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العتيبي :تخليدا لذكرى من �ساهموا
يف حت�سني بيئة ووقت العمل

العامـل

�أو�ضح مفلح فهاد العتيبي ،ع�ضو جمل�س ادارة نقابة
الكهرب��اء وامل��اء ان العم��ال ومنظماته��م النقابية
يحتفل��ون باالول م��ن مايو كل ع��ام تخليدا لذكرى
املنا�ضلني من العمال الذي��ن وقفوا يوما �أمام ظلم
ا�صحاب العمل و�ضحوا ب�أرواحهم يف �سبيل حتقيق
العي���ش الكرمي وحت�سني بيئ��ة ووقت العمل ...ومنذ
ذل��ك التاريخ ت�ش��ارك احلكومات الطبق��ة العاملة
هذا االحتفال كعرفان بدورها يف البناء والتنمية..
هك��ذا هم العم��ال على م��ر التاري��خ والع�صور يف
ن�ض��ال م�ستم��ر لتـ�أكيد دوره��م الطليعي يف نه�ضة
املجتمعات وتطويره��ا ،باعتبارهم العمود الفقري
الفاع��ل ال��ذي ميتل��ك الق��وة يف البن��اء والتعم�ير
واملحافظة على مقدرات الوطن وحمايته.
و�أك��د العتيب��ي �أن الأول من مايو له وقع خا�ص على
العم��ال وعلى تنظيماته��م النقابية حي��ث يحتفال
معا مبا مت اجن��ازه من املكت�سبات وعر�ض املطالب
اجلديدة وتلم�س هموم وم�ش��اكل العاملني ..ونحن
كنقابيني يقع على عاتقن��ا كممثلني لهذه ال�شريحة
م�س�ؤوليات كب�يرة نحو حتقيق �آمالها وتطلعاتها يف
حياة كرمية توازي ما يقدمونه من جهود...واجلميع
ال يدخ��ر جهدا يف �سبيل حتقيق املطالب العمالية..
وبهذه املنا�سب��ة نطالب حكومتن��ا الر�شيدة �سرعة
االعرتاف بيوم العم��ال ا�سوة بكل الدول التي تقدر
قيمة العمل والعمال ..ونحن على ثقة بان حكومتنا
تقدر الطبقة العاملة وتوليها االهتمام..
نب��ارك للطبق��ة العامل��ة وللحركة النقابي��ة يومها
التاريخ��ي ،متمنني عودته العام الق��ادم وقد حقق
العاملون �آمالهم وطموحاتهم..
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�سكرتري عام
نقابة العاملني بامل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية
يعترب العمل من �أهم مقومات احلياة الب�ش��رية ،فمنذ خلق الإن�س��ان وهو يعمل
ويحاول ك�سب قوت يومه للقدرة على العي�ش وتلبية احتياجات احلياة اال�سا�سية،
ودلي��ل عل��ى �أهمية العمل والعامل يف املجتمع �أ�صبح الع��امل ب�أ�سره يحتفل بيوم
العم��ال يف بداية �شهر مايو م��ن كل عام ،ونحن كنقابيني �سعداء بهذه املنا�سبة
وننته��ز هذه الفر�ص��ة لنبعث اىل جميع موظفي وعم��ال الكويت �أجمل التهاين
والتربيكات القلبية .و�أمتنى ان يتحقق مطلب احلركة النقابية واخلا�ص ب�إقرار
االول من مايو كعطلة ر�سمية لي�شاركوا عمال العامل بهذه املنا�سبة.
و�سنتعرف يف هذا املقال على نظرة الإ�سالم جّتاه العمل وحقوق العامل.
نظرة الإ�سالم �إىل العمل
ينظر الأ�سالم �إىل العمل على �أنه فري�ضة �إ�سالمية ،ت�صل �إىل م�ستوى العبادة،
يق��ول اهلل تع��اىل يف كتابه احلكيمَ « :و ُق ِل ْاع َم ُل��وا َف َ�س رَ َيى َهّ ُ
��م َو َر ُ�سو ُل ُه
الل َع َم َل ُك ْ
َوالمْ ُ�ؤْ ِم ُن��ونَ » ،كما �أكد الإ�سالم على الإخال�ص يف العم��ل و�أتقانه ،يقول الر�سول
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إنّ اهلل يحب من العبد �إذا عمل عم ًال �أنّ يتقنه» ،ودعى
الأ�س�لام كذلك �صاحب العمل �إىل �إعطاء العامل الأج��ر املنا�سب بعد االنتهاء
م��ن عملهّ ،
وح��ث الإ�سالم على الع��دل وامل�ساواة يف العمل ب�ين الرجل واملر�أة.
وهن��اك �أهميات كثرية للعم��ل يف حياة الفرد وفى بناء املجتمع الذى يعي�ش فيه
وت�برز �أهم ّي��ة العمل للفرد يف ك�سب الرزق فمن خالل��ه ي�ستطيع الفرد العامل
توف�ير كافة م�ستلزماته وهي امل�سك��ن ،والطعام ،والأمن ،والتعليم .يعترب العمل
كرامة للإن�سان ،يقيه من ّ
الذل والهوان.
�أما �أهمية العمل بالن�سبة للمجتمع كما يلى:
 التكاف��ل االجتماعي وي�ستطيع م��ن خالله التوا�صل مع �أف��راد املجتمع وبناءالعالق��ات االجتماعي��ة .يزيد العمل من ثقة الإن�سان وم��ن قدراته كونه �إن�سان
منت��ج ي�ستطيع تلبية احتياجات جمتمعه .حمارب��ة الفقر ،والتقليل من امل�شاكل
الناجت��ة عن الفق��ر مثل (ال�سرق��ة ،والعنف الأ�س��ري) حت�سني الإنت��اج املحلي
والتقليل من االعتماد على ال�سوق اخلارجي .التقليل من ن�سبة البطالة ،وت�شغيل
الأيدي املحلية املاهرة.
�أما ع��ن حقوق العامل فهن��ا يكمن �أهمي��ة النقابات العمالي��ة وواجباتها جتاه
العم��ل والعامل حيث �أن النقابات العمالية ه��ي الرابط بني العامل وبني ادارة
العم��ل من حيث الدفاع عن العامل وعن حقوقه و�أن يكون الأجر الذى يتقا�ضاه
منا�س��ب له ويكون وفق�� ًا ملجهوده يف العمل  ،واحلفاظ على كرامة العامل وعدم
�أهانته مادي ًا �أو معنوي ًا ومن جه �أخرى احلفاظ على العمل  ،ف�إن العامل عندما
يت�أك��د م��ن وجود حقوق��ه وان �صاحب العم��ل �أو املكان الذى يعم��ل به يحرتمه
ويقدره على عمله مادي ًا ومعنوي ًا كلما كان العمل �أكرث �أتقان ًا وكفاءه.

