ق�ضايا عمالية
كيف ميكن حماي��ة العماله الوطنية املدربة
وامل�ؤهل��ة وذات اخل�بره م��ن تغ��ول القطاع
اخلا���ص الذي يبحث ع��ن هام�ش ربح اكرب
ومن ثم من امل�ؤكد انه �سي�سعى جللب عمالة
اجنبية رخي�صه ليزداد ر�صيده من الأموال
الت��ي نعتربه��ا منهوب��ه م��ن ثرواتن��ا ومن
املفرت���ض اال يت��م مناق�شة حماي��ة العمالة
الوطنية بل يجب الوقوف وبقوه �ضد جمرد
التفك�ير يف خ�صخ�صة م��وارد الدولة التي
حماها الد�ستور والقانون ذات ال�صلة.
 الدكتور عبدالله الغانم اس��تاذ العلومالسياسية في جامعة الكويت

العامــل

�أف��اد ب��ان اخل�صخ�صة كنظ��ام اقت�صادي
له ايجابيات��ه و�سلبياته فاالم��ر يحتاج قبل
التطبي��ق اىل ايج��اد الي��ة ت�ضم��ن تفعي��ل
االيجابي��ات دون ال�سلبي��ات فم��ن املعروف
ان اخل�صخ�ص��ة له��ا ايجابي��ات منها على
�سبي��ل املث��ال جع��ل االج��ر مقاب��ل االنتاج
وجعل��ه اك�ثر ان�ضباط��ا مقارن��ة بالقط��اع
احلكوم��ي لك��ن حتت��اج القطاع��ات املزمع
خ�صخ�صته��ا ان تظل حتت رقابة وا�شراف
الدولة وت�ترك امور التكالي��ف لالدارة اما
ان ت�ترك االم��ور فه��ذا امر قد ي���ؤدي اىل
ا�ستغالل القطاع اخلا�ص كما البد ان تبتعد
احلكومة بعيد عن خ�صخ�صة الرثوات مثل
النف��ط فهذه ث��روات اليج��ب خ�صخ�صتها
فقط من املمكن خ�صخ�صة اخلدمات لكن
خ�صخ�ص��ة ال�ثروات ام��ر مرفو�ض بحكم
الد�ستور كما يجب ان تتم اخل�صخ�صة على
غرار القطاع��ات الناجحة مثل االت�صاالت
وبع���ض البنوك مباي�ضمن حق��وق العاملني
فيها.
و�أو�ضح الغ��امن ان هناك قوانني وت�شريعات
موج��ودة لتطبيق اخل�صخ�ص��ة لكن االهم
من وج��ود القوانني والت�شريع��ات ان تطبق
عل��ى ار���ض الواق��ع بحي��ث تك��ون �ضوابط
حاكمة لكافة اط��راف العملية االنتاجية يف
اي م�ؤ�س�سة.
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 السكرتير العام المساعد التحادنقابات العاملين في القطاع الحكومي
نايف دوغان العجمي قال:

�أي��ا كان التوج��ه نحو اخل�صخ�ص��ة فنحن
�ضده��ا لأنه��ا ت�ضر مب�صال��ح العاملني يف
وزارة اخلدم��ات (املوا�صالت ) والذي تزيد
اعداده��م ع��ن  9االف موظ��ف فيج��ب ان
تكون هناك �ضوابط وقرارات حتمي حقوق
املوظف�ين يف ال��وزارة الذين ام�ض��وا فرتة
خدمتهم فيه��ا ولديهم خ�برات وم�ؤهالت
يجب احلف��اظ عليها وع��دم التفريط فيها
فيجب ان اليتم امل�سا�س بحقوق هذه الطبقة
وال�شريح��ة الكبرية الت��ي اليجب اال�ستهانة
بها.
و�أ�ستغ��رب دوغان من توج��ه احلكومة نحو
خ�صخ�صة القطاعات على الرغم ان وزارة
مث��ل وزارة اخلدم��ات العامة م��ن الوزرات
اخلدمي��ة الت��ي يع��د مدخولها الث��اين بعد
النف��ط فلم��اذا التفك�ير يف خ�صخ�ص��ة
قطاعاتها اذن فهي قطاعات لي�ست خا�سرة
وحتق��ق ربحا كب�يرا للدول��ة مايجعل االمر
م�ستغ��رب وغري م�برر حيث يه��دد م�صري
االف �أ�س��ر العاملني داخ��ل هذه القطاعات
الذين مت تغيري م�سمى وزارتهم دون الرجوع
اليهم او اىل النقابات العمالية التي متثلهم
فاالم��ر ب��ه �ضبابي��ة �شدي��دة ونحت��اج اىل
�ضمانات وت�شريع��ات �صارمة حتفظ حقوق
العامل�ين فكم��ا نعل��م ان القط��اع اخلا�ص
يهدف اىل الربح والينظر نهائيا اىل االبعاد
االجتماعي��ة كم��ا ان جت��ارب اخل�صخ�صة
الت��ي حدثت اك��دت ف�ش��ل التجربة ملا جنم
عنها من ت�شريد املئات من العمالة الوطنية
التي الدخ��ل لها غري الرات��ب الوظيفي لذا
الب��د ان تعيد احلكومة ح�ساباتها يف م�س�ألة
اخل�صخ�ص��ة خا�ص��ة القطاع��ات الرابحة
والتي تعود مبدخالت كبرية خلزينة الدولة
�سنويا مثل قطاعات املوا�صالت .
و�شدد دوغان على ان احتاد نقابات العاملني
يف القطاع احلكومي يقف م�ساندة ومادفعا
ع��ن حق��وق العاملني يف القط��اع احلكومي

ومنه��م العامل�ين يف وزارة اخلدم��ات
العامة فاالحتاد هو املمث��ل ال�شرعي له�ؤالء
املوظفني ولن ي�سم��ح باي حال من االحوال
امل�سا�س بحقوق املوظفني حال توجه الدولة
للخ�صخ�صة.
 بدوره أوضح امين سر نقابةالعاملين في شركة ناقالت النفط
عبدالله برغش العجمي قائال:

من منظ��ور اقت�ص��ادي فم��ن الطبيعي هو
خ�صخ�صة القطاع الذي ي�ستنزف امليزانية
دون حتقي��ق �أرب��اح �أم��ا يف و�ضعنا احلايل
فالوكال��ة البحري��ة وهي املرف��ق الوحيد يف
�شركة ناق�لات النفط الكويتية الذي يحقق
مدخول مليزانية ال�شركة ،والتي تعترب نقطة
�أمنية ب�سبب تعامل ق�س��م خدمات البواخر
امله��م واحل�سا���س م��ع الناق�لات االجنبية
واملحلية ويوف��ر لها اخلدم��ات اللوج�ستية،
وم��ن ناحية �أمنية فتعت�بر الوكالة البحرية
مبثاب��ة نقطة �أمنية وواجه��ة للدولة ،فكيف
ت�ستغني �شركة ع��ن مدخولها الوحيد بعذر
التطوي��ر وزي��ادة املدخ��ول .ه��ل �ستك��ون
العمال��ة الغ�ير وطني��ة حري�صة عل��ى �أمن
الوطن كحر�ص �أبنائ��ه؟ وملاذا يتم التفكري
يف تخ�صي���ص ه��ذا الق�س��م بال��ذات وه��و
الوحيد الذي يحقق �أرباح؟.
وا�ض��اف العجم��ي كل هذه املح��اوالت هي
م��ن �أجل �سل��ب وانتقا�ص حق��وق العاملني،

