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»الغرفة«: قانون التخصيص إنجاز من حيث المبدأ.. وقصور في الجدوى
الضغوط السياسية تركت ثغرات عديدة في القانون وُيخشى أن يكون لها أثر في إضعاف قدراته

الشيخة أمثال: للقطاع الخاص دور محوري الكويت بحاجة إلى تشريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية وتهيئ لها األدوات الالزمة
في احتفاالت الذكرى الـ 50 الستقالل الكويت

ناقشت في »الغرفة« التحديات أمام مشاركته الفعالة

تفهم للقلق الشعبي
حرصت الغرفة في بيانها 
عل��ى التأكيد عل��ى أمرين: 
العمي��ق  تفهمه��ا  أولهم��ا: 
ألسباب القلق الشعبي حيال 
ألنه  التخصي��ص،  قان��ون 
ليس مجرد قانون اقتصادي 
بالغ االهمية، بل هو � أيضا 
وب��ذات الدرج��ة � قان��ون 
سياس��ية  انعكاس��ات  ذو 
واجتماعية بعيدة املدى. وال 
مالم��ة � في اعتقادنا � على 
نظرته  الكويتي في  املواطن 
املرتاب��ة الى القان��ون، ذلك 
ألن احلكومة ومجلس االمة 
والتيارات السياسية كلها قد 
الدولية  التوصي��ات  أهملت 
واحمللي��ة الداعية الى تنظيم 
لتش��كيل  اعالمي��ة  حمل��ة 
رأي ع��ام متفه��م لالصالح 
االقتصادي وأهدافه، متعاون 
وسياس��اته،  اجراءاته  م��ع 
للوط��ن  بج��دواه  واث��ق 
واملواطنني. وثانيهما: التنبيه 
الى خطورة التشوهات التي 
تسببها الضغوط السياسية 
االقتصادي��ة  للتش��ريعات 
اجلدي��دة. انن��ا � وبإجماع 
الرأي � بحاجة الى تشريعات 
العملية  تس��اهم في تنظيم 
التنموي��ة وتهيئ��ة االدوات 
والتس��هيالت  واآللي��ات 
الالزم��ة لها. غير ان حاجتنا 
ه��ذه تقت��رن بوج��وب أن 
تأتي هذه التشريعات قادرة 
على حتقي��ق أهدافها بعدل 
وتوازن ووضوح. ويؤسفنا 
الق��ول ان عملية التش��ويه 
للتش��ريعات  السياس��ي 
االقتصادية أصبحت ظاهرة 

بالغة اخلطورة.

فواز كرامي
أكدت رئيسة مركز العمل 
التطوعي أمينة سر اللجنة 
العليا لالحتفاالت الوطنية 
الشيخة أمثال األحمد على 
الدور احملوري والرئيسي 
الذي يلعبه القطاع اخلاص 
في إحياء االحتفال بالذكرى 
ال� 50 الس���تقالل الكويت 
والذك���رى ال���� 20 لعي���د 
ال���ذي يصادف  التحرير 

العام املقبل.
وأضافت ف���ي اجتماع 
ضمه���ا امس م���ع ممثلي 

القطاع اخل���اص في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، ان اجتماعها يأتي ألهمية الدور الذي 
سيقوم به القطاع اخلاص جلعل املناسبة 
مميزة السيما ان ما مييز االحتفال هم أهل 

الكويت.
وذكرت ان طلبه���ا لالجتماع مع ممثلي 
القطاع اخلاص للوق���وف عند تصوراتهم 
وتوقعاتهم لهذا االحتفال ومحاولة تذليل كل 
العراقيل واملعوقات امام مشاركتهم بصورة 
مميزة وفعالة في االحتفال، مشيرة الى ان 
اللجنة ستنظر في كل املقترحات املقدمة من 

