ق�ضايا عمالية

�أف�صح عن وجود دعوات �أخرى لنقابتي نفط الكويت والبرتوكيماويات

املحامي بدر العتيبي

املحامي العتيبي:الأحكام ال�صادرة ..م�شمولة
بالنفاذ املعجل وعلى امل�ؤ�س�سة تنفيذها
ع��ن الآثار املرتتبة عل��ى �صدور الأحكام بعدم نف��اذ تلك التعاميم،
�أك��د حمامي نقابة الب�ترول الوطنية الكويتية ب��در العتيبي �أن هذه
االح��كام تعني ا�ستم��رار الو�ض��ع ال�سابق بتك��رمي قدامى املوظفني
ومنحه��م كاف��ة املزايا اخلا�ص��ة بذلك التك��رمي ،وبع��دم االعتداد
بالتعمي��م اخلا���ص برتحيل االج��ازات ،و�أحقية املوظف�ين والعمال
باالحتف��اظ بها و�إع��ادة ار�صدته��م ال�سابقة لكون ع��دم نفاذ تلك
التعامي��م يف مواجهتهم ،كما ي�ستح��ق املوظفون يف القطاع النفطي
الذي��ن يتم �إيفادهم بدورات باخل��ارج او مبهمات ر�سمية اىل كافة
املميزات املالية املقررة ،قبل �صدور ذلك التعميم اخلا�ص.
وب�ين العتيبي �أن تلك االحكام ال�ص��ادرة و�إن كان للم�ؤ�س�سة الطعن
عليه��ا �أم��ام حمكمة التميي��ز ،اال انها م�ش��مولة بالنف��اذ القانوين
املعجل ،ويتعني على امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة تنفيذها من تاريخ اعالن
احلك��م بها ،خا�ص��ة �أن هناك م��ا يقارب � 20أل��ف عامل نفطي يف
الكويت لال�ستفادة من تلك االحكام ال�صادرة التي ت�أتي لتف�صل يف
عدد من املطالب العمالية التي طرحت يف فرتة اال�ض��راب النفطي،
والتي �أكد الق�ضاء �أحقية العمال بها.
واف�ص��ح عن وجود دعوي�ين �أخريني للتحكي��م اقامتهما نقابة نفط
الكوي��ت عل��ى التعاميم ذاته��ا ،ودعوى �أخ��رى مرفوعة م��ن نقابة
البرتوكيماوي��ات عل��ى تعمي��م �آخ��ر خا�ص مبو�ض��وع امل�ش��اركة يف
النج��اح ،وح��ددت جل�س��ة  16ماي��و املقب��ل لنظرها �أم��ام الدائرة
الق�ضائية ذاتها.
العامــل
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وق��ال العتيبي ،يف مذكرة دفاعه �أمام حمكمة التحكيم العمالية� ،إن
«�أح��كام القانون ال ت�س��ري �إال على ما يقع م��ن تاريخ العمل بها ،وال
يرتت��ب عليه��ا �أثر ،فيما وقع قبل ه��ذا التاريخ ،ف���إن كان هذا واقع
احلال ب�ش�أن القانون ،فما بالنا ب�ش�أن التعميم مو�ضوع النزاع والذي
يقرر وقف مزايا ب�ش���أن جموع العاملني �صارت حقوق ًا مكت�سبة لهم
ال يحق امل�سا�س بها من قبل الغري ،ذلك �أن القانون �شملها باحلماية
القانونية و�أبطل كل ما من �ش�أنه منعها عنهم �أو ايقافها ب�ش�أنهم».

الأ�صول املتبعة

وب�ين �أنه «�إن كان��ت هذه الإج��راءات نابعة من قرارات ت�ص��درها
الدولة يف �س��بيل حتقيق هدف معني -مث ًال -ف�إنه من الواجب اتباع
الأ�ص��ول القانونية املتبعة يف هذا ال�ش���أن حتى ت�ص�ير ت�ص��رفاتها
ال غب��ار عليها ح�ين �إعمالها .وهو م��ا يعني �أن حب�س مي��زة �أو منع
منفعة من حقوق العمال حتى ت�ص�ير �سائغة يجب �أن ين�ص بو�ضوح
على �أن هذا اال�س��تقطاع �س��يكون بدء ًا من تاريخ معني ،وهو بالقطع
�س��يكون الحق�� ًا على نفاذ القانون �أو الق��رار �أو التعميم ،ال �أن يطبق
على الكافة دون مراعاة �أو�ضاعهم وتواريخ �شغلهم وظائفهم ،وهذا
ما تواترت عليه احكام الق�ضاء قاطبة ،نذكر منها على �سبيل املثال
احكام حمكمة التمييز».
وبني العتيبي �أن «من املقرر يف ق�ض��اء املحكمة العمالية �أن الأ�ص��ل
ه��و عدم �س��ريان القانون اجلديد على املا�ض��ي ،ولكنه ي�س��ري من
تاري��خ العمل به على املراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه� ،س��واء

