة 
واالرادة واالس���تنزافات املالية، مؤك���دا ان خصخصة البيع هي 

خصخصة متطرفة.

أغراض الخصخصة

م���ن جانبه، أكد احملام���ي د.عبيد الوس���مي ان هناك اغراضا 
للخصخصة من بينها رفع مستوى أداء املرافق العامة واملنافسة 
وتقليل االسعار واستحداث فرص عمل الفتا الى ان البنك الدولي 
هو احد املظلومني في هذا االمر، معلال ذلك بأن اغراض التخصيص 
بالنسبة للبنك الدولي تختلف متاما عن أغراض التخصيص في 

هذا القانون.
وأوضح ان البنك الدولي يربط بني اغراض اخلصخصة والتنمية 
البش���رية، ولذلك فإن التخصيص دائما يكون له بعد اجتماعي، 
فمثال اخلصخصة في افريقيا الهدف منها تقليل نسبة الوفيات، 
الفتا الى ان االعتراض ليس على املفهوم وامنا اعتراضنا هو هل 

التخصيص هو النمط الوحيد لالصالح االقتصادي؟

الحدود الدستورية

وأض���اف الوس���مي ان نبل الغايات ال يغني عن مش���روعية 
الوس���ائل، فإذا كانت االهداف والغايات نبيلة، فيجب ان تكون 
الوسائل املؤدية اليها مشروعة، مضيفا انه ال ميكن اصالح النظام 
االقتصادي على حس���اب النظام الدس���توري للدولة، مستدركا: 
فأي منط أو نش���اط أو عمل أو صالحية يجب ان متارس ضمن 

احلدود الدستورية.

رقابة الدولة

وبني ان الدولة عبارة عن مجموعة من الصالحيات والنشاطات، 
اال ان نش���اطات الدولة ليست متماثلة ش���ارحا: هناك نشاطات 
أساسية وسيادية، وهناك نشاطات أساسية ولكنها ليست سيادية، 
وهناك نش���اطات ثانوية تخدم أغراضا معينة وكل نشاط يجب 
ان يخضع لرقابة الدولة وإشرافها ألنها هي أداة الدولة في تنفيذ 

سياساتها في العمل الدولي.
وأكد الوس���مي انه ال ميكن حتت أي فرضية أن ي���قام نشاط 
ال يكون للدولة دور في رس���م سياس���اته أيا كان مضمون�����ه، 
مضيفا ان هناك بعض االنشطة ال ميكن ان تباشر اال عن طريق 

الدول����ة.

المال: خطة التنمية جاءت لبيع البلد واس�تخدمت لتلميع البعض سياسيًاجوهر: أستغرب االندفاع الجنوني من الحكومة وبعض النواب إلقرار القانون

روال: نظمنا مش�اركة القطاع الخاص وتملك الكويتيين في المش�روعاتالحربش: القانون يحتاج إلى قاعدة تشريعية غائبة كالضريبة والذمة المالية
الوس�مي: هل التخصيص هو النمط الوحيد لإلص�الح االقتصادي؟المليفي: اإلدارة الحكومية أكثر فسادًا وتخييبًا لآلمال من مجلس األمة

خالل ندوة »حقوق العاملين في القطاع النفطي بين مطرقة الخصخصة وسندان الخدمة المدنية« نظمتها نقابتا مؤسسة البترول ونفط الكويت

)فريال حماد( صالح املال ود.روال دشتي ود.حسن جوهر وأحمد املليفي خالل ندوة حقوق العاملني في القطاع النفطي بني مطرقة اخلصخصة وسندان اخلدمة املدنية التي عقدت مساء أمس األول 

قّدم النائب الصيفي الصيفي اقتراحا برغبة 
بشأن »قيام احلكومة بزيادة قرض الزواج 
احملدد مببلغ أربعة آالف دينار ليصبح ستة 
آالف دينار يخصص نصفها كمنحة ال ترد، 
وذلك تشجيعا للش���باب على االقبال على 

الزواج ودعما لبناء االسر اجلديدة«.

وّجه النائب خالد العدوة سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود تساءل فيه:
كيف يتم حتديد الرس����وم الس����نوية 
للمدارس اخلاصة؟ مع تزويدي بنس����خ 
منها، وما األسس التي تستند اليها اللوائح 

اخلاصة بتلك املدارس؟ مع تزويدي بنسخة 
منها. وهل تقوم الوزارة مبراقبة تلك املدارس 
خاصة فيما يتعلق باالرتفاع الباهظ بتكاليف 
الدراس����ة؟ وما اخلدمات التي تقدمها تلك 
املدارس للطلبة ف����ي مقابل تقاضيها ملثل 

هذه الرسوم املبالغ فيها جدا؟

الصيفي لزيادة قرض الزواج
 إلى 6 آالف دينار

العدوة يسأل عن تحديد الرسوم
السنوية للمدارس الخاصة


