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 مخلص البحث

تعتبر ظاهرة خصخصة القطاع العام من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد الوونني 

ماعيوة المترتبوة عون تلوظ الظواهرة التوي خاصة والمجتمع عامة نظراً لآلثار االقتصادية واالجت

 تشهدها العديد من البلدان ومنها دولة الكويت .

وتكموون أهميووة هوورق الورقووة فووي فنهووا تسووتهدا دراصووة ظوواهرة الخصخصووة فووي دولووة 

الكويت بشكل معمق ينفر فلى حقيقة الظاهرة محدداً شرون تطبيقها، مستعجالً نتائجهوا حرصواً 

يوة السواحقة مون الموواننين الورين قود ال يسوتفيدون مون فيجابيوات من الباحث على حمايوة اغللب

 الخصخصة بقدر ما تستفيد منها القلة التي تمتلظ .

وصوا يسوتعر  الباحوث عودداً مون المشوروعات التوي يوره خصخصوتها بالطريقوة 

التووي يرجووع عائوودها علووى اغللبيووة موون المووواننين والمقيمووين الوورين صوويتملكون المشووروع مووع 

والعاملين في تلظ المشروعات وليرهم بحيث تبقوى أللبيوة اغصوهم لصوالحهم فن لوم الموظفين 

 تكن كلها.

وموون هوورق المشووروعات )خصخصووة الموودار، الحكوميووة، وخصخصووة المستشووفيات 

والمراكووا الصووحية، وخصخصووة كليووات جامعووة الكويووت ومراكاهووا العلميووة، والهي ووة العامووة 

واغندية الرياضية، وخصخصوة محطوات الوقوود  للتعليم التطبيقي، وخصخصة مراكا الشباب

وخصخصووة معهوود الكويووت لابحوواة العلميووة ( بهوودا التخفيووم موون معانوواة المووواننين، ممووا 

يوونعكأ أثوورق فيجابوواً علووى االقتصوواد الووونني بصووفة خاصووة والمجتمووع الكووويتي فووي حاضوورق 

 ومستقبله .

لقطوواع العووام لدولووة وانطالقواً موون مشووكلة الدراصووة ) الثووورة والثوروة  فووي خصخصووة ا

الكويووت (فوولن الباحووث يطوورم عوودداً موون  التسووااالت حووول نبيعووة الخصخصووة التووي ينشوودها، 
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والعواموول التووي دفعتووه للتلكيوود علووى هوورا الشووكل موون الخصخصووة والووري يتنوواق  مووع تجربووة 

الخصخصة التي تشهدها العديد من الدول والتي يخشى الباحث أن تنالق الكويوت فليهوا فتنتقول 

ات القطاع العام من الحكومة فلى يد القلة التي تملوظ علوى حسواب اغموة التوي ال تملوظ مشروع

!! . 

أخيراً فلن هرا البحث يستهدا بيع القطاع العام فلوى المووظفين العواملين فوي وتارات 

الدولة المختلفة وهي اتها الحكومية، بحيث يبواع القطواع الحكوومي أوالً للعواملين فيوه ولنقابواتهم 

ة ثووم لالتحوواد العووام لعمووال الكويووت فلتحوواد الجمعيووات التعاونيووة ثووم لجمعيووات النفووع العووام المهنيوو

ومؤصسات المجتمع المدني ثم االكتتاب العام فالمستثمر اغجنبوي وعلوى مراحول قود تصول فلوى 

عاماً بحيث تبدأ الحكومة الكويتية  بالتخلص التدريجـي من فوائ  المووظفين فيهوا فلوى أن  55

 ً منهم أو فلى العدد المناصب غداء العمل الحكومي في بعو  الووتارات  %55فلى  تصل تقريبا

 بيسر وصهولة وهو أمر تحددق دراصات الجدوه والعائد من تلظ الخدمات . 

وبالتووالي فوولن  هوورا البحووث يوودعو فلووى بيووع القطوواع الحكووومي للعوواملين فيووه مسووتهدفاً 

المقيموين فوي القطواع الحكوومي، والوتخلص الخف  التدريجي في أعداد المووظفين الكوويتيين و

أيضاً من عب هم المالي على المال العام، وفعادة النظر في صياصوات اغجوور المتبعوة حاليواً فوي 

القطووواعين العوووام والخووواف بحيوووث يخفووو  اغول رواتبوووه وامتياتاتوووه، ويايووود الثووواني رواتبوووه 

وليأ على أصا، جنسويته .حيوث وامتياتاته وضماناته،  بناًء  على قدرات الموظم وفنتاجيته 

بلغووت أعووداد الموووظفين والموظفووات فووي وتارات وهي ووات ومؤصسووات الدولووة التووي توودعو هوورق 

الدراصة فلى تخصيصها عن نريق بيعها التدريجي للعاملين فيها ولنقاباتهم المهنية ثوم لالتحواد 

ومؤصسوات المجتموع  العام لعمال الكويوت فاتحواد الجمعيوات التعاونيوة ثوم لجمعيوات النفوع العوام

) مائوة وخمسوة فالا وخمسومائة  535505المدني ثم االكتتاب العام فالمسوتثمر اغجنبوي فلوى  

وخمسووة وثالثووون ( موظفوواً وموظفووة دون اغعووداد المتوقووع دخولهووا موون العوواملين فووي محطووات 
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ى البناين وجهات حكومية وشبه حكومية أخره، قد تصل بالرقم المتوقع غعوداد المووظفين فلو

مون أعووداد الموووظفين  %53ألووم موظوم وموظفووة وهوو رقووم يسوواوي أكثور موون   573حووالي 

مليووارات دوالر صوونوياً  7فلووى  5الحكوووميين . أي أن نصووم مياانيووة الدولووة التووي تتووراوم بووين 

يمكوون توفيرهووا عنوودما يتــــــــووـم تحويـــــــــــــووـل أول ووظ الموظـــــــــووـفين للقطوواع الخوواف أو 

  (1)أو التطوعي ....فلخ . التعاوني

وينتهي الباحث من خالل خصخصة كول مشوروع فلوى عودد مون النتوائق والمقترحوات 

التوووي يراهوووا مناصوووبة لترشووويد القووورار فوووي دولوووة الكويوووت بحيوووث اليتخووور أي قووورار فوووي مجوووال 

الخصخصووة فال فذا كووان يضوومن مصوولحة اغللبيووة السوواحقة موون المووواننين حمايووة لهووم موون 

رة القلووة التووي  تملووظ، مؤكووداً علووى أن الصووراحة والوضوووم والغيوورة علووى االحتكووار و صوويط

مصلحة الونن، فضوالً عون االصوتفادة مون وقوائع التواريخ هوي التوي دفعتوه لطورم هورق الحلوول 

 العملية التي تثري التنمية وتقوي االقتصاد وتحمي المجتمع في حاضرق ومستقبله بلذن هللا .
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 أوالً : مقدمة 

حظي مصطلح الخصخصة بحديث كثير من بع  أصوحاب المصوالح الورين يودعون 

فلى ضرورة ناع ملكية القطاع العام وأيلولته فليهم باصم المصلحة العامة حيوث ال معنوى علوى 

