
1 

 مناقشة صریحة لورقة الغرفة: الحركة التقدمیة الكویتیة

إّن "أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكویت ورقة تحت عنوان 
نشرتھا الصحافة المحلیة على صدر صفحاتھا " وطننا في خطر

األولى كإعالن مدفوع باإلضافة إلى نشرھا كمادة تحریریة داخل 
ھذه الورقة إنما الصحف، وأوضحت الغرفة في إشارة لھا أّن 

حول التبعات الوطنیة واالقتصادیة الخطیرة التي تترتب "تدور 
على االستمرار في تأجیل اإلصالح، والتي یمّثل تخفیض التصنیف 

 ".االئتماني السیادي نذیراً مقلقاً لھا
وقد أطلعنا في اللجنة المركزیة للحركة التقدمیة الكویتیة باھتمام 

تي تتضمن قضایا وتوجھات واقتراحات بالغ على ورقة الغرفة، ال
نرى أنھا جدیرة بالمناقشة والتعلیق علیھا وإبداء وجھة نظرنا 
حولھا من منطلق كوننا حركة سیاسیة تقدم نفسھا معّبرة عن 
مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبیة، ناھیك عن أّن القول 

 غرفة تجارة"المحمود في تواضعھ الذي ذكرتھ الورقة من أّن 
وصناعة الكویت ال تدعي أبداً القدرة على إیجاد المخرج ورسم 
خارطة الطریق، فھذه مھمة ال یمكن أن ینھض بھا إال توافق 
وطني تتعاون في إطاره السلطات الثالث، وقوى الحراك 

، یحثنا بالضرورة على "السیاسي، ومنظمات المجتمع المدني
 .مناقشة ھذه الورقة

ع الكویتي شأنھ شأن أي مجتمع بشري ونبدأ بالقول إّن المجتم
آخر تجمعھ بالضرورة قضایا واھتمامات وتحدیات وطنیة عامة، 
ولكنھ في الوقت نفسھ مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعیة ذات 
مصالح ومواقع اقتصادیة مختلفة ومتنوعة، بل ومتناقضة أیضاً، 
فاھتمامات رجال األعمال وأرباب العمل تختلف بالضرورة عن 
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وم الموظفین والعمال، ومصالح التجار ومالك العقار تتعارض ھم
مع مصالح المستھلكین والمستأجرین، بل أّنھ حتى ضمن الطبقة 
االجتماعیة الواحدة تكون ھناك مصالح  متفاوتة ومتباینة، 
فأصحاب المصانع المحلیة لدیھم مطالب ال تتوافق مع مصالح 

راد من الخارج، أصحاب الوكاالت التجاریة وشركات االستی
وبالتالي فإّن ما تطرحھ غرفة تجارة وصناعة الكویت في ورقتھا 
ھذه أو في غیرھا من البیانات والمذكرات وما ترفعھ من مطالب 
وما تدعو إلیھ من توجھات من موقعھا كممثل للقطاع الخاص 
والشركات الرأسمالیة ورجال المال واألعمال وأرباب العمل، 

النقابات العمالیة على سبیل المثال، وھي  تتناقض مع ما تطرحھ
بالضرورة تتعارض مع ما نراه نحن في الحركة التقدمیة 
الكویتیة، لیس بسبب اختالف المرجعیات واالجتھادات الفكریة 
فحسب، وإنما باألساس بسبب اختالف المواقع والمصالح 
االقتصادیة واالجتماعیة الطبقیة، وھذا ما یتضح في العدید من 

ضایا مثل الموقف تجاه الخصخصة، أو الموقف تجاه أنواع الق
الضرائب من حیث كونھا عادلة اجتماعیاً أم ضرائب غیر عادلة 

 .اجتماعیاً 

وأما من حیث التفاصیل والنقاط الواردة في ورقة الغرفة فیمكننا 
 :قول التالي

قد نجد في ورقة الغرفة قضایا وعناوین محل اھتمام : أوالً 
بین ذلك ما جاء حول الطبیعة الریعیة لالقتصاد،  مشترك، ومن

ضیق القاعدة : خصوصاً " االختالالت الھیكلیة األساسیة الثالثة"و
االنتاجیة، وانحراف التركیبة السكانیة، ولكننا نختلف معھا في 

، ونرى أّن الخلل ال "ھیمنة القطاع العام"تشخیص ما أسمتھ 
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خلل في سوء إدارة القطاع یكمن فیما یسمى ھیمنتھ، وإنما یكمن ال
العام، ألن المطلوب في نظرنا ھو إصالح إدارتھ ولیس تصفیة 
وجوده، ونضیف إلى ما أوردتھ الغرفة خلل رابع ھو فشل القطاع 
الخاص في المساھمة الجدیة في التنمیة، خصوصاً أّن ورقة 

