ن
ب
�
نب ض لا
نب �ض ا عم
ا
� لع ل
ض ال م
ا
ع ل
م
ا
ل

نب�ض العمال..
زاوية مفتوحة ين�شر من خاللها
�أراء ومقرتحات العاملني يف
�شتى ميادين العمل وخمتلف
القطاعات (احلكومي والنفطي
واخلا�ص) يعربون ب�أقالمهم عن
هموم و�آمال ومطالب العمال.
نرحب بتوا�صل العاملني معنا
عرب هذه ال�صفحة مب�شاركاتهم
ومقاالتهم و�آرائهم..
على امييل املجلة:

EL3MEL@hotmail.com
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�أين حقي بالأمن
الوظيفي؟
�أ�سامه ح�سني الرا�شد
ع��دم حتق��ق الر�ض��ى والأم��ن الوظيف��ي للعام��ل
بالقطاع اخلا�ص و�إ�ستم��رار الغمو�ض حول امل�ستقبل
وممار�سات بع�ض ا�صحاب القرار التع�سفية قد يكون
�أ�شد �س��و ًء من البطال��ة ،فال توج��د م�ؤ�س�سة ناجحة
ذات �إنتاجي��ة مرتفع��ة �إال وكان الأم��ن الوظيفي قد
حتق��ق فيه��ا ،ومتت��ع ب��ه جمي��ع موظفيها ،حي��ث �أن
عدم حتقق الأم��ن الوظيفي وتعطيل تطبيق القوانني
واملزايا املمنوح��ة للعامل بالقط��اع النفطي اخلا�ص
دائم�� ًا ما ينعك�س عل��ى كفاءات العامل�ين وعطا�ؤهم
وتدين م�ستواهم.
فع��دم حتق��ق الأم��ن الوظيف��ي ي�ض��ع العام��ل حتت
�ضغ��وط نف�سية و�شعور بالقلق وع��دم الطم�أنينة مما
�سينعك�س على �أداء مهماته الوظيفية ،وعدم �إخال�صه
يف العمل و ت�شتيت كامل طاقته الفكرية ب�أمور �أخرى،
وع��دم ا�ستثمار تلك الطاقة املوجهة لأعمال الوظيفة
�سي�ؤدي باالن�شغال عن ما هو �أوىل ،هذا �إذا افرت�ضنا
جد ًال انه كلف مبهام عمل �أ�سا�س ًا.
اخلل��ل يف النظ��ام الإداري وع��دم �إل��زام و�إخ�ض��اع
املقاولني بتطبيق الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي��ة مبا يخ���ص العمال��ة الوطنية ع��دا الن�سب
واالع��داد الواج��ب حتقيقه��ا يف العق��ود اخلا�ضع��ة
لق��رار التكويت فقط ،ام��ا ما يج��ب ا ن يحتويه بند
التكويت م��ن مزايا ممنوحه للعامل�ين فلم تلتزم به
�شركات القطاع اخلا�ص بل ذهبت اىل ابعد من ذلك
مبمار�سات �سافره للتهمي�ش والإق�صاء و�سلب للحقوق
والتع�س��ف دون �أي رادع ،ال م��ن قري��ب وال م��ن بعيد
و�أحيان�� ًا كثرية ت�ش��كل ال�ش��ركات احلكومية املنظمة
واملراقب��ة لعمل القط��اع ال�شريك الأك�بر باتخاذها
موق��ف املتفرج مل��ا يتعر�ض له العمال م��ن ظلم ،وزد
على هذا �سب��ات النقابة املخجل ع��ن حقوق عمالها
وم��ا يجري يف الوق��ت الراهن من زي��ادة التحديات
واملعوق��ات ،الت��ي يواجها الكثري من العم��ال و تتعدد
�أوجهه��ا املقلق��ة ب�صورة خميفة فمنه��ا ما ميتد �إىل
�إنهاء اخلدمة ،ومنها ما ميتد �إىل الت�ضييق ومنها ما

ميت��د �إىل بخ�س احلقوق املالية عل��ى م�ستوى الأجور
والرتقي��ات واملكاف���آت ال�سنوي��ة ،واملزاي��ا امل�ستحقة
للعمال وغريه��ا العاملني بالقط��اع النفطي اخلا�ص
يعي�شون يف دوامه انعدام التن�سيق بني جميع اجلهات
احلكومية واخلا�ص��ة ذات العالقة وعدم ثبات �آليات
وا�ضح��ة وحم��ددة ،وانع��دام املعايري العام��ة وعدم
م�ساواته��م بحقوقه��م القانوني��ة �أ�س��وة بزمالئه��م
املنت�سبني ل�شركات النفط احلكومية.
يج��ب �أن تك��ون الإدارة على دراي��ة مب�سئوليتها جتاه
حقوق العم��ال و�ضمان الع��دل يف املمار�سات املهنية
ليحقق طموحه و يثب��ت �إمكانياته والعمل على توفري
الفر���ص لتطوي��ره وتنمي��ة �إنتاجيت��ه ولك��ن للأ�سف
الواقع غري ذلك وقلة من هذه الإدارات يتمتعون بهذا
امل�ستوى من الفكر وال�سيا�سة الإدارية.
فقدان الأمن الوظيفي يجعلك اخلا�سر الوحيد يف اي
مواجهة حت��ى ولو كان احلق مع��ك ،فحالة الإحباط
الع��ام للقط��اع النفطي اخلا�ص �سبب��ه عدم اكرتاث
امل�س�ؤول�ين برعاي��ة م�صال��ح عماله��م والعم��ل على
حت�سني �أو�ضاعهم جتاه حقوقهم والدفاع عنها وانها
و�ضعت لإي�صال �صوتهم ل�ضمان العدل يف املمار�سات
املهنية التي تتم داخل امل�ؤ�س�سة وحمايته من �أ�صحاب
�شركات القطاع اخلا�ص التي ال هم لهم �سوى حتقيق
�أك�بر عائ��د م��ن الأرباح ل�صال��ح �صاحبه��ا ولو كان
على ح�ساب العاملني وع��دم توفري ما يحفزهم على
الإ�ستم��رار يف العمل دون قلق حول م�ستقبله لتحقيق
�أق�صى ا�ستفادة من �إمكانياته ورفع م�ستوى �إنتاجيته.
�أم��ا �آن الأوان �أن تبد�أ امل�ؤ�س�س��ة مبعاجلة الت�شوهات
والعقب��ات التي يدف��ع ثمنها العامل��ون فقط يف هذا
القطاع ،كلنا �آمل �أن حتظى العمالة الوطنية باهتمام
القي��ادات العلي��ا بالقط��اع النفط��ي ،وه��م ال �ش��ك
مغيب��ون عن ه��ذه احلقيق��ة ،بالتحرك لأج��ل العمل
فورا للق�ضاء على تل��ك العقبات والتحديات ،و�إيجاد
م�شروع لإق��رار احلل��ول الالزمة والفاعل��ة واجلادة
�سريعا لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه.