اإلنووالم موون بيووع مشووروع عووام فذا كووان المشووروع ناجحوواً وموودراً ماليوواً ويوودار علووى أصووا، 

ظ الفوائ  التوي كانوت تتودفق صونوياً مون تلوظ المشواريع اقتصادي صليم حيث صتخسر الدولة تل

العامة الناجحة . بل أن تلظ اغربام التي خسرتها هي،  وربحهوا المسوتثمرون الجودد أصوبحت 

معفاة من الضرائب لفترات تمنية نويلوة باصوم تشوجيع االصوتثمار الوونني واغجنبوي وبالتوالي 

 ظ اغربام.صتفقد الخاينة العامة الضرائب المتوقعة من تل

ولقوود تبووين لكوول عاقوول رشوويد موون خووالل االنووالع علووى بعوو  تجووارب الخصخصووة 

العربية والدولية أن العديد مون  الوعوود كانوت صوراباً، وكانوت بعو  مشوروعات الخصخصوة 

ضارة بالقدرات المالية واالقتصوادية للموواننين وأدت فلوى تيوادة الفوروم الطبقيوة بوجوود ف وة 

 .!!ال يملظ قليلة تملظ على حساب من

فن بيوووع القطووواع الحكوووومي هكووورا وبووودون خطوووة واضوووحة تسوووتهدا اصوووتثمار أمووووال 

التخصيص وفيجاد فرف عمل غبنائنا صيولد عجااً فضافياً في المياانية العاموة للدولوة، حيوث 

صتفقد اغربام والعوائد الضريبية، فضافة فلى تيادة هائلة في أعداد المسرحين والعانلين عون 

 أشكالهم، المطرودين قسرياً أو المتفاهم معهم مقابل مبلغ ما ليتركوا وظائفهم . العمل بكل 

وكوورلظ صوويولد بيووع القطوواع الحكووومي تيووادة فووي أصووعار السوولع والخوودمات، وصووقوناً 

لبرامق حماية المستهلظ علوى مسوتوه الدولوة، وظهووراً لالحتكوارات الخاصوة الف ويوة، وربموا 
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ولة وفمكاناتها وللثروة الوننية والعائود منهوا . وموا صيصواحب عودة لتملظ اغجنبي لقدرات الد

ذلظ من صيطرة على الدخل القومي، وفموالًء للشورون علوى المجتموع الكوويتي حكوموة وشوعباً. 

فضووافة فلووى أن بيووع القطوواع الحكووومي بوودون ضوووابو متفووق عليهووا هووو تكوووين للثووروات ليوور 

الورمم مون جانوب، وانتشوارا لظواهرة الفسواد المشروعة من جراء التحكم في اغصعار أو بشوراء 

 اإلداري من جانب فخر . 

فلذا كانت الخصخصة تعني عند من يريودها الكفواءة فوي اإلدارة والتشوغيل والوتخلص 

من البيروقرانية، أو كانت تعني فدارة للمشاريع الحكومية من قبل القطواع الخواف، أو كانوت 

صووم اغربووام، أو كانووت تعنووي الغلووق وتصووفية تعنووي توولجير وحوودات اإلنتوواج علووى أن يووتم تقا

المشوواريع الحكوميووة الفاشوولة وبيووع أصووولها، أو كانووت تعنووي المشوواركة، أو كانووت تعنووي تنفيوور 

الخودمات العامووة، فلنهووا بالنسوبة للباحووث علووى اغقوول ولكول عاقوول رشوويد تعنوي تمكووين القلووة موون 

دولوة اغلنيواء داخول دولوة  مقدرات الكثرة، وتعني القضاء على مصالح اغموة، وتعنوي ظهوور

الفقراء . وفذا كانوت الخصخصوة تعنوي كول تلوظ التعريفوـات بخيرهوـا وشورها، فولن اغولوى أن 

تُسوولم أو تؤجووـر أو تبوواع تلووظ المنشووات علووى أصووحابها الحقيقيووين، )موون العامووة والموووظفين 

غلبووة (حيووث والنقووابيين( وال تمنووع الخاصووة موون االصووتثمار فيهووا )شووريطة أال تكووون لهووم     ال

يستطيعون شراء ما يشاءون من أصهم ويستطيعون اصتثمار ما يشاءون من أمووال فال أنهوم لون 

يمتلكوا فال صوتاً واحداً فقو مهما تعددت أموالهم وأصهمهم  أو أن لهم صوقفاً أعلوى مون اغصوهم 

ل من ربوح ال يمكن  تجاوتق وال يمكنهم عن نريقه السيطرة به على المنشلة، ولهم العائد الكام

 أصهمهم   وأموالهم، شلنهم في هرق المشاريع شلن المساهمين في الجمعيات التعاونية .  

فن الخصخصووة القادمووة تعنووي توودهور معيشووة اغللبيووة السوواحقة موون أهوول الكويووت 

وارتفوواع معوودالت التضووخم وتيووادة البطالووة وتعطيوول الطاقووات البشوورية واالقتصووادية والماليووة 

االصتثمار الحقيقي وتدهور معدالت النموو االقتصوادي وتعور  الكويوت  للدولة وتوقم برامق
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لقالقل واضطرابات صياصية وأمنية، وصينتهي الحال فلى انتقال صوناعة القورار مون اغموة فلوى 

 القلة ثم من الدولة فلى اغجنبي . 

فخصخصة المشاريع العامة في دولة الكويت ما هي فال جهدا يقوم على اخوتالل كبيور 

مستثمرين اقتصاديين منظموين، وقووه اقتصوادية صوغيرة، هايلوة، ضوعيفة، ليور منظموة  بين

ومبعثرة مختلفة المشارب واغهواء . اغمر الري صيجعل من )التخصيص بالرلم مون  مبادئوه 

السووامية واغهووداا الحقيقيووة منووه ( موورفة تعكووأ وربمووا تكوور، االنقسووام الطبقووي فووي المجتمووع 

تملظ وتاداد ثراًء، و كثرة فقيورة أو متوصوطة الودخل ال تملوظ وصوتاداد الكويتي، بين قلة ثرية 

 فقراً وبؤصاً وتشرذماً . 

ويجوام الباحوث بولن تلوظ القلوة الثريوة القويوة صوتجد مون السوبل واإلمكانوات والوصوائل 

والررائع والحجق خصوصاً باصم ما يسمى بالمصلحة العامة، ما يجعلهوا ويمكنهوا مون التنصول 

ها. وصتفرغ تلظ المبادئ من مضامينها وفقواً لمصوالحها، وصويتم الضوغو علوى تلوظ من التاامات

الكثرة من الضعفاء المبعثرين وتهديدهم لتنفير ما يترتوب علويهم  مون التااموات، وموا اغتموات 

المتالحقووة كوولتمتي المنوواى اغولووى والثانيووة وأتمووة المووديونيات الصووعبة ببعيوودة عوون ذاكووورة 

 . المواننين الكويتيين 

 

 ثانياُ : تحليل الموضوع ) تشخيص المشكلة أصباباً وعالجاً ( 

حسووب أوضوواع دولووة  -فن الباحووث ال يووره فووي برنووامق التخصوويص المامووع تطبيقووه 