، "اعتماد األنشطة االقتصادیة على اإلنفاق العام"الغرفة ال تنكر 
ا نسمیھ بوضوح اتكال القطاع الخاص على اإلنفاق وھو م

الحكومي، كما أننا قد نتفق بشكل عام مع عدد من العناوین 
" تضخم اإلنفاق العام االستھالكي"الواردة في ورقة الغرفة حول 

تراجع "و" تردي الخدمات العامة والبنیة األساسیة والمؤسسیة"و
یة التعلیمیة إصالحاً إصالح العمل"، والدعوة إلى "مستوى التعلیم

، وسطوة قوى الفساد، وضعف اإلدارة العامة، بل نزید "جذریاً 
علیھا سوء اإلدارة السیاسیة واالقتصادیة والمالیة للدولة، ونتفق 
مع ما ورد من دعوات تتصل برفع القیمة االیجاریة ألمالك 

، ولكننا نختلف مع "توطین العمالة في القطاع الخاص"الدولة، و
في تشخیص العدید من ھذه االختالالت والمشكالت وتحدید  الورقة

 .أسبابھا وسبل معالجتھا

الصدمة المزدوجة التي "في حدیث ورقة الغرفة عما أسمتھ : ثانیاً 
وتزامنھا  19تلقاھا االقتصاد الكویتي جراء تداعیات جائحة كوفید 

ي مع االنخفاض الكبیر في إیرادات النفط، مما ساھم إلى حد بعید ف
فنحن في الحركة التقدمیة " تخفیض تصنیف الكویت االئتماني

الكویتیة نرى أّن ورقة الغرفة قد تجاھلت عامالً بالغ األھمیة ھو 
الموجة الجدیدة من األزمة االقتصادیة والمالیة للنظام الرأسمالي 
العالمي التي سبقت الجائحة وتزامنت معھا، وكان لھا تأثیرھا 

االقتصاد الكویتي المرتبط تبعیاً بالنظام  السلبي بالضرورة على
ومن جانب آخر، فإنھ مع أھمیة اإلشارة إلى ... الرأسمالي العالمي

انخفاض التصنیف االئتماني السیادي، فإّن ھذا مجرد معطى من 
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ضمن معطیات عدة، ذلك أن المشكالت الھیكلیة أو االختالالت 
ت سابقة على البنیویة لالقتصاد الكویتي ھي مشكالت واختالال

خفض ھذا التصنیف، بل ھي موجودة عندما كان التصنیف 
ایجابیاً، وقائمة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وھذا ما جرى 
التحذیر منھ قبل خفض التصنیف االئتماني السیادي بعشرات 

 .السنوات
 

ال تبرئ أحداً أو جھة من "بینما تشیر ورقة الغرفة إلى أنھا : ثالثاً 
ما نحن فیھ، ألنھا على یقین بأّن كافة األطراف دون  مسؤولیة

استثناء شریكة في ھذه المسؤولیة فالسلطة التنفیذیة، بطریقة 
. تشكیل حكوماتھا وضعف أجھزتھا، شریكة في المسؤولیة

والسلطة التشریعیة ، باخفاقھا في االنتقال الى مقاعد تمثیل 
ى اختالف والمواطنون عل. الوطن كلھ شریكة في المسؤولیة

شرائحھم االجتماعیة والمھنیة والسیاسیة مشاركون في تعقید 
وتصعید أزمة الحریة واالصالح والتنمیة ، الصرارھم الثابت 
ونجاحھم المتكرر في اعادة انتاج البیئة السیاسیة حسب اعتبارات 

، فإننا نرى في "العصبیة والمصالح بدل معاییر الكفاءة واالصالح
لقول مجانب للحقیقة وبعید عن الواقع وال یمكن المقابل أّن ھذا ا

قبولھ، ذلك أّن ھناك قاعدة معروفة وھي أّن المسؤولیة تكون 
على قدر السلطة، وال یمكن أن یتحّمل الجمیع المسؤولیة بالقدر 

ومن جانب ... ذاتھ، فّمْن بیده سلطة أكثر تقع علیھ مسؤولیة أكبر
ل في الحدیث عن آخر فإّن ھذا القول ینطوي على خلط مضل

مسؤولیة السلطة التشریعیة، فال یمكن أن نعد مسؤولیة نواب 
فاسدین ومرتشین وقبیضة عن فساد األوضاع وغیاب اإلصالح 
على مستوى المسؤولیة ذاتھا لنواب ذوي توجھات إصالحیة، وال 
یمكن أیضاً أن نتحدث عن مسؤولیة جمیع المواطنین بالدرجة 

لتأمینات االجتماعیة مواطن كویتي، وَمْن ذاتھا، فَمْن سرق أموال ا
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شارك في العدید من جرائم غسیل األموال مواطنون كویتیون، ال 
یمكن أن نعدھم سواء في المسؤولیة عن فساد األوضاع وعن 

