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أكد عدد من نواب مجلس األمة 
رفضهم القاطع خلصخصة اجلمعيات 
التعاونية واصفـن ذلك بأنه اغتيال 
للعمل اجلماعي وإعطاء الفرصة للتجار 

للتالعب باألسعار والتحكم فيها.
وقالوا خـالل تصريحات خاصة 
لـ»األنبـاء«: إن مجلس األمة احلالي 
لن يسمح بأي حال من األحوال مبرور 
قانون مثل هذا وهو املالذ األخير أمام 
املواطنن في ظل غالء األسـعار، 
مشيرين إلى أن ذلك مخالفة جسيمة 
لنصوص الدستور والقانون، مؤكدين 
في الوقت نفسـه أن اجلمعيات هي 
أكبـر منافذ البيـع في البلـد وهي 
دعامة اقتصادية كبـرى وركيزة من 
ركائز التنمية وال يجوز ان يتحكم بها 
افراد معينون. وأضافوا أن خصخصة 
اجلمعيات التعاونية هروب الى االمام 
لفشـل احلكومة في السيطرة على 
مشاكل اجلمعيات وجتاوزاتها. وإلى 

التفاصيل:
مخالفة جسيمة

م���ن ناحيته، أك���د النائب 
سعود احلريجي رفضه القاطع 
خلصخصة اجلمعيات التعاونية، 
مشددا على انه وزمالءه أعضاء 
مجلس األمة لن يسمحوا مبرور 
أي قانون من مجلس االمة يسمح 
بخصخص���ة التعاونيات ألنها 
امل���الذ األخير أم���ام املواطنني 
في ظل غالء األس���عار وحتكم 
واحتكار التجار للمواد والسلع 
الغذائية والبد أن تبقى اجلمعيات 
بيد الدولة وحتت مظلة وزارة 

الشؤون االجتماعية.
وقال احلريجي: ان اجلمعيات 
التعاونية هي ملك للمواطنني 
وليس���ت ملكا للحكومة حتى 
تخصصها، مضيفا ان خصخصة 
التعاوني���ات تعتب���ر مخالفة 
جسيمة للدس���تور والقانون، 
حيث ينص الدس���تور على ان 
تق���وم الدولة برعاية التعاون، 
واجلمعيات ش���كل من اشكال 
التعاون، كما ان اجلمعيات مملوكة 
للمساهمني، فهم اصحاب القرار 
من خ���الل اجلمعية العمومية، 
وبالتالي م���ن الصعب صدور 
قرار اخلصخصة للتعاونيات 
بقانون من قبل احلكومة ممثلة 

في وزارة الشؤون.
وتس���اءل احلريج���ي: ان 
اجلمعي���ات التعاونية ناجحة 
اداء رس���التها االجتماعية  في 
مبساندة املواطنني في مواجهة 
غالء املعيشة وجنون األسعار 
التجار، فلماذا  واحتكار بعض 

نخصص شيئا ناجحا؟
ان  احلريج���ي:  وأض���اف 
اجلمعيات التعاونية تخصم %10 
من ارباح السلع املباعة لإلنفاق 
العم���ل االجتماعي داخل  على 
املناطق املتواجد بها اجلمعيات، 
وفي حالة سيطرة القطاع اخلاص 
على اجلمعيات بعد اخلصخصة 
ومع نفوذهم لدى احلكومة من 
الصعب ج���دا االس���تمرار في 
العمل االجتماعي  االنفاق على 
في املناطق متاما كاحلال اليوم، 
القط���اع اخلاص  حيث يحقق 
أرباحا خيالية دون ادنى إنفاق 
على املجتمع فالدور االجتماعي 

للقطاع اخلاص غائب.
وزاد احلريجي: ان اجلمعيات 
هي أكبر منافذ البيع في البلد وهي 
دعامة اقتصادية كبرى وركيزة 
من ركائز التنمية وال يجوز ان 
يتحكم بها افراد معينون، الفتا 
الى ان اجلمعيات التعاونية ومن 
خالل مجالس اداراتها تعد مركزا 
لتنمية املهارات القيادية واالدارية 
للشباب الكويتي مشيرا الى ان 
أغلب اعضاء مجلس االمة كانوا 
اعضاء في مجالس اجلمعيات 
التعاوني���ة وتخرجوا من هذه 

