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واال�ضراب االخري �شاهد على ذلك فعندما
ت�ست�ش��عر العمالة الوطني��ة ان هناك توجه
للخ�صخ�صة فمن الطبيعي ان تبد�أ الهجرة
العك�سي��ة م��ن ه��ذا القط��اع اىل قطاعات
الدول��ة االخ��رى بحث�� ًا ع��ن اال�ستق��رار
الوظيف��ي ،ف�لا يوج��د م�ستقب��ل للعمال��ة
الوطني��ة يف اخل�صخ�ص��ة فجمي��ع �أبن��اء
ال�شع��ب �شهود على تعام��ل القطاع اخلا�ص
م��ع العمال��ة الوطني��ة يف �أزم��ة امل�سرحني
والت��ي لي�ست ببعيد ،حي��ث قامت ال�شركات
اخلا�ص��ة باال�ستغناء عن العمال��ة الوطنية
املدربة وا�ستبدالهم بعمالة اجنبية رخي�صة
وه��و م��ا نرف���ض متام�� ًا حدوث��ه فالقطاع
النفط��ي ه��و امل��ورد الوحيد للدول��ة فكيف
ميكن ان ينظر له بح�سبة اقت�صادية ؟.
وختام�� ًا اود هنا ان �أ�ؤكد عل��ى �أننا لن ن�ألوا
جهدا يف الوق��وف �ضد هذه ال�سرقة املقننة
بالتع��اون م��ع احت��اد الب�ترول والنقاب��ات
الزميلة واع�ضاء جمل�س االمة.
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�أو�ضح��ت ان��ه �إذا كان تطبيق اخل�صخ�صة
مبفهومه��ا ال�شامل ما ت�سع��ى اىل تطبيقها
احلكوم��ة فالغ�ضا�ض��ة يف ذل��ك لك��ن
اخل�صخ�ص��ة من خدمة م�صالح فئة معينة
ت�سع��ي اىل الربح فقط فنح��ن �ضدها قلبا
وقالب��ا فنح��ن اليوم ن��رى تال�ش��ي للطبقة

الو�سط��ى الت��ي ت�ض��م ال�شريح��ة االك�بر
ب�سب��ب احلالة املعي�شي��ة يف حني نرى الغني
ي��زداد غن��ى عل��ى ح�س��اب االخري��ن هذا
باال�ضاف��ة اىل ت��ردي او�ض��اع اخلدم��ات
ومنه��ا ال�صح��ة والتعليم والط��رق وغريها
فتطبي��ق اخل�صخ�ص��ة ب�ش��كل مدرو���س
ل��ه ابع��اد اجتماعي��ة وعواق��ب وخيم��ة
فاخل�صخ�ص��ة لي�ست جمرد توج��ه او نهج
تطبق��ه احلكوم��ة وترتك االم��ور بعد ذلك
للق��در فهن��اك �ضواب��ط �صارم��ة وقوان�ين
وت�شريع��ات البد ان متهد الطريق لتطبيقها
حت��ى نتالفى ال�سلبيات الت��ي قد تنتج عنها
كم��ا تلزم امل�ستثمرين او الراغبني يف �شراء
قطاعات باحلفاظ على كافة حقوق الطبقة
العامل��ة الت��ي متثل جزء كبري م��ن الطبقة
الو�سط��ى الت��ي تعد رمانة مي��زان املجتمع.
و�أو�ضح��ت احلي��در ان املجتم��ع حاليا مير
بظروف اجتماعية غاية يف التعقيد واليجب
ان ت�ضاعف اخل�صخ�ص��ة من هذه االعباء
فالبد ان تراع��ي الدولة او احلكومة حقوق
الطبق��ة العاملة م��ن خالل و�ض��ع �ضوابط
حاكم��ة للم�س�أل��ة واليجب ان تك��ون عملية
بيع م��ن اجل البي��ع فقط فه��ذا خط�أ كبري
فيجب الرتوي وو�ضع ال�شروط والت�شريعات
الالزمة ل�ضمان حماية املجتمع واملوظف يف
نف���س الوقت الننا نعل��م ان اجلميع يحر�ص
على الربح والربح فقط.

ق��ال :الندري مل��اذا توجه��ت احلكومة نحو
اخل�صخ�ص��ة عل��ى الرغم من ف�ش��ل كافة
التجارب التي مت تطبيقها على ار�ض الواقع
فه��ل تريد املزيد م��ن الف�شل يف القطاعات
املر�شح��ة للخ�صخ�ص��ة ام��ا م��اذا ت��ري؟
االمر االخ��ر ان االجتاه نح��و اخل�صخ�صة
باملفه��وم ال�صحي��ح يحت��اج اىل طري��ق
ممهد من قوان�ين وت�شريعات معينة بحيث
ت�ضم��ن العالق��ة ماب�ين املوظ��ف و�صاحب
العم��ل وه��ذا غري موج��ود بالكوي��ت وخري
دليل على ذل��ك ق�ضايا امل�سرح�ين اليومية
الت��ي تعج به��ا املحاكم وغريها م��ن االثار
االجتماعي��ة التي تعاين منه��ا مئات اال�سر
فهن��اك خم��اوف كب�يرة داخ��ل االو�س��اط
العمالية عل��ى م�ستقبلهم وم�ستقبل ا�سرهم
ح��ال تنفي��ذ اخل�صخ�ص��ة الت��ي تنتويه��ا
احلكوم��ة كم��ا اعلن��ت .ف���إذا ا�ستطاع��ت
احلكوم��ة ال�سيط��رة على القط��اع اخلا�ص
و�ضمنت حقوق العاملني �سنة ،فلن ت�ستطيع
ال�سيطرة ال�سن��ة املقبلة ..فكما هو معروف
واليخفى على احد فالقطاع اخلا�ص يبحث
فق��ط ع��ن الرب��ح والينظر الم��ن قريب او
بعيد اىل حق��وق العمالة فه��ذه ق�ضية ابعد
ماتك��ون عن اهتم��ام القط��اع اخلا�ص كما
انه م��ن امل�ستغرب ان ت�سع��ى احلكومة اىل
خ�صخ�ص��ة خدم��ات هام��ة وحيوي��ة مث��ل
الكهرب��اء واملاء والتي الميك��ن للمواطن او
املقيم ان ي�ستغني عنهما وت�ضع م�صري هذه
اخلدم��ات يف ي��د القطاع اخلا���ص وتهديد
م�ستقبل كفاءات وطنية تعمل يف هذا املجال
منذ ع�شرات ال�سنني.
و�ش��دد الطاحو���س عل��ى حر���ص نقاب��ة
العامل�ين يف وزارة الكهرب��اء واملاء واحتاد
نقابات العامل�ين يف القطاع احلكومي على
عدم امل�سا���س بحقوق العامل�ين يف الوزارة
ويف جمي��ع احلاالت هذا ال��دور الذي كفلته
اللوائح والقوانني العمالية.