شأنھم شأن مواطنین " األخطاء والخطایا والقصور والتقصیر"
مال مجتھدین في أعمالھم وأداء واجباتھم سواًء كانوا أصحاب أع

أو موظفین أو أطباء مجتھدین شاركوا في مكافحة كورونا أو 
 .معلمون یربون األجیال

اإلقرار "ولكننا في المقابل نتفق مع ما جاء في ورقة الغرفة حول 
سلفاً بصعوبة تحدیات المرحلة القادمة، وما تتطلبھ من وعي 
وتضحیة من كل القیادات السیاسیة والقوى المجتمعیة، ومن كافة 

 ".مواطنین دون استثناء، وكل حسب موقعھ وقدرتھ وامكاناتھال
 

فیما یتعلق بالقضایا والسیاسات واالجراءات التي تطرحھا : رابعاً 
ورقة الغرفة، فنحن في الحركة التقدمیة الكویتیة نختلف تماماً 

بشأن ما تحتلھ  2حول االستنتاج الوارد فیھا بالبند أوالً تحت رقم 
ركزیة في اإلصالح االقتصادي وكونھا الخصخصة من أھمیة م

تمثل شرطاً أساسیاً لتعزیز دور القطاع الخاص، ونرى في المقابل 
أن اإلصالح االقتصادي یجب أن یتوافق بالضرورة مع ما قرره 

االقتصاد الوطني أساسھ "من أن  20دستور البالد في المادة 
العام العدالة االجتماعیة وقوامھ التعاون العادل بین النشاط 

والنشاط الخاص وھدفھ تحقیق التنمیة االقتصادیة وزیادة اإلنتاج 
ورفع مستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ في 

، وبالتالي فإّن التعاون العادل بین النشاط العام "حدود القانون
والنشاط الخاص ولیس تصفیة النشاط العام وخصخصتھ ھو الذي 

لة لإلصالح االقتصادي، ونحن ھنا ال ندعو یمثل المنھجیة الشام
إلى التضییق على القطاع الخاص، بل ندعو إلى تشجیعھ على 
االستثمار ومساعدتھ على العمل في المجاالت االنتاجیة بشرط أن 
یتحّمل تبعات قراراتھ وفشلھ مثلما ینتفع من أرباحھ ونجاحاتھ، 
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ماعیة، التي وكذلك ال بد من أن یسھم رأس المال بوظیفتھ االجت
، بحیث یوفر فرص عمل 16نص علیھا الدستور في المادة 

كریمة للمواطنین الكویتیین ویساھم في تمویل المیزانیة العامة 
 .للدولة

 
نختلف تماماً مع ما دعت إلیھ غرفة التجارة في ورقتھا : خامساً 

بشأن خصخصة أنشطة القطاع النفطي  3في ھذا البند تحت رقم  
عاً ونقالً وتسویقاً، ألكثر من سبب، فنحن بدءاً ندعو تكریراً وتصنی

 2010لسنة  37إلى التمسك بالمادة الرابعة من القانون رقم 
ال "بشأن تنظیم برامج وعملیات التخصیص التي تنص على أنھ 

یجوز تخصیص إنتاج النفط والغاز الطبیعي ومصافي النفط 
سنا على ومن جانب آخر فقد لم"... ومرفقي التعلیم والصحة

أرض الواقع التجربة المریرة لخصخصة محطات الوقود التي 
كانت تابعة لقسم التسویق المحلي في شركة البترول الوطنیة وما 
أدت إلیھ من إبعاد وتطفیش للعمالة الكویتیة الوطنیة في تلك 

كما أننا نتمسك شأننا شأن ... المحطات التي تمت خصخصتھا
النجاز الوطني التاریخي العظیم الذي جمیع المواطنین الكویتیین با

عبر تأمیم المورد النفطي وحصر أنشطتھ  1975تحقق في العام 
 .ذات الطبیعة االستراتیجیة بالدولة

 
من حیث اإللتزام التنموي "في البند ثانیاً بعنوان : سادساً 

، فنحن نقّدر ما جاء في ورقة "والوطني للقطاع الخاص المتطور
یبة الدخل على وجھ التحدید واألولویة فرض ضر"الغرفة حول 

باعتبارھا الضریبة التي تعزز الدیمقراطیة، وال تمس جیوب 
، ولكننا نؤكد على أن تكون ھذه الضریبة "أصحاب الدخل المحدود

ضریبة تصاعدیة على أصحاب الدخول الكبیرة، وضریبة على 
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أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة، ألّن الصیغة الواردة قد 
ون مجرد ضریبة متدنیة النسبة على كل من ھو فوق الدخل تك

