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الهمالن لـ »األنباء«: نتابع مشروع زيادة رواتب العاملين 
في القطاع النفطي ليرى النور في الميزانية الجديدة

نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية أكد أن المؤسسة ملتزمة بقرارها حول الزيادة

جميـع النقابات ال تمانع فـي المطالبة بعالوات للمهندسـين 
والفنييـن العامليـن فـي بعـض التخصصـات النـادرة والطـاردة

آن األوان ليتحول مركز التدريب البترولي إلى أكاديمية عالمية
بعض الكتل تركز على مبدأ »خلوا ولدنا مكانه ونخلي ربعكم مكانهم«

نالحظ بني احلني واآلخر تدخل 
ن��واب االمة ف��ي بع��ض اجلوانب 
واثارة بعض االسئلة ألهداف معينة 
وخلدمة مصالح البعض خاصة في 
قضية تعيني القيادات النفطية، فما 

تعليقكم على ذلك؟
ال يخف����ى على أح����د الصراع 
السياسي وتصفية احلسابات بني 
بعض القيادات وقد كان ذلك جليا 
في اآلونة االخيرة ومن املؤسف ان 
يصبح هذا القطاع الفني وعصب 
احلي����اة االقتصادي للبلد عرضة 
لالنتهاكات السياسية والتدخالت 
احلزبية وفرض منهجية احملاصصة 
الفئوي����ة وغي����اب مب����دأ الكفاءة 
واخلبرة العملية التي هي أساس 
ومعيار الختيار القيادي، ومما ال 
ش����ك فيه ان هذا املنهاج اخلاطئ 
اذا كان  القطاع، خاصة  س����يدمر 
فريق العمل املشكل من القيادات 
غير منس����جم ألنه مش����كل وفقا 
للضغوط واملساومات السياسية 
التي بدأت احلكومة تستجيب لها 
ضاربة املصلح����ة العامة للدولة 

عرض احلائط.
أما فيما يخ����ص اثارة بعض 
الن����واب لبعض االس����ئلة، فهذا 
حق أصيل للنائب مبزاولة عمله 
الرقابي، ولكن البعض يس����تغل 
ذلك خللق توجه عام نحو قضية 
معينة واملبالغة في اثارة مالحظات 
ديوان احملاسبة في جوانب ذات 

طبيعة تعاملية خاصة حتتاج الى 
توضيحات من اجلهات املعنية وهي 
من االمور الطبيعية. ولكن اثارة 
الش����بهات بغية تش����ويه صورة 
البعض للضغط السياس����ي على 
الوزير ألهداف معروفة، وجند هذا 
النائب ف����ي اجلانب اآلخر يغض 
البصر ويصم األذن عن مخالفات 
صريحة وواضحة للقوانني واللوائح 
املناقصات  ف����ي إرس����اء  والنظم 
املشبوهة املخالفة للشروط الفنية 
متجاوزة كل االجراءات القانونية 

املعمول بها والشواهد كثيرة.

تحقيق في المخالفات

هل من املعقول أال يتم التحقيق 
في هذه املخالفات؟

بعضها تشكل لها جلان حتقيق 
ولكنها تفبرك على حسب االهواء 
واحملسوبية واالنتماء والواليات 
احلزبية، فال توجد ادانة على هذه 
الفئة التي يسعى بعض نواب الكتل 
االم����ور بالقطاع  لتوليتهم زمام 
النفطي لتالق����ي املصالح بالرغم 
من الشبهات الصريحة التي تدين 
هذه القي����ادات لتنفيع أقارب لهم 
وترسية تلك املناقصات املشبوهة، 
ولو بحثنا من خالل جلان حتقيق 
حيادية من خارج القطاع لوجدنا 

شواهد حية ودالئل قاطعة.
ه��ل تعني ان هن��اك توجها من 
بعض النواب لتعي��ني قيادات بهذه 

املنهجية؟
نعم، هناك كتلة نيابية تركز 
على بعض القيادات إلثارة الرأي 
العام حولها من أجل املس����اومة 
إلبقاء أحد القياديني في منصبه، أي 
مبعنى »خلوا ولدنا مكانه ونخلي 

ربعكم مكانهم«.

زيادة الراتب

من املفترض ان العمل النقابي ال 
يقتصر عمله فقط على املطالبة برفع 
الروات��ب وخالفه، ب��ل هناك جانب 
آخر في مجال التنمية البش��رية ال 

نكاد نسمع له أي صوت.
على العكس، فنحن نهتم بأهم 
عنصر في منظومة التنمية وهو 
العنصر البشري بل كان احد اهم 
مطالبنا في إضراب عام 2008 وهو 
تنمية مهارات املوظف عن طريق 
الداخلي����ة واخلارجية،  الدورات 
الس����يما ان املؤسسة لديها مركز 
تدريب بترول����ي أصبح يضاهي 
األكادمييات العاملية من حيث جودة 
التدريب والتأهيل الفني واإلداري 
وقد حصل عل����ى تصنيف A في 
الفنية اخلاصة  ال����دورات  مجال 
INVICUO وأصبح����ت ش����هاداته 
معترف بها وكذلك حصولها على 
تصنيف A في مجال الورش الفنية 
املهنية والذي يزود القطاع النفطي 
والقطاع اخلاص باملستوى املطلوب 

من العمالة الفنية.

