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االحتاد العام لعمال الكويت

نحم���د اهلل عل���ى ع���ودة احلق ال�ص���حابه ،بحكم حمكم���ة التمييز ،فلم ي�س���اورنا ال�ش���ك ابدا
يف عودتن���ا وزمالئ���ي لقي���ادة االحت���اد الع���ام لعم���ال الكويت ،منطلق�ي�ن من �إميانن���ا العميق
بق�ضائن���ا العادل ،وما مييز دولتنا الكويت من دميقراطية را�سخة يحكمها الد�ستور والقانون،
وم�ؤ�س�س���ات ال حتي���د ع���ن احلق ،وال تخ�شى يف �إق���راره لومة الئم ،ومن بينه���ا وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة والعم���ل مبختل���ف �أركانها وقطاعاتها بقي���ادة معايل الوزيرة ال�سي���دة الفا�ضلة/
هند ال�صبيح ،ذات املواقف ال�صلبة والقرارات احلا�سمة ووقوفها دائما بجانب احلق وم�ساندة
�أ�صحاب���ه ،وه���ذا وا�ضح يف تعاملها م���ع خمتلف الق�ضايا وت�صديها الدائ���م لأ�صحاب املطامع
وال�ساع�ي�ن لتحقي���ق م�صاحله���م اخلا�صة عل���ى ح�ساب الطبق���ة العاملة والعم���ال الكادحني،
فتحية منا خال�صة ملعايل الوزيرة و�أركان وزارتها..
ان ه���ذا احلك���م الق�ضائي الع���ادل ،يلقي على كاهلن���ا م�س�ؤوليات كبرية جت���اه العمل النقابي
ال���ذي �أ�صاب���ه اجلم���ود يف ال�سنوات االخ�ي�رة ،وحاد عن م�س���اره الذي ر�سم���ه م�ؤ�س�سوا هذا
التنظي���م ،وذل���ك ب�سب���ب �إحتكاره من قب���ل البع����ض ،وحتطيم �صنادي���ق االنتخ���اب ،وت�شويه
ال�صورة الدميقراطية التي كانت متيزه ،وعرقلة خطط الإ�صالح ،وحماربة الداعني له ،وحرمان
العم���ال م���ن حقهم يف اختيار م���ن ميثلهم وينطق ب�صوته���م ويراعي م�صاحله���م التي �أهملت
بع���د �ضم���ان البع�ض ملن�صبه عرب طرق التزكية التي �سادت خ�ل�ال ال�سنوات القليلة املا�ضية!.
هكذا هو حال احلركة النقابية الكويتية وما �أ�صبحت تعانيه يف بع�ض قطاعاتها..
ال يخف���ى عل���ى �أح���د الظلم ال���ذي تعر�ض له جمل�سن���ا التنفيذي منذ انتخاب���ه يف عام 2010
من خالل قيام البع�ض بالتالعب مبحا�ضر اجتماع املجل�س وتزويرها ،نتج عنها �إق�صاء جمل�سنا
التنفي���ذي ..وم���ن يومها ومنذ ما يقارب اخلم����س �سنوات تركنا عجلة العم���ل النقابي ت�سري،
ومل ن�سع���ى يوم���ا �إىل تعطيله���ا ،كما يفع���ل البع�ض ،حر�ص���ا منا على م�صال���ح العمال ،وعلى
امل�صال���ح العلي���ا لوطننا العزيز الكوي���ت ..وجل�أنا اىل الق�ضاء كونه ال�سبي���ل الوحيد ال�ستعادة
حقن���ا امل�سل���وب ,وق���د مت لن���ا ذل���ك ،بع���ون اهلل وتوفيقه ،ب�ص���دور حكم حمكم���ة التمييز يف
ع���ام  2015بع���ودة جمل�سنا التنفيذي بكام���ل �صالحياته ،وقامت وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية
والعم���ل م�شك���ورة بتنفي���ذ احلكم ،حر�صا منه���ا على تطبي���ق العدالة ...ومن���ذ ت�سلمنا قيادة
االحتاد العام لعمال الكويت ،ويدنا ممدودة للتعاون مع اجلميع ،و�أبدينا ا�ستعدادنا لن�سيان ما
تعر�ضن���ا له م���ن ظلم ،حر�صا منا على وحدة احلركة النقابي���ة و�صورتها ومكانتها على جميع
امل�ستوي���ات الداخلي���ة واخلارجية ..ولكن كل ذلك مل ير����ض البع�ض من امل�ستفيدين من العمل
النقاب���ي ،وكر�س���وا جهده���م ونفوذهم لعرقل���ة ا�ستمرار املجل����س التنفي���ذي ال�شرعي يف �أداء
مهامه النقابية.
اجلمي���ع ب���ات يعل���م م���ن ي�سعى لعرقل���ة العم���ل النقاب���ي وتعطيل م�صال���ح الطبق���ة العاملة،
متنا�س�ي�ن �أن العم���ل النقاب���ي هو «تكليف ال ت�شري���ف» وانه �أمانة حملناه���ا نيابة عن العمال،
و�سنحا�سب عنها �أمام اهلل ،فهذا ال�صرح الكبري وما حتقق من �إجنازات ،عرب تاريخه الطويل،
وم���ا ي�سع���ى نح���و حتقيقه ،هو مل���ك للجميع ،ويت�سع �أي�ض���ا للجميع ،متى م���ا خل�صت النوايا

