النشاط االجتماعي
من صلب عمل النقابة
ت�أ�س�س�ت احلرك�ة النقابي�ة الكويتي�ة منذ ن�صف
قرن وه�ذا ت�أكيد �صادق عل�ى الدميقراطية التي
انتهجتها الكوي�ت منذ ا�ستقاللها ،و�إميان القيادات
ال�سيا�سي�ة املتعاقب�ة ب�أهمي�ة العم�ال ودوره�م
الرئي�س�ي يف بن�اء وتنمي�ة وتط�ور املجتمع�ات،
و�ض�رورة نيله�م حقوقهم من خلال وجود حركة
نقابي�ة تدافع عنه�م وحتمل همومه�م ومطالبهم
وحتافظ على مكت�سباتهم..
والن�ش�اط االجتماعي هو جزء ال يتجز�أ من عمل
النقابة وعن�صر �أ�سا�سي لدورها يف خدمة جمعيتها
العمومي�ة ومن �ص�لب عمل النقاب�ات الذي يهدف
ت�أ�س�ي�س عالق�ات ت�ض�امنية بني العمال ت�س�ودها
روح امل�ودة والرتابط وت��ؤدي اىل ترابط �أ�س�ري
عادة ما تكون مفق�ودة يف ظروف انعدام النقابات
العمالية.
والن�ش�اط االجتماع�ي يف االخري يخلق اال�س�ا�س
الذي ترتك�ز عليه النقابة يف ن�ش�اطاتها االخرى
واحلقيق�ة �أن هن�اك تفهم ودعم م�ن ادارة نقابة
اال�ش�غال للن�ش�اطات االجتماعي�ة الت�ي نقوم بها
وما يثلج ال�ص�در �إن عدد االع�ضاء املتطوعني لهذه
الن�ش�اطات يتزاي�د يوم�ا بع�د يوم مما ي�دل على
وعي عايل لدى ه�ؤالء بدور النقابة وا�ص�رار على
تطورها .
وميكننا القول ان الطموح النقابي كبري وب�إ�ص�رار
النقابيين وبتكثي�ف جهودهم �س�وف نرتقي بهذا
العمل اىل �أف�اق ارحب و�إىل م�س�توى متطور يلبي
طموحات العاملني ويحقق �آمالهم وتطلعاتهم.
خالد جمهار الدو�سري
ع�ضو جمل�س ادارة نقابة اال�شغال
ورئي�س جلنة املقر باحتاد القطاع احلكومي
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يف كافة ا�شكاله.
واجه العمال العرب يف  28ابريل  1960م�ؤامرة من احتاد عمال ميناء
نيويورك �ضد الباخرة امل�صرية (كليوباترا) وذلك باالمتناع عن تفريغ حمولتها
او تزويدها بالوقود او امل�ؤن اال بعد �أن تعلن م�صر ا�ستعدادها بال�سماح لل�سفن
والبواخر الإ�سرائيلية بالعبور يف قناة ال�سوي�س وعدم م�صادرة الب�ضائع التي
حتملها هذه ال�سفن وذلك ردا علي قرار احلكومة امل�صرية مبنع مرور ال�سفن
الإ�سرائيلية وم�صادرة ال�سفن التي حتمل ب�ضائع لها وحتويل قيمتها ايل �شعب
فل�سطني .ت�أييد ًا لن�ضاله العادل وحقه يف حترير ار�ضه00وبدقة فائقة و�إجماع
كامل نفذ العمال العرب القرار يف كافة املواين واملطارات العربية .وا�ستمرت
املقاطعة �سبعة �أيام.و�أمام هذا التحدي مل جتد ال�سلطات الأمريكية مفرا
للخروج من هذا امل�أزق �إال الر�ضوخ والإيعاز �إيل عمال ميناء نيويورك بتفريغ
الباخرة العربية وتقدمي كل ما يلزم لها 000ويف يونيو /حزيران � 1962شكل
االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب اللجنة العمالية الدولية لن�صرة عمال
و�شعب عدن �ضد اال�ستعمار الربيطاين .وعقدت �أول اجتماعاتها بالقاهرة حيث
�شارك يف �أعمالها مندوبني من خمتلف االحتادات العمالية الدولية .ثم عقد
االجتماع الثاين يف مدينة فارنا ببلغاريا عام  .1965وا�ستمرت هذه اللجنة يف
عملها ت�ؤيد وتنا�صر عمال و�شعب عدن حتي انت�صرت ثورتهم امل�سلحة ورحل
اال�ستعمار الربيطاين مبا ي�ؤكد بان حتقيق الأماين الوطنية والقومية ال يتم �إال
بالن�ضال الواحد والقيادة الواعية الواحدة التي ميثل احتاد العمال العرب احدي
مظاهرها.