املراكز التدريبة املهمة.
ووصف احلريجي خصخصة 
التعاوني���ة بانه  اجلمعي���ات 

الكويتي  يتنفس منها الشعب 
خالل الغزو العراقي الغاش���م 
وهي سمة من سمات هذا املجتمع 
ومبعث فخر لدورها االجتماعي 
الكبير ولن نسمح بتمكني التجار 

من االستحواذ عليها.
وب���ني الصال���ح ان بيئ���ة 
اخلصخصة غي���ر متوافرة في 
الكويت ونحن نخشى ان تتحول 
الزمن  اخلصخصة مع م���رور 
إلى »كنتونات« طائفية وقبلية 
وتوجد طبقة اقطاعية من خالل 

هذه اخلصخصة.
ورأى الصالح ان مش���اكل 
اجلمعيات كثي���رة وحلها في 
تشديد الرقابة وتطبيق القانون 
أما خصخصتها فإنها ستزيد من 
قضية احتكار التجار للبضائع 
والس���لع والتحكم باالس���عار 
وستضر باملساهمني واملستهلكني 

وتلغي الدور التعاوني لها.
النائب د.عبدالرحمن  وقال 
اجليران: ان هن���اك الكثير من 
املعوقات واملساوئ التي حتول 
دون خصخص���ة اجلمعي���ات 
التعاوني���ة فذل���ك غير ممكن 
قانونيا من قبل وزارة الشؤون 
ألنها مملوكة للمساهمني، فهم 
أصحاب القرار من خالل اجلمعية 
العمومية، كما نص الدس���تور 
الدولة برعاية  ان تق���وم  على 
التعاون واجلمعيات شكل من 
اش���كال التعاون باالضافة الى 
ان اجلمعيات التعاونية ناجحة 
فلماذا نخصص ش���يئا ناجحا 
التعاونية  وايضا اجلمعي���ات 
تخصص أرباحا 10% للمساهمني 
على السلع املباعة وفي حالة ان 
القطاع اخلاص امتلكها ال نضمن 
استمرارها لكثير من األسباب.

وأضاف اجلي���ران: متيزت 
السنوات السابقة بفساد القطاع 
الغذائي في القطاع اخلاص مثل 
قضية اللحوم الفاسدة واألغذية 
منتهية الصالحية فكيف في حالة 
استحواذهم على اجلمعيات فال 
ميكن وقف فسادهم مع غياب 
املتمثلة في  الرقابة احلكومية 
البلدية ووزارة التجارة وحماية 

املستهلك وضعفها.
وش���دد اجليران على الدور 
التعاونية  الرائد للجمعي���ات 
اجتماعي���ا، حيث تخصص من 
ميزانياتها 10% للعمل االجتماعي 
داخل املناطق، وفي حالة القطاع 
اخلاص مع نفوذهم لدى احلكومة 
من الصعب جدا االستمرار فيها 
متاما كاحلال اليوم، حيث يحقق 
أرباحا خيالية  القطاع اخلاص 
دون ادن���ى مقاب���ل للمجتمع، 
موضحا ان الوضع سيئول الى 
فئة محددة تتحكم باألس���عار 
وس���يغيب دور احتاد التعاون 
الذي اثنى عليه جميع العاملني في 
مجال التعاون في العالم العربي 
واإلسالمي، حيث قدم جودة في 

السلع وبأقل االسعار.
ودعا اجليران وزارة الشؤون 
ال���ى تفعيل القان���ون وتوقيع 
العقوبات على املخالفني من سراق 
أموال املس���اهمني واملتالعبني 
واملتكسبني من أعضاء مجالس 
االدارة في اجلمعيات التعاونية، 
خاصة ان لدى وزارة الشؤون 
تقارير معتمدة تفيد ادانة بعض 
اعضاء اجلمعيات التعاونية ولكن 
مت حفظ هذه امللفات حملسوبية 

وتسويات سياسية.
النائب  أكد  وفي هذا اإلطار 
الظفي���ري رفضه  د.منص���ور 
املبدئي بخصخصة اجلمعيات 
التعاونية وهي سياسة ستقضي 
على العمل التعاوني وستؤدي 
إلى القضاء على الدور الريادي 

سيكون مبنزلة اغتيال للعمل 
االجتماعي في الكويت، موضحا 
ان التعاونيات من أهم س���مات 
املجتمع الكويتي ومبعث فخر 
لدورها االجتماعي الكبير محذرا 
من ان خصخصتها سيزيد من 
قضية احتكار التجار للبضائع 
والس���لع والتحكم باألس���عار 
وس���وف تض���ر باملس���اهمني 
الدور  واملس���تهلكني وتلغ���ي 

التعاوني لها.