الكويت الحالية، وبدون أي تغيير، يمّكن الكثورة مون فدارة ممتلكاتهوا وأموالهوا بطريقوة أفضول، 

عمليووة ذات عائوود صوولبي  اقتصووادياً واجتماعيوواً  ، فال-تتمتووع فيهووا بووالحقوم واحتوورام الواجبووات 

ومالياً وصياصياً وقانونياً صاحقاً ضد الطبقة الوصطى، بالرات وبقية أفوراد المجتموع الكوويتي مون 
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ذوي الودخل المحوودود ) فمون يمتلووظ الموال والسووطوة السياصوية يمتلووظ كول شوويء ومون ال يمتلووظ 

ها ( . وليأ أمامنا فال القبوول بسياصوة اغمور اقتصاد الحرب فلن يستطيع شنها أو االصتمرار في

الواقع، الري تحاول أن تصورق لنا بعو  القووه السياصوية والفعاليوات االقتصوادية بلنوه حقيقوي 

وواقعي، وال بد من االعتراا بالواقع المريور والقبوول بوه والقبوول بخدموة أول وظ المسوتثمرين 

لخدمووة قوودراتنا ومجموعـاتنووـا والعيووـ   وتطوووير قوودراتنا لخوودمتهم هووم   ومجموعوواتهم . ولوويأ

 دائمـاً على الهـامـ  وعلى الكفـاا. 

وكنتيجة نبيعية لتعثر صياصات التنميوة وتجاربهوا فوي دولوة الكويوت، والتوي أدت فلوى 

تيووادة حوودة البطالووة بشووقيها السووافرة والمسووتترة، وأخرجووت قوودرات بشوورية ) فووي معظمهووا ( ال 

وليوة وال التوافوق موع اشوترانات العولموة والتجوارة العالميوة، تستطيع الدخول فوي المنافسوة الد

وعمقووت الفقوور، وخلخلووت الطبقووة الوصووطى،فلن الباحووث يوودعو فلووى نموووذج مختلووم عمووا هووو 

مطروم باصوم التخصويص ويحقوق متطلبوات التنميوة والمنافسوة المشوروعة ويهودا فلوى تيوادة 

يووة التنميووة علووى أصووأ المشوواركة الخيووارات المتاحووة للمووواننين والمقيمووين، بحيووث تقوووم عمل

والعدالة المستدامة، وتمكوين لقودرات وحريوات المسواهمين فوي بورامق التخصويص . واضوعين 

بعوين االعتبووار أن البطالووة شوويء نبيعوي ومتوقووع فووي حيوواة البشور وأن هوودفنا كمجتمووع حكومووة 

ي الغنوي حوق وشعباً هو الوصول فلى مرحلة التشغيل الكامل وأن مبدأنا هو التكافل بحيث يعط

الفقيوور ويعيوول العاموول العانوول فلووى أن يعموول وهكوورا . وال نتوقووع موون قطوواع خوواف صووغير فووي 

مجتمووع محوودود كالكويووت أن يولوود فوورف عموول للوورين يعملووون فووي القطوواع الحكووومي أو حتووى 

توفيرق لفرف عمل للشباب الرين يدخلون صوم العمل غول مورة، فضوالً عون  أن البطالوة فوي 

كووا، لضووعم التلهيوول العلمووي والتقنووي ممووا يعنووي أنووه بقوودر مووا توجوود أنظمووة مجتمعنووا هووي انع

لحماية العوانلين اجتماعيواً تووفر الحود اغدنوى لمعيشوتهم فوي بلودان العوالم المتقدموة، فلنوه يوجود 

لدينا أيضاً في دولة الكويت أنظمة تووفر الحيواة الكريموة للمتعطلوين الحقيقيوين تنبوع مون فرصواء 
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جتماعي والاكاة والوقوم والصودقات والهبوات والمعاشوات االجتماعيوة لغيور مبادئ التكافل اال

القادرين والملخوذة أصالً من المال العام ومن الضرائب المفروضة على القادرين ومون تكواة 

 وأوقاا المسلمين . 

وبمعنووى فخوور أنووه فووي صووبيل المحافظووة علووى هوورا الووونن ال يمكننووا فخضوواع السوووم 

نيوة والحقووم االجتماعيوة للموواننين والمقيموين لمصولحة قلوة تملوظ أو المحلية والمصالح الون

شركات أجنبية متعددة الجنسيات عن نريق وكالئها في الكويت، بل يجوب أن يخضوع الجميوع 

موواننين ومقيمووين، حكاموواً ومحكووومين، قلووة وكثوورة، لنووداء العقوول والمصوولحة الوننيووة وصوويادة 

 صالمية واحترام حقوم اإلنسان .   القانون والدصتور ومبادئ الشريعة اإل

وفذا أردنووا الحووديث عوون تطوووير البنوواء االقتصووادي لدولووة الكويووت فووال بوود موون فعووادة  

هيكلة الموارد البشرية والمالية الموظفة فيها، وبالتالي بودالً مون االصوتغناء عون فوائ  العمالوة 

رم مختلفووة عوون مووا يسوومى الوننيووة والمقيمووة فلنووه يمكننووا فعووادة تمليووظ المنشووات الحكوميووة بطوو

بالخصخصة والتي تعنى بالنسبة للباحث على اغقل)القلة الممتل ة مالياً مقابل الكثرة التي تملوظ 

أكثر لكنها لير منظمة(، بحيث تتحوول ملكيوة المنشوات الحكوميوة القائموة فلوى ملكيوة مشوتركة 

عووام لعمووال الكويووت واتحوواد بووين الحكومووة والبوواقي للعوواملين فيهووا ونقابوواتهم المهنيووة واالتحوواد ال

الجمعيوات التعاونيوة وجمعيووات النفوع العووام ومؤصسوات المجتمووع المودني بالتعوواون موع الشووريظ 

 اغجنبي الري يمتلظ التكنولوجيا القابلة للنقل والتونين في دولة الكويت .

فالباحث يُقر من حيث المبدأ أن معظم القودرات البشورية الكويتيوة ليور مؤهلوة تولهيالً 

مياً وتدريبياً جيداً . وال تستطيع أن تنافأ بسهوله، ويُقر أيضاً بلن تجربوة القطواع الحكوومي عل

فوي صياصوة التوظيوم كانووت ليور مالئموة حيووث رواتوب تودفع فلووى أشوخاف ال نحتواجهم مقابوول 

عموول ال يووؤده . ويُقوور أيضوواً بوولن العموول فووي القطوواع الخوواف يحتوواج فلووى جلوود وصووبر والتوواام 

د كما كان فباانا اغولون الرين خاضوا البحار والصحاره بحثاً عون لقموة العوي  نفتقدق، فلم نع
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. وقد حررنا النبي الكريم محمود صولى هللا عليوه وصولم حيوث قوال بموا معنواق و فخشوشونوا  فولن 

 الترا يايل النعم و . 

