حوار نقابي...
لدى اجلميع ان هذه الدورات كانت مغلقة منذ �س��نوات ومل يكن ي�س��مح
به��ا �إال للقليل من االتباع ومم��ن يرغبون يف �إدخالهم جمال�س االدارات
باخلف��اء ودون االع�لان ..ونقوله��ا بو�ض��وح :ل��ن يعود العم��ل النقابي
كم��ا كان يف ال�سن��وات االخرية ،و�سيختف��ي االحت��كار والهيمنة والعمل
يف الظ�لام ..وهذا بف�ض��ل الوعي الذي ا�صبح ل��دى اع�ضاء اجلمعيات
العمومي��ة وبف�ضل احلراك واخلطوات الت��ي اتخذها جمل�سنا التنفيذي
وما زال الطريق طويل..

هل معنى ذلك ان احلركة النقابية �ست�شهد �أعرا�سا
�إنتخابية هذا العام؟

العرادة:
جمل�سنا التنفيذي
ُظلم قبل خم�س
�سنوات ..وق�ضا�ؤنا
العادل وم�ؤ�س�ساتنا
التنفيذية �أعادت
احلق لأ�صحابه

ن�شكر قيادات وزارة ال�ش�ؤون والهيئة
والعاملني والنقابيني ال�شرفاء على
مواقفهم بجانب احلق
التزكيات �أ�صابت العمل النقابي
باجلمود
املجال�س اجلديدة التي �ست�أتي عرب
االنتخابات لن حتتاج ل�ضمانات ..كونها
عانت من الظلم والتهمي�ش..

العــامـــل

ندعوا العاملني للإلتحاق بالدورات
الثقافية والقيادية التي �ستنظم قريبا
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ب��كل ت�أكي��د ..دميقراطية ال�ص��ناديق عائ��دة لتهدم عرو���ش االحتكار
و�سي�ش��هد �ش��هر دي�س��مرب احلايل بداية عودة الأعرا�س االنتخابية التي
غابت �سنوات طويلة عن بع�ض النقابات ،واجلميع يعلم من هذه النقابات
التي نق�ص��دها ..وحتى ال نظلم اجلميع فالقطاع النفطي مل تنقطع عنه
االنتخابات وتنظم يف موعدها ..ولكن امل�شكلة يف النقابات االخرى التي
اعتادت تزكية جمال�س اداراتها وحرموا جمعياتهم العمومية من حقهم
اال�ص��يل يف انتخ��اب من يرون فيه اخلري وال�ص�لاح ليحق��ق مطالبهم
ويحافظ على مكت�س��باتهم ..والواقع ان تعطيل �آلية �ص��ناديق االنتخاب
يف هذه النقابات �أ�صابها باجلمود ومل تعد تهتم بق�ضايا العاملني ب�سبب
�ضمان ا�ستمرار جمال�سهم عن طريق التزكيات.

قد ت�أتي االنتخابات مبجال�س جديدة للنقابات ..هل
�ستحدث الفارق يف العمل ل�صالح العاملني ..وما ال�ضامن
لذلك؟

 من امل�ؤكد ان االنتخابات التي �ستجري قريبا �ست�أتي مبجال�س اداراتجديدة لهذه النقابات ..ويف ر�أيي املتوا�ض��ع ان هذه املجال�س لن حتتاج
ل�ض��مانات يف عمله��ا ل�ص��الح العامل�ين ول�ص��الح احلرك��ة النقابية..
كونه��ا جاءت بعد فرتة من االحتكار ل�س��نوات طويل��ة وعانت من الظلم
والتهمي���ش ..كما �أنها جاءت ب���إرادة اجلمعيات العمومية ونالت ثقتها..
فاجلمعي��ات العمومية ا�ص��بحت متتلك الوع��ي واملعرفة ومل يعد اي من
كان قادرا على تكبيل ارادتها و�س��لبها حقها اال�صيل يف اختيار من جتد
فيه القدرة والكفاءة لتمثيلها والتحدث با�س��مها وهي قادرة �أي�ض��ا على
التفريق بني من يعمل ل�صاحلها ومن يعمل مل�صالح �أخرى.

هل هناك دورات ثقافية وقيادية �أخرى تنوون
تنظيمها؟

 بكل ت�أكيد فحاليا جاري االعداد لعقد دورتني ثقافية وقيادية ،وندعواجلمي��ع لاللتح��اق بهما ،لكي يتحق��ق الهدف وهو تخري��ج جيل نقابي
جديد قادر على قيادة هذه احلركة يف االيام القادمة..

ر�سالة حتب توجيهها للطبقة العاملة ..ماذا تقول فيها؟

 �أقول للطبقة العاملة وخا�ص��ة اجلمعيات العمومية للنقابات�« :ش��كرالوقوفك��م خلف قي��ادة االحتاد العام لعم��ال الكويت يف رحلة (�إ�ص�لاح
م�س��ار العمل النقابي) ودعمكم ملواقفه ون�ش��اطاته م��ن دورات ووقفات
احتجاجي��ة �ض��د امل�ؤمترات الطارئ��ة غري الد�س��تورية ..واثبتم اجلدية
والرغب��ة احلقيقي��ة يف احداث التغيري ..فال تخاف��وا من اي تهديد وال
يحيدك��م عن الطريق �آي وعيد ..ف�أنتم �أ�ص��حاب احلق ،وانتم وبيدكم
وبوقوفكم خلف قيادات اال�ص�لاح �سنعيد احلركة النقابية اىل م�سارها
ال�صحيح»..

مبنا�سبة امل�ؤمترات الطارئة ..ماذا تقول عنها وخا�صة
امل�ؤمتر االخري؟