إعداد القياديين

ومن جهت���ه، رفض النائب 
حم���ود احلم���دان خصخصة 
اجلمعيات التعاونية ولن نقبل 
به في مجلس االمة، مشيرا إلى 
أن اجلمعي���ات التعاونية ملك 
للمواطنني وليس ملكا للحكومة، 
موضح���ا ان ه���ذه اجلمعيات 
أكبر منافذ  التعاونية تعتب���ر 
البي���ع في البل���د، وهي دعامة 
اقتصادي���ة كبرى، وركيزة من 
ركائز التنمي���ة، وال يجوز أن 
يتحكم بها أف���راد معينون وال 

ميكن خصخصتها.
ان  احلم���دان:  وأض���اف 
التعاوني���ة ومن  اجلمعي���ات 
خالل مجالس إداراتها تعد مركزا 
لتنمية املهارات القيادية واإلدارية 
للشباب فأغلب أعضاء مجلس 
األمة كانوا أعضاء فيها وتخرجوا 
من هذه املراكز التدريبية املهمة 
وال ميكن أن منكن التجار من أكبر 
منافذ البيع في الدولة، مشددا 
عل���ى احلكوم���ة أال تأتي بهذا 
املشروع إلى املجلس، وأن تقوم 
بدورها الرقابي على اجلمعيات 

التعاونية.

أرض خصبة

العازمي  النائ���ب حم���دان 
حذر احلكومة من املضي قدما 
في تنفيذ مخططها خلصخصة 
اجلمعيات التعاونية، مؤكدا انها 
كانت وال تزال مصدر رزق دائم 
لألهالي املساهمني فيها من خالل 
األرباح السنوية التي توزع في 
جميع اجلمعيات التعاونية، كما 
أن العمل التعاوني هو األرض 
اخلصبة التي تنبت العديد من 
الكفاءات الش���بابية والوطنية 
التي تت���درج لتصل إلى مراكز 
قيادية في الدولة موضحا على 
ان اجلمعيات التعاونية مربحة 
وناجحة وحتمي املواطنني من 
غالء االس���عار وجشع التجار 

فلماذا الدفع خلصخصتها؟
وق���ال العازم���ي: احلكومة 
تثبت يوما بعد يوم أنها تعمل 
ملصلحة كبار التجار على حساب 
املواطنني، وتق���دم الدولة على 
طبق من ذه���ب للتجار الذين 
كانوا ومازالوا سببا رئيسا في 
الفساد املستشري في البلد، وفي 
الغالء اجلنوني الذي يعاني منه 

املواطنون واملقيمون.
العازمي: جتارب  وأض���اف 
احلكومة م���ع اخلصخصة في 
البالد جديرة بأن جتعلها حتذف 
هذه الكلمة من قاموس���ها، بدال 
من التكبر والعناد على حساب 
الوطن واملواطن���ني، موضحا 
عل���ى ان العديد من مش���اريع 
اخلصخص���ة منذ التحرير إلى 
اآلن فشلت في رفع كفاءة اإلنتاج، 
أو استقطاب العاملني الكويتيني 
واحتضانهم أو املس���اهمة في 
تعزيز موارد الدولة املالية، وخير 
دليل على ذلك ملف خصخصة 
محطات الوق���ود الذي مازالت 
الدولة تعاني من���ه حتى اآلن 
سواء من إقصاء للمواطنني أو 
فساد مستشر، أو سرقات للديزل 

الذي ق���ام ويقوم ب���ه القطاع 
الكويت في حال  التعاوني في 
عدم تقدمي دراس���ة مستفيضة 
حول هذا املشروع وقياس جتربة 
خصخصة جمعية الدسمة بشكل 