 .المحدود بغض النظر عن التفاوت في الدخل
 

نتحفظ، بل نرفض الدعوة الواردة في البند ثانیاً تحت رقم : سابعاً 
، التي تعني زیادة "إعادة تسعیر الخدمات العامة"بشأن  2

والوقود الرسوم على الخدمات أو زیادة أسعار الكھرباء والماء 
، مالم تكن ھناك "إعادة ھیكلة الدعوم وترشیدھا"المترافقة مع 

شرائح وفئات محددة معفاة من ھذه الزیادات ومشمولة بھذه 
الدعوم تغطي بشكل واضح ومناسب أصحاب الدخول المتدنیة 
وصغار الموظفین والعمال والمتقاعدین والفئات المھمشة 

 .والفقیرة
 

أن الفساد بتجلیاتھ االقتصادیة ال "فة ورد في ورقة الغر: ثامناً 
یعكس تشوھاً في القیم بقدر ما یعكس نقصاَ في الحریة 
االقتصادیة، وخطأ في السیاسات، وضعفاً في اإلدارة العامة 

، ونحن وإن كنا نتفق مع جانب من ھذا االستنتاج بشأن "واألداء
خطأ السیاسات وضعف اإلدارة العامة واألداء، بل نضیف علیھ 

دم جدیة الحكومة في مكافحة الفساد وما یلقاه الفاسدون من ع
رعایة وحمایة، ناھیك عما تحقق لھم من سطوة ونفوذ، ولكننا 
نتوقف أمام قول ورقة الغرفة إن الفساد یعكس نقصاً في الحریة 
االقتصادیة، ذلك أننا نرى أّن الفساد في واقع الحال ال یكمن في 

یكمن في انفالت حریة القطاع  نقص الحریة االقتصادیة وإنما
الخاص تحدیداً وفساده، ففساد القطاع العام إنما ھو امتداد لفساد 

ضیافة الداخلیة، : القطاع الخاص، وتكفینا أمثلة على ذلك فضائح
وغسیل األموال، والصندوق المالیزي، وقضایا النصب العقاري، 
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ى وفساد تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة وأشھرھا تطایر حص
الشوارع، التي أوجدھا باألساس فساد بعض شركات القطاع 
الخاص ونجمت عن غیاب الرقابة الحكومیة الجادة على بعض 

النقص في الحریة "أنشطتھ، وھي بالتالي لم تكن بسبب 
 .، كما ترى ورقة الغرفة"االقتصادیة

 
وفي الختام نؤكد أننا في الحركة التقدمیة الكویتیة في الوقت الذي 
نناقش فیھ ورقة غرفة التجارة والصناعة ونطرح وجھة نظرنا 
المخالفة لھا والمختلفة معھا، فإننا نؤكد تمسكنا بوثیقة 

التي قدمتھا حركتنا إلى المجلس األعلى " المقترحات التنمویة"
، كما أننا نرى أّن اإلصالح 2018للتخطیط والتنمیة في العام 

االقتصادي یمكن أن یتحقق على شكل متوازن اجتماعیاً عبر 
" قبل فوات األوان"االستناد إلى الورقة البحثیة الھامة المعنونة 

أكادیمیاً اقتصادیاً كویتیاً ونشرت في  29ا التي شارك في إعدادھ
من ، وندعو إلى األخذ بما تضمنتھ 2020أواخر شھر نوفمبر 

تحلیل موضوعي لعناصر الخلل االقتصادي في االعتماد على النفط 
كمصدر أحادي الدخل، واالختالالت في مجاالت المالیة العامة 
وسوق العمل والنظام التعلیمي والتركیبة السكانیة، وما استندت 
إلیھ تلك الورقة األكادیمیة من ركائز أساسیة لتصحیح ھذه 

صاد المستدام، والشفافیة ومكافحة االختالالت متمثلة في االقت
الفساد، والعدالة االجتماعیة، واالسترشاد بالدلیل العلمي، 
واالستناد إلى ما طرحتھ ورقة األكادیمیین الكویتیین تلك من 
محاور اإلصالح الخمسة بشأن االقتصاد المتنوع والمستدام، 
وإصالح المصروفات العامة، وإصالح االختالل في سوق العمل، 

الستثمار في رأس المال البشري، وإصالح اختالل التركیبة وا
واقتراحات، حیث السكانیة، وغیر ذلك مما ورد فیھا من توصیات 

 .لم یرد فیھا أي ذكر للخصخصة
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اإلصالح االقتصادي وبقیت كلمة أخیرة، وھي أنھ ال یمكن تحقیق 
یقوم على مشاركة  من دون تحقیق إصالح سیاسي دیمقراطي

فاإلصالح السیاسي ھو في اتخاذ القرار،  فعلیة وكاملة شعبیة
  .مدخل كل إصالح، وما عداه ھراء وعبث

 
 2020دیسمبر  30الكویت في 