قبل القطاع اخلاص.
 وكانت الش���يخة امث���ال األحمد قدمت 
في بداية اللقاء نبذة حول الترتيبات التي 
يقوم بها مرك���ز العمل التطوعي للوصول 
إلى احتفال يعزز الوحدة الوطنية، ويعرف 
مبكانة الكوي���ت عامليا واجنازاتها على كل 
األصعدة، كما أوضحت رئيسة مركز العمل 
التطوعي أهمية دور القطاع اخلاص في هذه 
الفعالية من حيث توفير عدد كاف من الغرف 
الفندقية، لزوار الكويت خالل تلك االنشطة، 
ثم تطرقت في حديثها إلى اإلمكانيات التي 
تقوم اجلهات املعنية بتوفيرها للش���ركات 
الراغبة في مشاركة الكويت أفراحها من حيث 
اإلعداد اللوجس���تي لكرنڤال يضم حافالت 
من كبرى الشركات الكويتية والتي تعتبر 

رمزا للتجارة والصناعة 
في الكويت بهدف التعريف 
بالعراق���ة واألصالة التي 
يتمتع بها القطاع اخلاصة 

الكويتي.
وقد أبدى ممثلو الشركات 
احلضور استعدادهم التام 
للتفاع���ل اإليجاب���ي لهذا 
احلدث وإظهاره باملستوى 
الهدف  املطلوب وحتقيق 
الذي تصب���و إليه اللجان 
العامل���ة عل���ى احتفاالت 
الكويت، حيث قدم بعض 
ممثلي االحتادات والشركات 
عددا م���ن أفكار االحتف���ال منه�����ا تقدمي 
قطعة تذكاري�����ة توضح إجنازات الكويت 
في السابق يقدمه�����ا اإلحتاد الكويتي لتجار 

الذهب واملجوهرات.
ومن جهة أخرى مت طرح بعض املعوقات 
التي تواجه الشركات خالل فترة االحتفال 
باملناس���بات املختلفة، حيث أبدت الشيخة 
امثال اس���تعدادها التام حملاولة إزالة تلك 
املعوقات وتذليلها بهدف اخلروج باحتفال 
مميز عامليا ميزج أفكار القطاع العام والقطاع 

اخلاص.
وفي نهاي���ة اللقاء مت االتف���اق على أن 
تقوم الشركات الكويتية بإرسال مرئياتها 
واملعوقات الت���ي تواجهها إلى مركز العمل 
التطوع���ي من خالل غرفة جتارة وصناعة 

الكويت.
وشهد االجتماع مناقشات شملت حتدي������ث 
العدي���د من األبنية التراثية ف���ي الكوي�����ت 
ومشاركة القطاع اخلاص بكرنڤ�������ال احلريات 
من خالل تقدمي العديد من العروض الشيقة 

في محافظات الكويت املختلف�����ة.
كم���ا مت التطرق في االجتماع الى اهمية 
تطوير قطاع السياحة في الكويت، مؤكدين 
على جم���ال الكويت ونهضته���ا املعمارية 
واحلضارية وضرورة التزام اإلعالم باظهار 

هذه الصورة املشرقة.

قالت غرفة جت����ارة وصناعة 
الكويت في بي����ان صحافي حول 
وجهة نظ����ر الغرفة ف����ي قانون 
التخصيص انه بني انقطاع ووصل، 
وبني م����د وجزر، اس����تمر العمل 
على اصدار تشريع ينظم عملية 
التخصيص في الكويت ستة عشر 
عاما، وطوال هذه السنوات لم تدخر 
غرفة جتارة وصناعة الكويت جهدا 
في رفع املذكرات وتقدمي االوراق 
والدراسات عن مفهوم التخصيص 
ومنطلقاته، وحول اهدافه وشروط 
جناحه، فضال عن مناقشتها ملشاريع 
ومقترحات القوانني التي قدمت في 
شأنه، وللغرفة 12 مذكرة وورقة 

منشورة في هذا املوضوع.
غير ان الغرف����ة لم تدُل خالل 
الش����هرين االخيري����ن بدل����و في 
مناقشة مش����روع »قانون تنظيم 
ارتأت  التخصيص«، النها  برامج 
ان ذلك يقع في محظور لزوم ما ال 
يلزم، والتزود مبا ال زيادة عليه، 
اذ سبق لها � ومنذ عام 2006 � ان 
ابدت رأيها في هذا املشروع شفاهة 
وكتابة عدة مرات، وملفات اللجنة 
املالية واالقتصادية في مجلس االمة 