واقعي.
وقال د.الظفيري في تصريح 
ل���� »األنب���اء« إن اجلمعي���ات 
التعاونية تعتبر نشاطا اجتماعيا 
للمساهمني ال يهدف إلى الربح 
املادي املباشر وان اخلصخصة 
تعتبر خروجا م���ن احلكومة 
الرقابي واإلشرافي  عن دورها 
العام وهو األم���ر الذي يحتاج 
إل���ى التروي والقي���اس لكون 
هذا التوجه سيمكن التجار من 
السيطرة على األسواق التي توفر 
السلع بأسعار مناسبة للمواطنني 
وهو األمر الذي ميكن من فرض 
األسعار املرتفعة مما سيرهق 
ميزانياتهم وهو الذي لن نقبل 

به كممثلني لألمة.
وأضاف الظفيري أن وزارة 
الشؤون حتاول معنية بتقدمي 
تصور واضح ال لبس فيه بشأن 
تداعيات هذا القانون وإثبات عدم 
تس����ليم هذا النشاط التعاوني 
للتجار بشكل كامل مما ينعكس 
سلبا على ريادة الكويت في هذا 
املجال مشيرا إلى أن اخلصخصة 
بشكلها املطلق أمر مرفوض ما 
لم تقدم احلكومة ضمانات بعدم 
املساس والتأثير على األسواق 
التعاونية برفع األسعار وترك 
التجار  املواطن يواجه جش����ع 

بشكل منفرد.
من جانبه قال أمني سر مجلس 
االمة النائ����ب عادل اخلرافي: ال 
يوجد ش����يء اسمه خصخصة 
جمعيات املوجود هو ادارة وتعود 
اآللية واملوافقة على هذه اإلدارة 
من قبل اجلمعية العمومية وهم 
املالك أصحاب القرار، وعلى سبيل 
املثال جمعية »الدسمة« اذا أراد 
احد إدارة اجلمعية ويوزع األرباح 
على املس����اهمني دون زيادة في 
أسعار املنتجات، واملالك يرونها 
من صاحلهم افضل من ان حتقق 
خسائر منذ سنوات، وهم يحددون 
مصير مؤسستهم املالية، واالمر 
ال يحتاج الى احلكومة أو تشريع، 
وأمتنى من احلكومة عدم اعاقة 
إرادة ورغبة املالك في صالح ناجت 

العمل االقتصادي والتعاوني.
وبدوره قال النائب محمد طنا 
ارفض رفض����ا قاطعا موضوع 
خصخصة اجلمعيات التعاونية 
ألنها مرفق مهم ألبناء الش����عب 
الكويتي ومن املفترض عدم تدخل 
أي جهة في أعمالها، وفيما يخص 
معاجلة خسائر بعض اجلمعيات 
احتاد اجلمعي����ات كفيل بإدارة 
اجلمعية التي تتعرض خلسارة 
إدارة اقتصادية متميزة، السيما 
ان لديه جميع املقومات والسبل 
التي تعي����د للجمعيات مكانتها 
وثقة املواطنني فيها، وباستطاعته 
التحكم في اكثر من 46 جمعية 
تقع حتت مظلته، بأخذ حصص 
املربحة  بسيطة من اجلمعيات 
إلدارة اجلمعي����ات اخلاس����رة 
واملنهارة، والطريق االنس����ب 
أزم����ة اجلمعيات  للخروج من 

اخلاسرة احتاد اجلمعيات.
النائب  ق����ال  وم����ن جانبه 
د.محمد احلويلة ال يجوز أصال 
احلديث عن خصخصة اجلمعيات 
كونها كيانات خاصة في املواطنني 
املساهمني، ولكن حتتاج بعض 
اجلمعيات التي تعاني من أزمات 
مالية الستحداث نظم جديدة في 
ادارتها يحددها أعضاء اجلمعية 
العمومية لها تصب في صالح 
التعاوني واالقتصادي،  العمل 

