ق�ضايا عمالية

نقابيون و�سيا�سون:

اخل�صخ�صة �شبح يهدد الآالف من �أ�سر العاملني
احليدر :نرف�ض اخل�صخ�صة اذا كانت بهدف تنفيع فئة على ح�ساب املجتمع
الطاحو�س :جتارب اخل�صخ�صة فا�شلة وت�سببت يف م�شاكل اجتماعية خطرية
العجمي :اليوجد م�ستقبل للعمالة الوطنية بالقطاع النفطي مع اخل�صخ�صة
�أجراه :حممد ال�شرقاوي

العامــل

�أعرب نقابيون و�سيا�سيون لـ «العامل « عن رف�ضهم القاطع لتوجه احلكومة
نحو خ�صخ�صة عدد من القطاعات احلكومية يف النفط والكهرباء واملوا�صالت
وغريها من القطاعات االخرى معتربين ذلك خمالف للقانون والد�ستور يف املاده
 21التي تقر ب�أن الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافه ملك للدوله و�أوجب
على الدوله ان تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها مبراعاة مقت�ضيات �أمن
الدوله واقت�صادها الوطني .
وت�سائلوا ماهو الدافع وراء توجه الدولة نحو خ�صخ�صة القطاعات احلكومية
على الرغم من انها م�ؤ�س�سات ربحية وتعد احد م�صادر الدخل الوطني خا�صة
النفط والكهرباء واملوا�صالت .ال�سيما اي�ضا ان هناك جتارب كثرية للخ�صخ�صة
وباءت بالف�شل الذريع ومت ت�سريح العمالة الوطنية منها ومازالت اثار االزمة
حتى االن فمنهم امل�شردين ومنهم العاطل بالعمل لذا البد ان تراجع
احلكومة ح�ساباتها قبل التوجه نحو اخل�صخ�صة وجتنب االثار االقت�صادية
واالجتماعية التي �سي�سفر عنه هذا التوجه اخلاطئ ب�شهادة املتخ�ص�صني
يف االقت�صاد واالدارة الذين يرون ان اخل�صخ�صة نظام اقت�صادي معروف لكن
الطريق غري ممهد له يف الكويت حاليا حيث يحتاج الى حزمة من القوانني
والت�شريعات التي ت�ضمن تطبيقه دون حدوث �آثار جانبية جتنى ثمارها ال�سيئة
كل طبقات املجتمع وخا�صة �شريحة العاملني.
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صالح الم��رزوق رئيس نقاب��ة العاملين
بشركة نفط الكويت

�أك��د ان خ�صخ�صة بع���ض قطاعات النفط
تع��د جرمي��ة يف ح��ق الوط��ن و�س��طو على
مق��درات الدوله و�إجح��اف يف حق الأجيال
القادمة يف موارد وثروات بلدنا ومن امل�ؤ�سف
ان االجت��اه نح��و اخل�صخ�ص��ه يع��د تعديا
�ص��ارخا على م��ا ورد يف احكام يف �أ�س��مى
ت�ش��ريع وهو د�س��تور دولتنا ال��ذي جاء فيه
الن�ص �ص��راحه يف امل��اده  21منه ما مفاده
ان ال�ثروات الطبيعي��ة جميعه��ا ومواردها
كاف��ه مل��ك للدول��ه و�أوج��ب عل��ى الدول��ه
ان تق��وم على حفظها وح�س��ن ا�س��تغاللها
مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدوله واقت�صادها
الوطني ومن هنا يحق لنا الت�س��ا�ؤل �أين هي