فبالرلم مون الحوديث المكورر والمعواد عون وجوبيوة ) الخصخصوة ( التوي ال يجود لهوا 

معنى في هورق المرحلوة بالورات مون تواريخ الكويوت فال ) السويطرة واالحتكوار والجشوع الباحث 

تقوول أن القاعودة الشوعبية ليسوت بقوادرة علوى االصوتفادة مون  عوالطمع ( فلن كل معطيات الواقو

تجربووة الخصخصووة وشووراء أصووهم الشووركات الحكوميووة المطروحووة للبيووع بسووبب قلووة السوويولة 

ة اغصاصوية لالصوتثمار،  فضوافة فلوى أن الموردود مون التخصويص لوم المالية، باعتبارهوا الوصويل

يتجه فلى التغيير الحقيقي في البنية االقتصادية الكويتيوة لتصوبح الغلبوة فيوه للكثورة ويسوود مبودأ 

 التكافل واالصتثمار التعاوني في دولة الكويت. 

يتسواوه فيهوا وبالتالي فولن الطريوق إلنقواذ الكويوت هوو توتيوع الثوروة بطريقوة عادلوة 

الجميع، بحيث يتملظ الموظفوون والعموال الورين شويدوا القطواع العوام بعورقهم وجهودهم وتعوبهم 

ودمهم على مده صنوات نوال جاءاً كبيراً من هرق   الثروة، وذلظ على شوكل أقسوان شوهرية 

توودفع موون رواتووبهم لشووراء أصووهم تلووظ المؤصسووات الحكوميووة، فضووافة فلووى اصووتخدام اشووتراكاتهم 

هرية الموجودة في المؤصسة العاموة للتلمينوات االجتماعيوة ومودخراتهم لوده البنووء لشوراء الش

 أصهم مؤصسات القطاع العام .    

كوورلظ ال بوود موون توصوويع قاعوودة الملكيووة باعتبارهووا الضوومانة الحقيقيووة لنجووام برنووامق 

ب شورائح الخصخصة وإلمداد بورصة الكويت لاورام المالية بروافود اصوتثمارية جديودة تجور

من المتعاملين كانوا في يوم من اغيام بعيدين كل البعد عون هورا المجوال، وذلوظ لالنخوران فوي 

فليوووات ذلوووظ السووووم بعووود فعووودادهم وتجهيووواهم وتووودريبهم حتوووى ال يقعووووا ضوووحايا للمضووواربة،  

وليصبحوا بمثابة صوناع لسووم اغصوهم وبالورات أصوهم مؤصسواتهم المخصصوة ليعواتوا بورلظ 

 على المناورة والصمود أمام تقلبات عمليات التداول . قدرة أصهمهم
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وفكورة الباحوث فوي التخصويص هوي نقول ملكيوة جميوع وتارات ومؤصسوات ومنشوات 

الدولة العامة فلى موظفيها أوالً، ثم نقاباتهم المهنية واتحواداتهم العماليوة فالجمعيوات التعاونيوـة، 

قيمين، ثم فلوى المسوتثمر اغجنبوي، بحيوث يبودأ ثم فلى بقيـة أفراد المجتمـع الكويتي مواننين وم

الموظفون أوالً بشراء أصهم تلظ المؤصسوات الحكوميوة بسوعر أقول مون صوعرها الحقيقوي وعلوى 

عامواً، فضوافة فلوى تمويول ذلوظ  55أقسان شهرية قد تمتود فلوى صونوات تتوراوم بوين عشور فلوى 

ترجوع فلوى  %5فلوى  0اوم بوين مقابول فوائود بسويطة تتور -لو احتاج اغمر فلى ذلظ  -التحويل 

صندوم دعم مشروعات القوه العاملة الوننية والري يجب أن يتحوول فلوى مصودر موالي هوام 

جداً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوصطة داخل الكويت وخارجهوا حتوى ال نقوع مورة أخوره 

 في شرء وجوبية توفير الوظيفة للموانن فقو بسبب أنه كويتي .

ون والعمال فلى مالء حقيقيين لوتاراتهم ومنشواتهم التوي كوانوا وبرلظ يتحول الموظف

يعملون بها من تاريخ موافقتهم على شراء تلظ المؤصسوات مقابول تودخل الدولوة فوي مسواعدتهم 

وتدريبهم وتعلويمهم علوى فنوون اإلدارة ونقول التكنولوجيوا وتونينهوا عون نريوق االصوتفادة مون 

ول وظ المووظفين المسواهمين حوق بيوع أصوهمهم فوور اً وجود الشريظ اغجنبي .شريطة  فعطاء أ

 وبدون أي مانع حتى ال يفقد السهم أهم خاصية له وهي خاصية التداول .

ولمنووع أي احتكووار أو مضوواربة توولتي موون القلووة التووي تملووظ فيمكننووا أن نحوودد لحاموول  

مكون تجواوتق اغصهم بغ  النظر عن عددها صوتاً واحداً فقو أو صقفاً أعلوى لعودد اغصوهم ال ي

فضافة فلى أن أي عملية بيوع توتم لتلوظ اغصوهم يودفع عنهوا رصووم للحكوموة تفور  علوى شوكل 

ضوووريبة دخووول مسوووتمرة ومتصووواعدة موووع عمليوووات البيوووع، شوووريطة أن تووودخل تلوووـظ الرصوووـوم 

والضرائب المتلتية من عملية البيع في صندوم دعم مشروعات القوه الوننية العاملوة .كورلظ 

عمليووة االنتمواء لووده العواملين فووي المنشوات التووي ترلوب الحكومووة الكويتيووة فلنوه يجووب تشوجيع 
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بتخصيصوووها عووون نريوووق ربطهوووا بالفائووودة التوووي صوووترجع علوووى العووواملين مووون عمليوووة البيوووع 

 والتخصيص .

وعند قراءة  اإلصدار العشرون  للسمات اغصاصية للسوكان والقووه العاملوة  الصوادر 

صوونة  55( قوووة العموول الكويتيووة )5-55جوودول رقووم  )ال  5335موون وتارة التخطوويو / اكتوووبر

  -صنجد أن  : 03/6/5335فلكثر حسب قطاع العمل والحالة التعليمية والنوع في 

موووون فجمووووالي العوووواملين الكووووويتيين فووووي القطوووواع الحكووووومي وعووووددهم  76.57%( 5

ألووم موظووم وموظفووة بوودون مووؤهالت أو حملووة مووؤهالت دنيووا )الشووهادة االبتدائيووة  506573

 لمتوصطة( أو مؤهالت متوصطة )الثانوية العامة ( .ا

موووون فجمووووالي العوووواملين الكووووويتيين فووووي القطوووواع الخوووواف وعووووددهم  69.58%( 5

 موظم وموظفة بدون مؤهالت أو حملة مؤهالت دنيا أو متوصطة .51535

موظووم 159موون فجمووالي الكووويتين فووي القطوواع المشووترء  وعووددهم  51.17%( 0

 ملة مؤهالت دنيا أو متوصطة .وموظفة بدون مؤهالت أو ح

عانووول هوووم بووودون  7551مووون فجموووالي العوووانلين الكوووويتيين وعوووددهم  95.05%( 1

 مؤهالت أو حملة مؤهالت دنيا أو متوصطة .

ألفاً بدون مؤهالت  558183من فجمالي قوة العمل الكويتية وعددها  % 76.55( 5

 أو حملة مؤهالت دنيا أو مؤهالت متوصطة . 