أدت في النهاية إلى رفع سعره 
البسيط. وطالب  املواطن  على 
العازمي م���ن احلكومة العدول 
فورا عن هذا التوجه الذي طرح 
حتت ذريعة واهية هي وجود 
فساد في إدارة عدد من اجلمعيات 
خاصة أنه من املمكن لو توافرت 
اإلرادة السياسية إصالح إدارة 
الفساد  التي تعاني  اجلمعيات 
اإلداري واملالي وهذا في األساس 
دور وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، متسائال: ماذا لو متت 
خصخصة اجلمعيات التعاونية 
ولم يتم القضاء على الفس���اد 
فيها وانضمت إلى جوار محطات 
الوقود التي تعاني فشال ذريعا 
اآلن بسبب اخلصخصة؟ حتما 
ستكون هذه النتائج كارثية على 

املجتمع.

مخزون غذائي

وم���ن جانبه، أك���د النائب 
فارس العتيبي رفضه خصخصة 
اجلمعي���ات التعاوني���ة جملة 
إذا كان  ان���ه  وتفصيال، مؤكدا 
لدى وزيرة الش���ؤون دراس���ة 
حول ه���ذا املوضوع فلتحتفظ 
به���ا لنفس���ها، فلن مي���ر هذا 
املش���روع في مجلس االمة فال 
مجال لنقاش هذا املوضوع على 
التعاونية  اإلطالق فاجلمعيات 
املالذ األخير للمواطنني من غالء 
األسعار وحتكم واحتكار التجار 
للمواد والسلع الغذائية، والبد 
أن تبقى اجلمعيات بيد الدولة 
وحتت مظلة وزارة الش���ؤون 

االجتماعية.
وقال العتيبي: لن نقبل بأن 
يتحكم التاجر باملواطن الكويتي 
ويضر بقوته ويستنفذ موارده 
املالية عن طريق اس���تحواذه 
عليه���ا، مؤكدا بدور اجلمعيات 
الب���ارز في حفظ  التعاوني���ة 
الغذائ���ي للمواطنني  املخزون 
وخي���ر دليل على ذل���ك فترة 
الغزو الغاشم ودور اجلمعيات 
التعاوني���ة خالل���ه، فضال عن 

دورها االجتماعي والتكافلي.

شوائب

وبدوره ق���ال النائب ماجد 
موسى: ال ميكن ان يتم تخصيص 
اجلمعيات التعاونية بأي حال 
من األح���وال وان كان القانون 
احلال���ي للتعاونيات يش���وبه 
بعض الشوائب فاننا سنحاول 
تعديله في مجلس األمة لالرتقاء 
بعمل اجلمعيات التعاونية حتى 
يتحسن أداؤها ودورها ويجب ان 
ال ميلك هذه اجلمعيات تاجر بل 

ميلكها املواطنون املساهمون.
وأكد موسى: ان خصخصة 
اجلمعيات التعاونية ستؤدي إلى 
حتكم بعض التجار في أسعار 
السلع، ونصبح دولة اشتراكية 
فال أحد ميلك خصخصتها سواء 
بالقانون أو من غير قانون، وال 
ميكن أن مير مثل هذا األمر على 
مجلس األم���ة، فبعض أعضاء 
مجلس األمة كانوا أعضاء فيها 
ولن يقبلوا بتلك الفكرة، مؤكدا 
القاط���ع خلصخصة  رفض���ه 

اجلمعيات التعاونية.

اغتيال جماعي

النائب  ومن جانبه، وصف 
خلي���ل الصال���ح خصخص���ة 
اجلمعيات التعاونية ب� »اغتيال 
الكويت  العمل االجتماعي« في 
وهروب الى األمام لفشل احلكومة 
ف���ي الس���يطرة على مش���اكل 

اجلمعيات وجتاوزاتها.
وقال الصالح: ان اجلمعيات 
التي  الرئة  التعاونية ش���كلت 

مع مراعاة مراقبة االسعار وعدم 
التالع����ب والعبث فيها، ويجب 
على اجلميع عدم نس����يان دور 
اجلمعي����ات في تنمية املجتمع، 
واشدد على تفعيل الدور الرقابي 
من اجله����ات املختصة لتفادي 
املمارس����ات املشبوهة للبعض 
سواء من التجار أو من القائمني 

على ادارة اجلمعية.

