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فبراير يحمل الخير للحركة النقابية

بقـلم:

م� .سامل �شبيب العجمي
رئي�س االحتاد العام لعمال الكويت

اجلمعية العمومية
لنقابة ال�ش�ؤون� ..شكرا
على الثقة الغالية
توا�صلكم مع نقابتكم
هو مفتاح النجاح
وحتقيق املطالب

فرباي��ر ه��ذا الع��ام مميز ج��دا بالن�سب��ة للحرك��ة النقابي��ة الكويتية ب�صف��ة عامة
وال�صح��اب النهج اال�صالحي ب�صفة خا�صة… حيث حقق ا�صحاب هذا النهج قفزة
كبرية وهامة يف طريق ا�ص�لاح واعادة ترتيب البيت النقابي ،عندما قامت اجلمعية
العمومي��ة لنقاب��ة العامل�ين بوزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعمل بح�س��م املوقف من
خ�لال �سحب الثقة وحل املجل�س ال�سابق واخت��ارت بنف�سها ومبح�ض ارادتها من تثق
فيه��م وتري فيهم ال�ص�لاح والقدرة على خدمتها وحتقي��ق مطالبها واملحافظة علي
مكت�سباته��ا ،واختارت جمل�سا جديدا �ضم جمموعة من القيادات النقابية التي متلك
اخلربة بجانب نخبة من ال�شباب الواعد الذي ميلك طاقة وحما�سة ال�شباب..
وهنا نقول الع�ضاء اجلمعي��ة العمومية لنقابة ال�ش�ؤون… �شكرا على ثقتكم الغالية،
ونعاهدك��م على القي��ام بواجبنا جتاهكم ،لرند لكم اجلمي��ل ،وندعوا اهلل ان يوفقنا
يف حم��ل االمانة وت�أدية الر�سالة وخدمتكم مبا ير�ضي اهلل �أوال وينال ر�ضاكم ويحقق
�آمالك��م وطموحاتك��م يف وج��ود نقابة قوي��ة تدافع ع��ن م�صاحلكم ..وه��ذا يتحقق
با�ستم��رار دعمك��م ملجل���س ادارة نقابتك��م الذي اخرتمت��وه وبا�ستم��رار وقوفكم مع
نقابتكم وتواجدكم الدائ��م فيها وتوا�صلكم مع جمل�س ادارتها ..ونرحب بكم جميعا
ون�ؤكد لكم بان ابواب النقابة مفتوحة دائما ال�ستقبالكم وتلقي اقرتاحاتكم ومطالبكم
و�شكواكم لبحثها وعر�ضها على اجلهات املخت�صة لتحقيقها ..فهذا دورنا الذي جئنا
من �أجله..
ا�ستحق��اق نقاب��ي اخر يجري االعداد ل��ه ال يقل اهمية عما �سبقه م��ن ا�ستحقاقات،
�أال وه��و م�ؤمتر االحتاد الع��ام لعمال الكويت ،الختيار جمل�س��ه التنفيذي ،الذي ميثل
جمي��ع النقاب��ات املن�ضمة الي��ه ..وانعقاده يف ه��ذا التوقيت هو ام��ر طبيعي ين�سجم
م��ع متطلب��ات املرحلة وظروفها وكذل��ك مع د�ست��ور االحتاد الع��ام ..وباكتمال هذه
اخلط��وة نكون ق��د قطعنا ال�شوط االكرب م��ن طريق اال�صالح ال��ذي بد�أناه منذ عام
ون�ص��ف تقريبا ،وعاهدنا الطبقة العاملة واجلمعيات العمومية للنقابات منذ ت�سلمنا
قي��ادة االحتاد العام باعادة احلق ال�صحابه ،وه��ذا ما وفقنا بعون اهلل ،جلت قدرته،
يف حتقيق��ه مب�ساعدتكم ووقوفكم جميع��ا خلف املجل�س التنفي��ذي لالحتاد العام..
كقي��ادات نقابية ت�ؤمن بحري��ة العمل النقابي وال ير�ضيها احلال الذي كان عليه هذ ا
ال�ص��رح الكبري وما عانته اجلمعيات العمومية من االحتكار والهيمنة على زمام امور
النقاب��ات… وقد ع��ادت النقابات بف�ضل اهلل وبن�ضالك��م وم�ساندتكم ال�صحابها..
واالي��ام القليل��ة القادمة تتطلب منا احليطة واحلذر ووح��دة ال�صف وعدم اال�ستماع
�إىل االط��راف الت��ي ال يعجبها هذا النجاح الذي حتقق وت��ود ان تعيد احلال كما كان
�سابق��ا ..وهذا �سيكون على ح�ساب �سمعة وم�ستقبل احلركة النقابية الكويتية ..التي
نطم��ح جميع��ا يف امل�ستقبل القري��ب اىل العمل ل�صاحلها ول�صال��ح منت�سبيها يف جو