تشهد بذلك.
واليوم، وبعد ان اقر مجلس االمة 
»قانون تنظيم برامج التخصيص«، 
جتد الغرفة من واجبها ان تسجل 

املالحظات التالية:
أوال: التخصي����ص � مبفه����وم 
الكويت  غرفة جتارة وصناع����ة 
اع����الن عملي وتش����ريعي عن   �
تبني منهج جديد للتنمية، يقوم 
على حترير قوى الس����وق بغية 
االنتقال باالقتص����اد الوطني من 
اقتصاد ريعي يتحكم فيه االنفاق 
العام، الى اقتصاد انتاجي يحركه 
القطاع اخل����اص، فالتخصيص � 
بهذا املعنى � جزء من استراتيجية 
ش����املة لالصالح تعيد النظر في 
دور الدول����ة االقتصادي، وتنتقل 
مبس����ؤوليتها في توفير الس����لع 
واخلدمات من »التزويد والتوريد«، 
»الرقابة والتنظيم«، وبالتالي فإن 
معيار جناح او اخفاق التخصيص 
يكمن في قدرته على تسريع هذا 
االصالح، وبأقل تكلفة اقتصادية 

واجتماعية ممكنة.
ثانيا: ه����ذا املوقع االس����اس 
الذي يشغله التخصيص في بناء 
االستراتيجية التنموية، ال يعني 
على االطالق انه دواء ناجح ملعاجلة 
جميع املشاكل االقتصادية، كما انه 
ال يجعل من التخصيص هدفا بحد 
ذاته، ولكنه � بالتأكيد � يؤهله الن 
يكون مدخال اساسيا لتحقيق اهداف 
عديدة، اهمها: معاجلة االختالالت 
الرئيسية التي يعانيها االقتصاد 
الكويتي من حيث اعادة التوازن 
لهيكل العمالة والسكان، واالنتقال 
مبفه����وم الوظيفة العامة من اداة 
لتوزيع اي����رادات النفط الى اداة 
للتنمية، هذا ال����ى جانب حتفيز 

املنافسة العادلة محليا،  
وتعزيز تنافس����ية االقتصاد 
الوطني دوليا، وزيادة املساهمة 
الش����عبية في ملكية املؤسسات 

االنتاجية واخلدمية اجتماعيا.

ثالثا: اصاب القانون اجلديد حني 
اخذ مبنهج التشريع الشامل بدل 
اصدار قانون مستقل لكل عملية 
تخصي����ص، كما اصاب حني حدد 
القطاعات التي ال ميكن تخصيصها، 
امكاني����ة تخصيص كل  مطلق����ا 
القطاعات االخرى بدال من ان يأخذ 
بالتوجهات السابقة التي تقوم على 
حتديد مجاالت التخصيص لتجعل 

عدم التخصيص هو االصل.
رابعا: جاء القانون واضحا متاما 
من حيث ضمان حتقيق املنافسة 
وحماية مصالح املستهلك ومتابعة 
ورقابة مستوى االسعار وجودة 
السلع واخلدمات، فضال عن حماية 
املال العام عبر عدالة تقييم اصول 
املشروع العام، كما حقق القانون 
سبقا عامليا وبفارق شاسع من حيث 
حماية حقوق العاملني في املشاريع 

العامة التي يجري تخصيصها.
خامس����ا: في املقابل، ونتيجة 
الضغوط السياس����ية وتسويات 
اللحظة االخيرة، تغلبت االعتبارات 
واملصالح السياسية الراهنة على 
العديد م����ن احلقائق االقتصادية 

الثابتة واالهداف االجتماعية طويلة 
بالقانون ثغرات  املدى، فترك����ت 
عديدة نخش����ى ان يكون لها اثر 
كبير في اضعاف قدرته على حتقيق 

اهدافه، ومن اهم هذه الثغرات:
أ � لم يضع القانون اطارا زمنيا 
لتحقيق برامج التخصيص، ولم 
ينص عل����ى وج����وب ان يقترح 
املجلس االعلى للتخصيص مثل 
هذا االطار املجدول، لقد استغرق 
اصدار القانون س����تة عشر عاما 
ونأمل اال يستغرق تنفيذه سنوات 