   -: كرلظ صنجد أن 

( فرداً فلى فجمالي قوة العمل  558513فجمالي نسبة قوة العمل الوننية البالغة ) -5

 (2.) %59.58(  هي 5053556في دولة الكويت البالغة  )
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( فرداً مون فجموالي 51555نسبة قوة العمل الوننية في القطاع الخاف  البالغة ) -5  

 (3.) %5.55( فرداً هي 650859قوة العمل فيه البالغة )

مون فجموالي القووه  %95.13نسبه قوة العمل الوننية في القطاع الحكومي تبلغ   -0

(صنوياً حيث ارتفع عدد الكوويتيين  %5.5العاملة وال تاال في تاايد مستمر بمعدل نمو قدرق )

 506037فوورداً فلووى  559530ثووم  557585والكويتيووات العوواملين فووي القطوواع الحكووومي موون 

( ووصلت جملة قوة العمل في القطاع الحكوومي )كوويتيين وليور كوويتيين 4موظفاً  وموظفة )

 موظفاً وموظفة. 056937( فلى  

فووورداً نسوووبة  163تُشوووكل قووووة العمووول الوننيوووة فوووي القطووواع المشوووترء والبالغوووة  -1

 فرداً . 0556من فجمالي قوة العمل البالغة  51.03%

العمول الوننيوة خوالل مون جملوة قووه  %5.6لم يستوعب القطاع الخواف صووه  -5

بينما صتبدأ هرق النسوبة فوي االرتفواع بعود تطبيوق  5335فلى ديسمبر  5333الفترة من ديسمبر 

 (5قرار مجلأ الوتراء الكويتي بشلن تحديد نسب العاملين الكويتيين في القطاع الخاف .)

بينمووا يشووكل ليوور الكووويتيين ) العوورب واغجانووب  %07.10يشوكل الكويتيووون فيووه  -6

موون الوووتن النسووبي لعوودد السووكان فووي دولووة الكويووت  %65.57يور المحووددي الجنسووية ( فيووه ول

ليوور كووويتيين 5178775كويتييونووو  881553( موونهم 5060055)  03/6/5335البووالغ فووي 

(.6) 

وبالتالي فولن العوانلين وحتوى العواملين مون الكوويتيين ال يملكوون الموؤهالت الالتموة 

ي كان من المنطقي أوالً حصوولهم علوى مؤهول علموي قبول للحصول على فرصة عمل، وبالتال

قيامهم بالبحوث عون عمول . وهورا يعنوي أن كول بورامق التعلويم والتودريب التوي قاموت بهوا دولوة 

عاماً مون فنشوائها، وصورفت عليهوا مليوارات الودنانير، لوم تفلوح بلعوداد جيول  15الكويت خالل 

صوول علووى فرصووة  عموول،  وبالتووالي وجووب قووادر بمؤهالتووه العلميووة وقدراتووه التدريبيووة أن يح
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العموول والعولمووة والمنافسووة المحليووة والدوليووة قبوول  تفعوودادهم موورة أخووره، وتوولهيلهم لمتطلبووا

دخولهم صوم العمـل، وهرا معناق المايد مون الصورا مون الموال العوام،  الوري يجوب أن يقابلوه 

فلى فعادة النظور فوي تعريوم التاام مادي ومعنوي من الموانن أمام دولته، اغمر الري يدفعنا 

) وجوود شوخص مؤهول تولهيالً علميواً وتودريبياً جيوداً   -البطالة فالبطالة في نظر الباحوث هوي :

وفق متطلبات السوم المحلية يبحث عن عمول  وال يجودق (، أموا ليور ذلوظ فوال يعتبورق الباحوث 

يووم الحكوميووة فووي عووانالً بوول هووو عالووة علووى المجتمووع، تسووببت الدولووة وأنظمووة التعلوويم والتوظ

وجودق،  وتسبب هو أيضاً في ذلظ شخصياً،  وبالتالي وجب عليه فكمال مؤهالته بموا يتناصوب 

 واحتياجات السوم المحلي واإلقليمي  و متطلبات العولمة والمنافسة الدولية.

أمووا الحووديث عوون فيجوواد فوورف عموول للكووويتيين فووي القطوواع الخوواف فهووو حووديث ذو 

ع وال مواصفات وال قدرات وال متطلبات القطواع الخواف، فوي ظول شجون،  فال حجم وال واق

اغوضاع الحاليوة ، تسوتطيع اصوتيعاب كول هورق اغعوداد مون الكوويتيين المتخصصوين أصوحاب 

المووؤهالت العليووا،  فمووا بووالكم بووالكويتيين الوورين ال يمتلكووون مووؤهالت أصووالً أو مووؤهالت ليوور 

فلن جميع ما يطرم من أحوالم وفموال الصوتيعاب  متناصبة واحتياجات القطاع الخاف، وبالتالي

الكويتيين في القطاع الخاف هو نرم ليور واقعوي وليور صوحيح . وموا محاولوة بيوع القطواع 

العام للقطاع الخاف، باصم المصلحة العامة، فال محاولة جديدة إلهدار المال العام، فال القطواع 

يتية، وال العمالوة الكويتيوة فوي معظمهوا الخاف مؤهل وال هو بقادر على اصتيعاب العمالة الكو

 قادرة على العمل في القطاع الخاف أو مؤهلة للعمل به أو حتى ترلب في العمل فيه .

فالكويووت بحاجووة فلووى ثووورة حقيقيووة فووي الماليووة العامووة، تسووتهدا االرتقوواء بمسووتوه 

امواً، لكنوه ليور معيشة النا،، وتحقيق مهمات التنميوة االقتصوادية . صوحيح أن هنالوظ فنفاقواً ع

واضح الهدا، تقابله فيرادات عاموة ال تسواوي ثمون الخودمات الموؤداة،  وبالتوالي فولن الباحوث 

موون أنصووار الووداعين فلووى نمووو اإلنفووام العووام،  الووواعي والموودرء لقوودرات وفمكانووات الدولووة 
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ات وتوجهاتها العامة، وبرامجها في اصتثمار أموال اإلنفام مون جهوة،  وضورورة نموو اإليوراد

 العامة من الخدمات المقدمة غفراد المجتمع الكويتي مواننين ومقيمين من جهة أخره . 

فاإلنفـام العام يجب أن يكون هو المضخة اغصاصية في التنمية، وهو الوصيلة لتحقيوق 

الرفاق االجتماعي والعدالة اإلنسانية واالصتقرار السياصي واإلنماء االقتصادي،  والودفع باتجواق 

عدالت نمو اإلنتاج، والدخل القومي،  والتوظيوم،  وتجنوب مشوكالت البطالوة، وحواالت رفع م

اإلفووال، والركووود التضووخمي ) تعاصوور الكسوواد والبطالووة والتضووخم فووي فن واحوود فووي فنووار 

الركووود االقتصووـادي وجمووـع ناتــــووـجهم موون خووالل مؤشـــــووـر االضطــــووـراب االقتصووادي 

(Discomfort -Index)  . 

