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العامـــل

لقد تطورت املجتمعات الب�ش��رية خالل القرون املا�ضية ب�سرعة كبرية من
خالل االبتكارات والإخرتاعات التي �ساهم يف وجودها العلماء واملخرتعني
لك��ي ننعم مبا نحن عليه الأن من ث��ورة تكنولوجية يف الإت�صاالت والآالت
احلديثة لكي ي�صبح العامل قرية واحدة.
وال �ش��ك �أن ترجم��ة هذة االبت��كارات والإخرتاع��ات كالآالت احلديثة يف
امل�صان��ع وال�ش��ركات العاملية الك�برى مل توجد �إال بجه��ود وعرق العمال
الفنيني والإداري�ين الذين لهم الدور الأكرب يف ا�ستم��رار وجناح الأعمال
املوكلة �إليهم فهم مدربون على �أكمل وجه لإ�ستخدام هذة التقنيات احلديثة
والتحكم به��ا وال زالت هناك بع�ض الأعمال الفنية التي يتطلب العمل بها
لأيدي العمالة املاهرة التي قد تتعر�ض للخطر يف غالبية �أوقات العمل.
ولع��ل ان�ضمام دول��ة الكويت منذ ا�ستقالله��ا يف �ستينيات الق��رن املا�ضي
للعدي��د م��ن املنظمات الدولي��ة التي تعن��ى بحقوق العم��ال ووقعت على
الإتفاقي��ات واملواثي��ق التي كفل��ت للعامل حقوقه وواجبات��ه  ،وذلك كون
دول��ة الكويت من الدول املتح�ضرة التي تن�ش��د ال�سالم واحلرية واحلقوق
العمالي��ة ونفخ��ر جميعنا بتل��ك الر�ؤيا الت��ي �أ�س�سها الرعي��ل الأول من
الكويتيني لتحفظ حقوق املوظف�ين العمال والتزامات رب العمل جتاههم
�س��واء كان��وا يف القطاع احلكوم��ي �أو القطاع اخلا���ص ،فالقانون ال يفرق
بني الكويت��ي �أو املقيم كلهم لديهم حقوق وعليهم واجبات يف ظل الأنظمة
والت�شريعات احلالية.
�إننا كذلك نفخر اليوم ب�إحتاد عمال الكويت املظلة ال�شرعية جلميع العمال
الكويتي�ين واملدافع ال�شر�س عن حقوقهم ومكت�سباتهم وحت�سني �أو�ضاعهم
الوظيفي��ة والوقوف اىل جانب العمال متى احتاج��وا ذلك والتحذير من
عواق��ب القرارات الت��ي ال تخدم م�صاحلهم والعمل عل��ى الغائها بالطرق
التي كفلها القانون  ،ف�إ�ضراب القطاع النفطي يوم � 17/4/2016سوف يخلدة
التاري��خ لإ�صطفاف العم��ال ونقاباتهم كرجل واحد �ض��د انتزاع ميزاتهم
الوظيفي��ة التي �صدر بها احكام ق�ضائية ووقع��ت عليها النقابات النفطية
وال�ش��ركات النفطية من جهة وبالفعل رجعت الأمور اىل ن�صابها ال�صحيح
وذل��ك بوقفة العمال اجلادة واحلري�ص��ة للمحافظة على حقوقهم يف ظل
تع�سف رب العمل الغري م�سبوق.
وكان املوقف امل�شرف لإحتاد عمال الكويت وجميع نقابات القطاع احلكومي
واخلا���ص مع مطالب عمال القط��اع النفطي الأث��ر الإيجابي على عمال
النف��ط وا�ستقرارهم الوظيفي بعد توفي��ق اهلل عز وجل وال ي�سعني يف هذا
املقال �إال �أن �أتق��دم بال�شكر اجلزيل لرئي�س �إحتاد عم��ال الكويت املهند�س
�سامل �شبيب العجمي ونائب رئي�س االحتاد ال�سيد �أحمد حمدان الديحاين
والأمني امل��ايل ال�سيد فهد مطلق العنزي على جهوده��م املتميزة ودفعهم
لعجل��ة �إحتاد العمال للأمام و�سعيهم الدائم لتحقيق املزيد من الإجنازات
العمالية فالعمال ي�ستحقون ذلك.

