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�أن تكت��ب يف جمل��ة العامل  ،التي تهتم بق�ض��ايا وهموم الطبقة العاملة  ،فهي م�س���ؤولية
كب�يرة قد اليدركها الكثري  ،فعمال الكويت خمتلفون عن نظراءهم يف بع�ض الدول  ،فهم
ميلك��ون ثقافة عالية ودراية تامة يف الكثري من الأمور ال�سيا�س��ية والثقافية والإجتماعية
والريا�ضية وغريها .
فمنذ �أن و�ض��ع الد�س��تور الكويتي الذي نظم �ش��كل العالقة بني احلاكم واملحكوم  ،و�أر�سى
دعائم العدل وامل�ساواة وكفل احلرية ال�شخ�صية � ،أ�صبح للعامل الكويتي جهة متثله وتدافع
ع��ن حقوقه وحتفزه من �أجل القيام بواجبات��ه الوطنية على �أكمل وجه  ،فجاءت النقابات
العمالية الواحدة تل��و الأخرى لتعزز دور الدميقراطية الكويتي��ة وت�ؤكد على �أهميتها يف
املجتمع الكويتي وهو الدفاع عن حقوق العمال ومكت�سباتهم الوظيفية.
يف �ستينيات القرن املا�ضي  ،كانت النقابات يف �أوج �إزدهارها وقوتها فقد كانت الكويت تعي�ش
يف مرحلة جديدة ود�ستور جديد  ،وكان هناك الكثري من النقابيني يحملون �أفكاراً قومية
ونا�صري��ة  ،ومواقفهم ثورية من �أجل حقوق العمال  ،فجاءت �أغلب املكت�سبات العمالية يف
هذه الفرتة  ،حتى �أن بع�ضاً من العالوات واحلوافز املالية مل تتغري منذ ذلك الوقت  ،وقد
جتل��ت بو�ضوح قوة وت�أثري نقابات العمال على ال�ش��ارع الكويتي ،عندما و�صل بع�ضاً منهم
اىل كر�سي جمل�س الأمة ليمثل ال�شعب ب�أ�سره بعد �أن كان ميثل العمال .
�أ�ستم��رت ق��وة نقاب��ات العم��ال و�إحتاداته��م يف الت�أث�ير وامل�شارك��ة يف ال�ش���أن ال�سيا�سي
والإجتماع��ي ،و�أت�ضحت ب�شكل كبري �آبان الغزو العراقي على دولة الكويت  ،ف�إنربى رجال
الكوي��ت النقابي�ين للدفاع عن احلق الكويت��ي يف املحافل العمالي��ة  ،وبعدها جاءت حالة
الرك��ود يف العمل النقابي  ،ف�سيطر عليها من كان يبحث ع��ن م�صلحة �شخ�صية ويحتمي
خلف قبيلته وطائفته وحزبه  ،ف�أ�صبحت احلركة العمالية مري�ضة التقوى على احلراك ،
حتى جاءت حركة ت�صحيح امل�سار والتي قادتها وزيرة ال�ش�ؤون الإجتماعية  ،ال�سيدة الفا�ضلة
هن��د ال�صبيح  ،وذلك بتفعيلها حلكم املحكمة والذي جاء ب�إحتاد جديد للعمال � ،أ�سفر عنه
الكثري من احلركات الت�صحيحية والقرارات اجليدة التي عدلت م�سار العمل النقابي .
الي��وم نحن �أم��ام مرحلة جديد  ،فم��ن الإن�صاف �أن مننح الفر�ص��ة والوقت لرنى العمل
ونتائج��ه  ،فالجم��ال لتكرار املا�ضي القريب ب��كل احواله ال�سيئة  ،ف��كل �شيء تغري حتى
الظروف ال�سيا�سية  ،وقد جاء وقت العمل فلن ت�سلب مكت�سبات العمال وحقوقهم بعد الآن
 ،فهن��اك مع�ضالت كث�يرة �سيمر بها الأخوة يف الإحتاد ونقاب��ات العمال وهي متثل املحك
الرئي�س��ي لعملهم يف املرحلة القادمة  ،ومنها على �سبيل املثال الظلم الكبري الذي يتعر�ض
ل��ه بع�ض العمال من بع�ض امل�س�ؤولني الذي��ن يت�سمون بالعن�صرية البغي�ضة ويعتقدون �أن
العام��ل يعمل لديهم ولي�س لدى الدول��ة  ،فالبد من ال�ضغط على بع�ض الوزراء من �أجل
تفعي��ل قوان�ين �صارمة لبع�ض املدراء وال��وكالء امل�ساعدين ت�ص��ل اىل جتميدهم و�سحب
امل�سم��ى الوظيفي منهم  ،كما �أن هناك قرارات �ستجعل الت�ص��ادم عنوان للمرحلة القادمة
كقرار ديوان اخلدمة املدنية الذين يلزم جميع املوظفني ممن جتاوزت خدمة �أكرث من 25
عام  ،بالب�صمة  ،وبع�ض القرارات املزعجة التي تهدد ب�إلغاء العالوات وبع�ض البدالت .
ف�أرى �أن هناك الكثري من العمل واجلهد البد �أن يبذل كي تتغري ال�صورة ال�سلبية للنقابات
وهذا الي�أتي �سوى بالإجنار وال�صدق يف الوعود و�إقران الأقوال بالأفعال ،واهلل امل�ستعان .
***
�أب��ارك للأخ العزيز  ،ولي��د الهويدي املط�يري � ،إنتخابه رئي�ساً لإحت��اد نقابات العاملني
بالقط��اع احلكوم��ي  ،ونيله ثقة العم��ال  ،و�أمتنى له التوفيق العمل م��ن �أجل مزيداً من
املكت�سبات واحلقوق العمالية � ،أعانك اهلل على حمل الأمانة يابوخالد .