دد اغصووباب الكامنووة وراء العجووا المتفوواقم فووي المواتنووة العامووة لدولووة الكويووت وتتعوو

   -ويركر الباحث منها على صبيل المثال وليأ على صبيل الحصر :

توصووع الجهووات اإلداري الحكووومي، ومووا واكووب ذلووظ موون نمووو فووي حجووم العمالووة  -5

اغجوور المبوالغ فيهوا والمدفوعوة الحكومية الكويتية ولير الكويتية، ال تحتاجها الدولة حقيقة، و

 لها مقابل أعمال ال تؤده. 

فعند فخضاع القطاع الحكومي لتشريح دقيق صنجدق يعمل علوى تشوغيل موا يقورب مون 

، والعوودد اليوواال فووي اتديوواد،  (7)ألووم موظووم وموظفووة كووويتيين وعوورب وأجانووب  056867

م أن القطاع الحكوومي ال يحتواج والكويتيات . مع العل نخصوصاً في ما يتعلق بتشغيل الكويتيي

علوى الموال  تفلى هرا الكم الهائل من الموظفين والموظفات، باإلضافة فلوى تولثير تلوظ التعيينوا

مليوـارات دوالر، ومتوقوع  5العام، حيث يصل مجمووع تكلفوة رواتبهـــــوـم فلوى موا يقورب مون 

  (8)دمة  .مليارات دوالر صنوياً  خالل السنوات القليلة  القا 7وصوله فلى 

فووال تال القطوواع الحكووومي الكووويتي يقوووم بوودور فعووال فووي االقتصوواد الكووويتي فيمووا    

 %90.8مون فجموالي قووة العمول وحووالي  %55.7يتعلق بسوم العمل، فهو يستوعب حووالي 
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من جملوة اإلنفوام الحكوومي،  %58.0من قوة العمل الكويتية كما أن الرواتب واغجور تشكل 

ة المعلوموات االقتصوادية والماليوة للمصورفيين الصوادرة مون معهود الدراصوات وذلظ وفقاً لقاعود

 – 55جووودول  – 553ف  5335المصرفيــــوووـة / فوووي دولوووة الكويوووت / وحووودة البحووووة لعوووام 

Table 3 –   ًالتصووونيم االقتصوووادي لانفوووام الجووواري بمياانيوووة دولوووة الكويوووت، وكووورلظ وفقوووا

والمنشووورة فووي صووحيفة القووبأ الكويتيووة  5331/  5330للمياانيووة العامووة لدولووة الكويووت لعووام 

 .  55ف 

حيث تدفع تلظ اغجور لعمالوة فوي معظمهوا فائضوة ال يحتاجهوا القطواع الحكوومي،     

ومقابل عمل في معظمه ال يؤده، فضافة فلى أن تلظ اغجور أصالً مبالغ ا فيهوا فذا موا قورنوت 

ن الخصووائص والقوودرات الشخصووية بالقطوواع الخوواف، حيووث ال توجوود عالقووة بووين اغجوور وبووي

للموظم كالتعلم والخبرة والقدرة .. فلخ (  ذات الصلة باإلنتاجيوـة، وال عالقوـة لقوـوه السوـوم  

 )العر  والطلب( في تحديد مستويات اغجور في القطاع الحكومي.  

وبالتووالي فوولن تلووظ اغجووور المبووالغ فيهووا وتلووظ اغعووداد الفائضووة موون الموووظفين وتلووظ 

اجيووة المتدنيووة تسوواهم فووي تضووخيم اغجووور والمرتبووات والبوودالت المؤديووة فلووى العجووا فووي اإلنت

 المواتنة العامة للدولة .         

نخلص فلى أن صياصات المغاالة في أجر الموظم الحكومي،  أدت فلى صووء توتيوع  

الحكوومي،   القدرات والموارد البشرية الوننية والمقيمة فاتدادت أعداد الموواننين فوي القطواع

وأعداد الوافدين،  من عرب وأجانب في القطاع الخاف،  بسبب صياصات التفرقة فوي اغجوور 

 والتعيين والمعاملة والترقية بين الكويتي ولير الكويتي .

تاايد النفقات العسكرية خصوصاً بعد تحرير الكويت مون بوراثن الغواو العراقوي،   -5

مياانيوووة فضوووافية، ُصوووميت بمياانيوووة التعايوووا حيوووث اعتمووود مجلوووأ الووووتراء ومجلوووأ اغموووة 

والتالوت مسوتمرة، وذلوظ  5335 – 95أعووام مون  53مليار دوالر لمدة  55العسكري بمبلغ  
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باإلضوووافة فلوووى مياانيوووة وتارة الووودفاع أصوووالً، وموووا صيصووواحبها مووون تجديووود مسوووتمر لانفوووام 

)  655  5330/5331العسووكري، باصووم الوودفاع عوون دولووة الكويووت والتووي بلغووت فووي مياانيووة 

 مليون دينار لمياانية التعايا العسكري . 053( و9مليون دينار ( )

تمويول الخودمات االجتماعيوة والضومان االجتمواعي وفعانوة البطالوة وذوي الوودخل  -0

المحدود، ودعوم المواء والكهربواء، والخودمات العاموة اغخوره والمحروقوات والغوراء ...فلوخ و 

مليون دينار مساهمة الخاانوة العاموة  555.1الدنانير صنوياً منها  التي تقدر بم ات الماليين من

 .    5331/  5330في التلمينات االجتماعية من الباب الخامأ في المياانية المقترحة لعام 

لم يواكب ذلظ التوصع الهائل في اإلنفام العام، وبالقدر نفسه وربموا كوان يجوب أن  -1

 ت العامة للدولة كالضرائب والاكاة والرصوم. يكون أكبر، نمو مواٍت في اإليرادا

ظهووور حوواالت موون الفسوواد وصوووء اإلدارة وفهوودار  المووال العووام،وتهمي  منووانق  -5

معينووة مقابوول اصووت ثار منووانق أخووره بمقوودرات الدولووة واهتمامهووا،  وتووراكم الثووروات ليوور 

 (10المشروعة،  واتدياد التوترات االجتماعية والسياصية واغمنية .)

الصدمات الخارجية الكثيرة، كانهيار أصعار البترول المصدر الحقيقوي للودخل فوي  -6

دولوووة   الكويوووت، واالحوووتالل العراقوووي لدولوووة الكويوووت وفرهاصووواته االجتماعيوووة والسياصوووية 

والتهديوودات اغمنيووة المسووتمرة للكويووت موون العوورام . فضووافة فلووى تحووديات العولمووة والمنافسووة 

عشر من صبتمبر في الواليات المتحودة علوى صوعر الودوالر،  وعلوى الدولية، وتلثيرات الحادي 

منهوا، وتقلبوات أصوعار الصورا،  ةقيمة اصتثمارات دولة الكويت الخارجية،  والعوائود المتوقعو

والصراع بين الدوالر واليورو، وهبون الطلب العالمي على الموواد الخوام، وبالورات البتورول، 

ع أو انخفا  أصعار الفائدة في اغصوام العالميوة، وتودهور وارتفاع أصعار   الواردات، وارتفا

شرون التبادل التجاري في ظول العولموة كنتيجوة نبيعيوة القتصواد محكووم بوالنمو والتوصوع أو 
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 باالنكماش،تابع لالقتصاد الغربي خصوصواً والعوالمي عمومواً، وقوائم علوى العالقوة بوين الفعول

 و ردات الفعل بين التابع والمتبوع . 