أمر مرفوض

وفي هذا السياق، أكد النائب 
صالح عاشور رفضه خلصخصة 
اجلمعيات التعاونية االمر املخالف 

للقوانني املتعارف عليها.
وقال عاشور ل� »األنباء« ان 
خصخصة اجلمعيات التعاونية 
تقضي عل����ى القطاع التعاوني 
وتطمس هويت����ه ودوره الذي 
أنش����ئ من أجله طيلة االعوام 
املاضية والت����ي القت جناحات 
كبي����رة دون التدخل احلكومي 
والسعي خلصخصة التعاونيات 
وابعاد دور املواطنني من إدارة 
التعاونيات كما كان في السابق. 
ال����ى ان خصخص����ة  وأش����ار 
اجلمعيات التعاونية أمر مرفوض 
وقد مت تقدمي استجواب لوزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل بهذا 
اخلصوص وس����بق وحذرناها 
أكثر من مرة م����ن االبتعاد كل 
االبتعاد عن اي توجه خلصخصة 
اجلمعيات األمر الذي يضر املواطن 

واملستهلك بشكل مباشر.
وأكد عاشور ان تخصيص 
التعاونية يخالف  اجلمعي����ات 
الدس����تور ف����ي م����واده 7 و8، 
مس����تغربا من قبول احلكومة 
مبخالفة الدستور إرضاء للتجار 
املتنفذين، داعيا  او غيرهم من 
الكل س����واء السلطة التنفيذية 
او التش����ريعية التع����اون ملنع 
اي خطوة باجت����اه خصخصة 

اجلمعيات التعاونية.

ملك للمساهمين

ب���دوره، ق���ال النائب كامل 
العوضي ان خصخصة اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية التي مضى 
على إنشائها ما يقارب نصف قرن 
هي بداية سياسة القضاء على 
القطاع التعاوني، مستغربا ان 
تكون اجلمعيات التعاونية ملكا 
للمس���اهمني باعتبارها نشاطا 
اجتماعي���ا عام���ا ال يهدف الى 
املباشر واحلكومة تريد  الربح 
ان تهدم هذا كله وتخصص تلك 

اجلمعيات التعاونية!!
وأكد العوضي رفضه لقضية 
تخصيص اجلمعيات التعاونية، 
مطالبا احلكومة بالتعقل وترك 
اجلمعيات التعاونية كما كانت 
يديرها املس���اهمون كما نصت 
عليه القوانني ومواد الدستور.

وأضاف أن���ه على احلكومة 
أال تتحج���ج بوجود فس���اد في 
التعاوني���ات وإن رأت ان هناك 
فسادا فعليها ان تتخذ إجراءاتها 
الفاس���دين بعي���دا عن  جت���اه 
خصخصة اجلمعيات التعاونية، 
مؤكدا انه ال يوجد مواطن واحد 
يقبل بالفساد ولكن هذا ال يعني 
ان تذهب احلكومة الى آخر احللول 

وتريد تخصيص التعاونيات.
م���ن جهته، رف���ض النائب 
سيف العازمي اي توجه حكومي 
خلصخصة اجلمعيات التعاونية 
القوانني والدس���تور  ومخالفة 
القط���اع اخلاص على  ومتكني 
التعاوني���ة االمر  اجلمعي���ات 
الذي يضر املواطنني واملقيمني 
بشكل مباشر باعتبار ان الوضع 
احلال���ي للجمعيات يقوم على 
عدم الربح املباشر بينما القطاع 
الى  اخلاص سيس���عى جاهدا 
الربح  رفع االسعار وحتصيل 
الكبيرعلى حس���اب املواطنني 
الوطن.  واملقيمني عل���ى أرض 
وأكد ان اجلميع غير موافق على 
خصخصة اجلمعيات باعتبار أال 
فائدة ستطال املواطنني والفائدة 
ستخص التاجر واملتضرر هو 
املواطن، متس���ائال: كيف تقبل 
احلكومة او املسؤولون مبثل هذا 
الضرر الذي سيقع على املواطن 
في حال مت تخصيص اجلمعيات 

التعاونية في البالد؟!

أكدوا أنها نشاط اجتماعي عام ال يهدف للربح املباشر ورفضوا متليكها للقطاع اخلاص لتفادي رفع األسعار على املواطنني
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