طويلة اخرى تهدر جدواه.
ب � نعتق����د ان التعديل الذي 
اجري في اللحظة االخيرة على املادة 
الرابعة ليمنع تخصيص مصافي 
النفط هو تعديل جانبه التوفيق، 
مثله في ذلك مثل استثناء قطاعي 
اللذين ميثالن  الصحة والتعليم 
اكبر ابواب امليزانية العامة تكلفة 
قياسا الى املردود واجلودة ومقارنة 

بالدول االخرى.
ج � يرأس رئيس مجلس الوزراء 
املجلس االعلى للتخصيص، ويضم 
في عضويته خمسة وزراء، وثالثة 

اعضاء متفرغني من ذوي الكفاءة 
واخلبرة واالختصاص.

وقد تعلمنا من جتارب كثيرة 
سابقة ان املقصود بذوي الكفاءة 
واخلبرة واالختصاص شخصيات 
عملت وبرزت في ظل االدارة العامة 
وليس لها جتربة في القطاع اخلاص 
والنص على ضرورة تفرغها يؤكد 
قناعتنا هذه، اي ان القانون الذي 
يتعل����ق بالتخصي����ص والقطاع 
اخلاص لن يشارك القطاع اخلاص 
في ترشيد تنفيذه، وبتعبير آخر 
ان القانون الذي يقوم على اساس 
ان القط����اع اخل����اص هو احملرك 
االول للنشاط االقتصادي، يعلن 
منذ البداية اقصاء القطاع اخلاص 
كليا عن عملية التخصيص ويجرح 

الثقة فيه.
د � املادة 14 من القانون اجازت 
للمجلس االعلى للتخصيص ان يقرر 
مجانية االسهم املطروحة لالكتتاب 
الع����ام وطرحها جلميع املواطنني 
بالتساوي، وفي اعتقادنا ان مثل 
هذا اجلواز سيصبح وجوبا دائما 
نزوال عند الضغوط السياس����ية، 
ان من حق احلكومة ان تدفع لكل 
املواطنني وبالتساوي ثمن ما ميكن 
ان يحصلوا عليه من اسهم واكثر، 
وللمواطنني انفسهم ان يقرروا بعد 
ذلك االكتتاب من عدمه، اما االكتتاب 
املجاني فهو االسلوب الذي يشوه 
معنى املشاركة في امللكية، ومييع 
مفهوم الشركة املساهمة، ويفتح 
الباب على مصراعيه لتمركز ملكية 

االسهم في ايد قليلة.
ه���� � ان اطالق ح���ق الدولة 
بتملك السهم الذهبي في ملكية 
جميع الشركات التي ستؤسس 
نتيجة التخصيص وعدم حصر 
هذا احلق في الشركات التي تتمتع 
مبركز احتكاري او تتملك مرفقا 
استراتيجيا يشكل انحرافا ضارا 
مبفهوم السهم الذهبي وغايته، 
وهو انحراف طارد لالستثمارات 
االجنبية ومحبط للمس���تثمر 
الوطني ألن���ه يخلق قلقا مبررا 
من ان يقترن تخصيص امللكية 

بتأميم االدارة.
وخالصة القول، ان اقرار قانون 
تنظيم برامج التخصيص يعتبر 
� من حيث املب����دأ � خطوة بالغة 
االهمية حتسب للحكومة وملجلس 
االمة معا، غير ان الثغرات العديدة 
التي خلفتها الضغوط  والكبيرة 
السياس����ية في بنية هذا القانون 
جعلته � من حيث الواقع � قاصرا 
عن تبليغ الرسالة التي يفترض 
ان يحملها باعتباره اعالنا رسميا 
عن تبني الكويت ملنهج جديد في 
التنمي����ة، يقوم على حترير قوى 
السوق، وينتقل باالقتصاد الوطني 
م����ن اقتصاد ريع����ي يتحكم فيه 
االنفاق العام الى اقتصاد انتاجي 

يحركه القطاع اخلاص.

إقراره خطوة بالغة األهمية ُتحسب للحكومة ولمجلس األمة

مبنى غرفة التجارة

الشيخة أمثال األحمد