اإلنفام المظهري الحكومي وهو ما يتمثل في الهودر ليور المبورر والصورا ليور -7

الرشيد على بناء المباني الحكوميوة وشوراء اغثواة الفواخر والوديكورات والسويارات الحكوميوة 

 وبدالت السفر والحفالت ...فلخ .

وبالتووالي فالقضووية ليسووت قضووية بطالووة، بوول القضووية قضووية توظيووم وتوجيووه وفدارة 

الل لقدرات دولة الكويت المالية والنفطية واالقتصادية واإلدارية والسياصية والجغرافيوة واصتغ

وليرها لخدمة الموانن فيها أوالً، ثوم المقويم، لموا فيوه مصولحة الوونن واغموة والحواكم . ولون 

يتووولتى ذلوووظ فال بخروجنوووا مووون قمقوووم الكويوووت وانفتاحنوووا نحوووو دول الخلووويق والعوووالمين العربوووي 

وفعووداد أبنائنووا وبناتنووا لمواجهووة متطلبووات العولمووة والمنافسووة الدوليووة التووي تعنووي  واإلصووالمي

التعليم الجيد و التدريب المتميا والمستمر مده الحياة . وتعنى التلقلم وفعادة التلهيول واإلعوداد 

الدائم والمتحرء والنشوو  .وتعنوي الجود واالجتهواد والمثوابرة وتعنوي المنافسوة الشوريفة وتعنوي 

الشوخص المناصوب فوي المكوان المناصوب فوي التوقيوت المناصوب . وتعنوي دعوم المشواريع  وضع

الصوغيرة والمتوصووطة . وتعنووي دعوم المبوودعين والمبتكوورين والمختورعين وتعنووي فيجوواد فوورف 

عمل غبنائنا في المشروعات التي تمولها دولة الكويت والصندوم الكويتي للتنمية االقتصوادية 

ربي للتنمية االقتصادية والبنظ اإلصالمي للتنميوة وبيوت الاكواة واغمانوة العربية والصندوم الع

العامة لاوقواا ومؤصسوة الكويوت للتقودم العلموي واتحواد الجمعيوات التعاونيوة وجمعيوات النفوع 

العام ومؤصسات المجتموع المودني الوننيوة واإلقليميوة والعربيوة واإلصوالمية والدوليوة وليورهم 

يجوواد فوورف عموول غبنائنووا فووي المنظمووات الدوليووة المنضوومة فليهووا دولووة الكثيوور الكثيوور وتعنووي ف

الكويت وتعني فيجاد فرف عمل غبنائنا في اغصوام الخليجيوة والعربيوة واإلصوالمية والدوليوة 

 بلموال دولة الكويت وخبراتها وعالقاتها المتانة .
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صووة ومووا ونظووراً التجوواق الدولووة ممثلووة بالحكومووة الكويتيووة ومجلووأ اغمووة للخصخ

صيتبعها من تلثيرات اجتماعية وصياصية واقتصادية ومالية خطيرة علوى مصولحة الوبالد، حيوث 

يتوقووع الباحووث  أن يبوواع القطوواع العووام للقلووة التووي تملووظ أو للشووركات اغجنبيووة العووابرة للقووارات 

باصم المصلحة  العامة، فلن مشروع قانون التخصيص صيعاني مون مشوكلة رئيسوية تكمون بوين 

ة الحكومة في االتجاق نحو القطاع الخاف للتخلص من العمالة الاائدة لوديها والناتجوة مون رلب

صياصووات توظيووم خان ووة ومعوودالت أجووور مرتفعووة، وذلووظ بللقائهووا علووى القطوواع الخوواف فذا 

رلووب فووي شووراء التخصوويص، وبالتووالي صوويبتلى القطوواع الخوواف بهوورق اغعووداد الفائضووة عوون 

صونوات ثوم صوتبدأ عمليوات التسوريح الجمواعي  8و  5رة تتوراوم بوين حاجته والمكلفة ماديواً لفتو

والووتخلص موونهم ليبوودأ القطوواع الخوواف بجنووي أرباحووه وتعوووي  خسووائرق، فضووافة فلووى انشووغال 

 الحكومة الكويتية مرة أخره بليجاد فرف عمل للكويتيين العانلين عن العمل .

عم القودرة الشورائية لوده كرلظ فلن الكساد االقتصادي القوائم فوي دولوة الكويوت، وضو

لالبيووة المووواننين والمقيمووين بسووبب ارتفوواع تكوواليم الحيوواة عموموواً عوون مقوودراتهم ومووداخيلهم 

المالية، يعني أنه ال توجد صيولة أو وفورة ماليوة لوديهم تمكونهم مون الشوراء ) شوراء أراضوي أو 

ب العووام غي عقووارات أو أجهوواة ومعوودات أو حتووى شووراء اغصووهم والسووندات فووي حالووة االكتتووا

مشوووروع حكوووومي صيخصوووص (، وهووورا موووا يجوووب أن تعرفوووه حكوموووة دولوووة الكويوووت والبنوووظ  

المركاي، فال بد من خف  الفوائد وال بد مون االتفوام علوى كيفيوة احتسواب صوعر الفائودة علوى 

اغصووول المتنووواقص موووع البنووووء الوننيوووة والشوووركات الماليوووة . وال بووود مووون اصوووتغالل أمووووال 

في المؤصسة العامة للتلمينات االجتماعيوة ودينوارهم التقاعودي، واغمووال  المواننين الموجودة

الموجووودة لووده الحكومووة، لوودعمهم ماديوواً بحيووث يتمكنووون موون شووراء التخصوويص، وموون  أجوول 

توفير مبالغ مالية في أيودي الموواننين والمقيموين لتمكيونهم مون القودرة علوى الشوراء واإلنفوام، 
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االقتصوواد الكووويتي واتدهووار حركووة السوووم وعووودة النشووان اغموور الووري صيسوواعد فووي فنعوواش 

 لالقتصاد الكويتي .    

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : النتائق والتوصيات

  -النتائق : -أ

يلفت الباحث نظر السادة  متخري القرار في الحكومة الكويتية ومجلأ اغمة 

 -الكويتي فلى اغمور التالية :

5-  ً وعشوووائياً بالشووكل الووري يجعوول  خطووورة نقوول تجووارب الخصخصووة  نقووالً نمطيووا

 المشروعات العامة بين يدي القلة التي تملظ على حساب الكثرة التي ال تملظ .

فن تخصوويص هوورق المشووروعات العامووة لصووالح اغللبيووة السوواحقة صوووا يقووم  -5

 عائقاً ضد االحتكار وصيطرة رأ، المال .

 -التوصيات : –ب 
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ة ودراصات مستفيضوة ضرورة الدخول فلى عالم الخصخصة براية عميق -5

 وشرون تعمل لصالح اغللبية الساحقة من المواننين الرين ال يملكون.

الشوكل المفضول واغكثور نفعواً موون  أشوكال الخصخصوة والوري نؤكودق هووو  -5

 )عملية بيع القطاع العام للمواننين والعاملين فيه والنقابات ومن في حكمهم (.

