يف ن�ش�أتها �أو يف انتاجها لأثارها �أو يف انق�ضائها ،كما ي�سري مبا
له من �أثر مبا�شر على االثار امل�ستقبلية التي ترتتب على املراكز
القانوني��ة ال�سابقة ،وهو ما ينتفي مع��ه �أي �سند ي�صح ان ي�شيد
عليه التعميم مو�ضوع الدعوى ،كونه �صادرا وفق ما �سبق� ،أ�شبه
ببنيان خاو من عمد يقومه �أو ما ي�شيد به اركانه».
و�أ�ض��اف �أن «التعمي��م مو�ض��وع اال�ستئن��اف املاث��ل ،وقد ثبتت
خمالفت��ه للقانون وقواع��د النظام العام ،جدي��ر الق�ضاء بعدم
االعتداد به ،مع ما يرتتب على ذلك من �آثار ،الأمر الذي يجعل
�إ�ص��دار التعميم على هذا النحو ،ف�ض�ل ًا عن خمالفته ل�صريح
ن�ص القان��ون الوا�ضح اجللي ،ف�إنه يجع��ل العامل يف حرية من
�أم��ره ،ال�سيما �أن العمل به��ذا التعميم �سي�ؤدي حتم ًا �إىل حدوث
لغ��ط وع��دم ا�ستقرار ل��دى العم��ال و�أ�صحاب العم��ل على حد
�سواء».

ترحيل الإجازات

وب�ش�أن التعميم اخلا�ص برتحيل الإجازات قال �إن الر�أي الغالب
يف الفق��ه ال يواف��ق على مثل ه��ذا التعميم� ،إذ �أن ف��وات ال�سنة
الت��ي كان ي�ستحق العامل عنه��ا �إجازته ال�سنوية بغري احل�صول
عليها نتيجة املوقف ال�سلبي من �صاحب العمل من باب ا�ستحالة
تنفي��ذ االلتزام عين ًا ،لأن التنظيم الت�شريعي للقيام بالإجازة ال
يتطل��ب بال�ض��رورة القيام بها فع ًال يف نف���س ال�سنة ،بل يت�صور
�ضمه��ا وت�أجيلها يف احلدود املقررة ت�شريعي�� ًا لل�سنوات التالية،
وم��ن ثم ف�إن للعامل �أن يطالب ب�إجازته عن ال�سنة الفائتة ،على
اعتبار �أن تفويت ح�صول العامل على االجازة راجع �إىل �صاحب
العمل ال �إىل العام��ل ،وال ميتنع ذلك �إال �إذا كان التنفيذ العيني
لاللت��زام بالإجازة يلحق ب�صاحب العم��ل خ�سارة ج�سيمة دون
م�ض��رة كب�يرة للعامل ،الأمر الذي يكون مع��ه التعميم ال�صادر
عل��ى هذا النحو جدير ًا الق�ضاء بع��دم االعتداد به وعدم نفاذه
و�سريانه ،مع ما يرتتب على ذلك من �آثار.
وعن ال�صفة الآمرة التي يخالفها التعميم ال�صادر من امل�ؤ�س�سة
ذكر العتيبي« :يق�صد به تراجع الفكرة التعاقدية ومبد�أ �سلطان
الإرادة �أم��ام التدخ��ل الت�شريع��ي للدولة� ،إذ تتدخ��ل الدولة يف
تنظي��م عالقات العمل بقواعد �آم��رة حتى تفر�ض عدم االتفاق
على م��ا يخالفه��ا ،ذلك �أن انع��دام التعادل ب�ين طريف عالقة
العم��ل وهما العام��ل و�صاحب العم��ل قد �أوجب تدخ��ل امل�شرع
حلماي��ة الط��رف ال�ضعي��ف يف العالقة ،وهو العام��ل ،ومل يكن
ذلك التدخ��ل الت�شريعي ليكون فعا ًال �إال ب�إ�ضفاء ال�صفة الآمرة
على قواعد قانون العمل».

الفيلكاوي :حكم �إلغاء التعاميم..
�إجناز يح�سب للنقابة
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العامــل

�أك��د ع�ض��و جمل���س �إدارة نقاب��ة �شركة عم��ال البرتول
الوطني��ة الكويتي��ة عب��داهلل الفيل��كاوي� ،أن �ص��دور
حك��م التحكي��م م��ن حمكم��ة اال�ستئن��اف ب�ش���أن �إلغاء
تعامي��م م�ؤ�س�س��ة الب�ترول فيما يتعل��ق بخف�ض درجات
وخم�ص�ص��ات ال�سف��ر ،واحل��ق يف جتمي��ع االج��ازات
ال�سنوي��ة ،وتك��رمي قدام��ى العامل�ين لهو �إجن��از جهود
خمل�صة بذلها القائمون على النقابة واع�ضا�ؤها.
و�أو�ض��ح الفيل��كاوي ان تل��ك الق�ضايا كان��ت جزءا من
املطال��ب العمالية الت��ي �أعلنوها وطالب��وا بتحقيقها يف
�إ�ضراب القطاع النفطي يف �شهر ابريل من العام .2016
و�أك��د الفيل��كاوي �أن كل احلق��وق العمالي��ة املق��ررة
واملكت�سب��ة �إمنا هي م�صونة مبوج��ب الأحكام والقوانني
واللوائ��ح الإدارية بناء على االتفاقيات الودية التي متت
بني النقابة وال�شركة وال يجوز امل�سا�س بها.
و�أ�ش��اد الفيل��كاوي بالق�ضاء الكويتي النزي��ه الذي �أعاد
احلق لأ�صحابه ،وتوج��ه بال�شكر لكل من �ساهم يف هذا
الإجن��از ،وخ���ص بال�شكر امل�ست�ش��ار القان��وين للنقابة
الأ�ست��اذ جم��دي الباقوري ال��ذي بذل جه��دا كبريا يف
�سبيل �إجن��اح م�سعانا للدفاع عن حقوق العمال ،وكذلك
ثمن الفيلكاوي جهود مكت��ب املحامي بدر �سعد العتيبي
العامل�ين مع��ه كافة ملا بذلوه من عم��ل خمل�ص ي�ستحق
ال�شكر والثناء.
وهن���أ ع�ض��و جمل���س ادارة نقابة �شركة عم��ال البرتول
الوطنية الكويتية عبداهلل الفيلكاوي العاملني يف القطاع
النفط��ي بهذا الإجن��از وتعهد لهم ب�أن �أع�ض��اء النقابة
على العهد و�سائرون لتحقيق كل طموحاتهم.