ويف �أغ�سط�س� /آب عام  1968مت عقد ندوة �صحفية عاملية يف القاهرة حول ق�ضية
فل�سطني .ويف نف�س العام توايل �إ�صدار جملة العمال العرب باللغات العربية
والإجنليزية والفرن�سية والأ�سبانية و�إ�صدار جمموعة �ضخمة من الكتب والأفالم
الوثائقية مبختلف اللغات حول الق�ضية الفل�سطينية كما مت عقد �سل�سلة من
الندوات وامل�ؤمترات والدورات الثقافية العربية ويف نهاية هذه املرحلة مت �إعالن
ت�أ�سي�س عدد من االحتادات املهنية العمالية العربية لعمال الن�سيج وعمال
الربيد واالت�صاالت لتعمل كروافد طبيعية جتمع عمال ونقابات املهن الواحدة
واملتماثلة يف الوطن العربي ترعي �شئونهم وتدافع عن ق�ضاياهم املهنية .
وعلي ال�صعيد الإعالمي اخلارجي .جنح احتاد العمال العرب – ولأول مرة
– يف مواجهة الر�أي العام العاملي وطرح ق�ضايا الأمة العربية يف قلب �أوروبا
و�شهدت فرن�سا وايطاليا وفنلندا عددا من الأ�سابيع الإعالمية التي �شارك
فيها �صحفيني وقيادات نقابية و�سيا�سية .كان لها �صدي كبري يف تغيري ال�صورة
امل�شوهة التي حاول �أعداء الأمة العربية غر�سها يف هذه املجتمعات حول احلقوق
العربية .
وكان للعمال العرب دورهم امل�شرف والبطويل – �أبان حرب �أكتوبر  /ت�شرين
عام  1973حيث نفذ العمال العرب �شعار املقاطعة لكل ال�سلع الأمريكية والدول
امل�ساندة ال�سرائيل .و�أعلن عبد اللطيف بلطية �أمني العام لالحتاد – ردا
علي ت�صريحات بع�ض امل�سئولني الأمريكيني باحتالل منابع النفط يف الوطن
العربي( :البرتول العربي يحميه العمال  .والبرتول قابل لال�شتعال ) ويف مايو/
�أيار  1988ومبنا�سبة مرور �ستة �شهور علي اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية كانت
دعوة االحتاد العام لنقابات عمال م�صر لكل االحتادات العمالية العربية
لتجميع وحدتها وتوحيد كلمتها يف امل�ؤمتر العمايل العربي الذي دعا �إليه عمال
م�صر بالقاهرة لدعم االنتفا�ضة الفل�سطينية و�أعقب ذلك امل�ؤمتر العديد من
اللقاءات والندوات الداعمة لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني وانتفا�ضته البا�سلة.
ويوا�صل االحتاد م�سريته حتي الآن وب�صفة خا�صة يف جمال الدفاع عن احلقوق
واحلريات النقابية ودعم ومنا�صرة كافة الق�ضايا القومية العربية..
وفى احللقة القادمة نتحدث عن منظمتي العمل الدولية والعربية �إن �شاء اهلل.