جامعوة والهي وة العاموة للتعلويم فن بيع مشروعات القطاع العوام كوالتعليم وال -0

التطبيقي والمستشفيات ومراكا الشوباب واغنديوة الرياضوية ومحطوات الوقوود وموا فوي 

علوى الدولوة ويوؤدي فلوى ء حكمها فلى العاملين فيها أوالً ومن في حكمهم صويخفم العوب

 تيادة اإلنتاجية. 

رب يلموول الباحووث أن يقوووم خبووراء االقتصوواد والبوواحثون والمهتمووون بتجووا -1

الخصخصووة باإلكثووار موون الدراصووات العلميووة واغبحوواة االجتماعيووة المعمقووة المرتبطووة 

بالخصخصة، فضالً عن االصوتفادة مون التجوارب اإليجابيوة الناجحوة ) فن وجودت ( فوي 

هرا المجال وذلظ بهدا الوصول فلى أفضل شوكل وأكمول تطبيوق لهورق التجربوة الهاموة 

مجتمعوات شوريطة أن يضوعوا نصوب أعيونهم لايوة ذات اغثر في حياة الشعوب وبناء ال

أصاصية واحدة تتمثل في أن تستهدا تجربة الخصخصة المصولحة العاموة أوالً حتوى ال 

يتغلغل المحتكرون والقلة التوي تملوظ فلوى تلوظ التجربوة فتسوتولي علوى تبودتها وتموتص 

رحيقها بحيث تتحوول تجربوة الخصخصوة فلوى شوكل أكثور منوه مضوموناً، وفلوى مظهور 

 أكثر منه جوهراً .

 وباهلل التوفيق
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 المنشات والهي ات الحكومية المقترم تخصيصها 

 مدار، دولة الكويت الحكومية . -5

 مستشفيات وتارة الصحة الحكومية . -5

 كليات ومراكا جامعة الكويت والهي ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -0

 ضة .منشات الهي ة العامة للشباب والريا -1

 محطات الوقود الحكومية . -5

 معهد الكويت لابحاة العلمية .  -6
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 الهوام 

 

ة التخطيو  ) السمات اغصاصية ( الصادر من وتار8المصدر السابق  الجدول المرفق رقم ) .5

 للسكان والقوه العاملة ( .      

( فجمالي قوة العمل حسب القطواع والجنسوية ونسوبة الكوويتيين 1-55المصدر : جدول رقم ) .5

 –وتارة التخطوويو / قطوواع التخطوويو والمتابعووة / فدارة التنميووة البشوورية  03/6/5335فووي 

اإلصوودار العشوورون أكتوووبر  03/6/5335ي  السوومات اغصاصووية للسووكان والقوووه العاملووة فوو

5335 . 

 المصدر السابق. .0
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 المصدر السابق .  .1

فحصووائيات فدارة أبحوواة صوووم العموول فووي برنووامق فعووادة هيكلووة القوووه العاملووة والجهووات  .5

 .  5330التنفيري للدولة  يوليو 

 أ ( حجووم وهيكوول المجتمووع السووكاني حسووب الجنسووية والنوووع  فووي-5المصوودر ) جوودول رقووم  .6

 –وتارة التخطوووويو / قطوووواع التخطوووويو والمتابعووووة / فدارة التنميووووة البشوووورية  03/6/5335 

اإلصوودار العشوورون أكتوووبر  03/6/5335السوومات اغصاصووية للسووكان والقوووه العاملووة فووي  

5335 . 

صوونة فوولكثر ( حسووب قطوواع العموول  55( فجمووالي قوووة العموول )  0-55المصوودر جوودول رقووم ) .7

السووومات  –اإلصووودار العشووورون  – 18صوووـ 03/6/5335 والحالوووة التعليميوووة والنووووع فوووي

وتارة التخطووويو / قطووواع التخطووويو  5335أكتووووبر  –اغصاصوووية للسوووكان والقووووه العاملوووة 

 والمتابعة / فدارة التنمية البشرية . 

تلكيداً لهرق التوقعات  فلقد دعا الشيخ الدكتور محمد الصبام وتير الدولة للشو ون الخارجيوة  .8

لتخطيو بالوكالة فلى تنوع مصادر الدخل القومي والحد من التهوام اغجوور ووتير المالية وا

والرواتب لمخصصات مواتنة الدولة حيث ذكر في تصريحه لوكالة اغنباء الكويتية ) كونوا 

مواتنووووة الدولووووة لعووووام  5/5/5330( أن مجلووووأ الوووووتراء الكووووويتي نوووواق  يوووووم اغحوووود 

 % 83خاصوة بواغجور والرواتوب يلوتهم نحوو ، أن الباب اغول / المواتنة ال 5330/5331

من عوائد الدولة من النفو الري يعتبر المصدر التمويلي الرئيسي للدولة ، حيث ذكور تقريور 

مالي أصبوعي صادر عن بنظ الكويت الونني أن جملة اإليرادات النفطية االفتراضوية التوي  

دينووار بينمووا ذكوورت وتارة  مليووون 0810يمكون أن تتحقووق فووي المواتنووة  الماليووة تقوودر بنحووو 
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فن اإليورادات قود تصول  55ف  0/5/5330المالية في تقريرها المنشور فوي جريودة القوبأ 

مليون دينوار وأن تقوديرات البواب  5858مليون دينار والمصروفات صتصل فلى  0555فلى 

 مليون دينار .  5619اغجور والرواتب صتصل فلى  –اغول 

المنشووورة فووي جريوودة القووبأ  5330/ 5335لووة الكويووت لعووام المصوودر المياانيووة العامووة لدو .9

 بتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواريخ

 5/5/5330ويسوم الباحث ما ذكرق  تقرير مكتب الشوال الصوادر فوي  55ف  0/5/5330

)) يبدو أن صدمات الوداخل لوم  53الصفحة االقتصادية رقم  –والمنشور في صحيفة القبأ 

 95 – 81عامواً مون  55دوالر خوالل  مليوار 738توقظ المنطقة ...... فقد أهودر موا يقودر بوـ 

علووى العسووكرة فووي دول مجلووأ التعوواون والعوورام  وفيووران .... وكووان بلمكووان تلووظ الموووارد 

المالية التي أهدرت أن تصنع منها دوالً مستقرة ونموذجواً يحتوري .... )وتوابع ( ونحون علوى 

فيوه  تجح فوي موا فشولشفا مواجهة رئيسية ثالثة وال نعلم فذا كانت الصدمة من الخارج قد تون

صوودمات الووداخل ، وشووواهد اغمووور تقووول أن تلووظ المواجهووة قوود تكووون أولووى ولوويأ فخوور 

الصوودمات موون الخووارج فذا لووم نسووتيقظ بمووا يكفووي لتغييوور جوووهري فووي صوولوكياتنا السياصووية 

 واالقتصادية . 

مود العبود انشل أخيراً جهات خدمة المواننين وتقييم أداء الجهات الحكومية برئاصوة الشويخ مح .53

هللا المبارء الصبام لمواجهة مظاهر الفساد اإلداري في أجهاة الدولة المختلفة / المصدر : 

 .  6ف  5330/ يناير /  53الجمعة   – 55987جريدة الرأي العام العدد 