وج��ذب حول ما أثي��ر من موضوع 
زيادة الرواتب للقطاع النفطي، وقد 
صاحب ذلك األمر أيضا مس��اجالت 
ب��ني النقاب��ات النفطي��ة وجمعي��ة 
املهندسني، فكيف لكم أن توضحوا 

ذلك؟
الق���رارات  ال���ى  اس���تنادا 
واالتفاقيات السابقة مع مؤسسة 
البترول الكويتية، وذلك مبراجعة 
الرواتب كل 3 س���نوات والقيام 
بعمل مسح ميداني لسلم الرواتب 
واالج���ور على الس���وق احمللي 
واخلليجي وقد كانت النتائج لتلك 
الدراسة تستوجب رفع الرواتب 
واالجور للعاملني بالقطاع النفطي، 
حيث قامت املؤسس���ة بتشكيل 
جلنة لذلك مستعينة ايضا باحدى 
الشركات العاملية ومت مناقشة ذلك 
مع احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات منذ فترة طويلة 
وعلى عدة مراحل الى ان توصال 

الى اتفاقية عادلة.
وال يخفى على احد املجريات 
التي صاحبت مناقشة هذه الزيادة 
في مجلس ادارة املؤسسة واللغط 
الذي عطل هذا املش���روع وذلك 
عندم���ا اعترض اح���د االعضاء 
املعينني في مجلس ادارة املؤسسة 
وتبن���ى وجه���ة نظ���ر جمعية 
املهندسني مع احترامنا وتقديرنا 
للدور الكبير الذي يقومون به في 
شتى مجاالت القطاع النفطي اال ان 

الخ( مبا يتناسب مع  الفنيني.. 
الزيادات الت���ي اقرت اخيرا في 
القط���اع احلكوم���ي )الكوادر( 
وتتواءم مع لوائح ونظم املؤسسة 
التابعة لها وقانون  والشركات 
القطاع النفطي – اال انه مت رفض 
هذه الزيادة )واستثناء املهندسني 
فقط( من قبل احد اعضاء مؤسسة 
البت���رول املعينني وذلك تنفيذا 
الجندة جمعية املهندسني املنتمي 
اليها متجاه���ال معظم موظفي 
هذا القط���اع ومتجاوزا اللوائح 
والنظم والقواعد واألس���س في 
سبيل ارضاء هذه اجلمعية ضاربا 
باملصلحة العامة للقطاع عرض 

احلائط.
فم���ا كان م���ن النقاب���ات اال 
التصدي لهذا العبث فقمنا باتخاذ 
االج���راءات التصعيدي���ة وذلك 
حفاظا على حقوقنا ومكتسباتنا، 
فعبرنا ع���ن رأيكم وكنا صدى 
صوتكم، مؤكدين أننا لن نقبل 
جتاهل وجت���اوز حقوق العمال 
وسنذهب الى خيار »االضراب« 
اذا استمر األمر على هذا النحو، 
فقمنا باخذ زمام املبادرة واالقدام 
على رفض هذا املشروع وقد كان 
ايضا لتج���اوب جميع النقابات 
النفطية وتالحمها ووقوفها صفا 
واحدا اثر في وقف هذا املشروع 
الذي اك���ده كل من وزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل والرئيس 

وق����د آن األوان ان يتحول هذا 
املركز الى أكادميية نفطية عاملية 
ملا يتمتع به من عناصر قوة تؤهله 
لذلك، وقد حتقق هذا األمر بجهود 
مخلصة وكوادر وطنية فذة ارتقت 
بهذا املركز الى مكانة عاملية وعلى 
رأس تلك الكوادر العضو املنتدب 
لش����ؤون التدريب الشيخة شذى 
الصباح وباقي طاقم املركز الذين ال 
يدخرون جهدا إال بذلوه في سبيل 
االرتقاء بهذا الصرح العلمي الذي 
نفتخر به جميعا ونطالب بتوسعة 
الطاقة االستيعابية له لتأهيل املزيد 
من الكوادر الوطنية واملس����اهمة 
أيضا في حل مشكلة البطالة التي 
تؤرق كل مواطن وهذا األمر يوفر 
القوى  الالزم����ة من  االحتياجات 
العاملة الفنية التي تناسب العمل 
في الشركات النفطية او املساهمة 
في توفير العمالة املطلوبة للمقاول 
الذي أصبح يسيطر على أنشطة 
كبيرة في القطاع النفطي، السيما 
ان البلد مقبل على مشاريع ضخمة 
حتتاج الى دفع هذا املركز من جميع 
اجلوانب ليتواءم مع خطة التنمية، 
خاصة التنمية البشرية وهي الثروة 
احلقيقية املستدامة وتنمية قدراتها 

لالرتقاء بهذا القطاع.

شد وجذب

شهدت الساحة العمالية والنقابية 
ف��ي اآلون��ة األخيرة عمليات ش��د 

سلم الرواتب واالجور في القطاع 
النفطي مرتبط باملهام الوظيفية 
وبحجم املسؤولية وبكمية العمل 
اضافة الى بيئة العمل احمليطة 
به وال يرتبط باملؤهل الدراسي 
وفقا للوائح والنظم التي نظمها 
قانون القطاع النفطي وهذا خالفا 
ملا ه���و معمول به ف���ي ديوان 
اخلدم���ة املدنية ال���ذي يخضع 
ألسس وقواعد وقوانني تختلف 
عن قان���ون القطاع النفطي وان 
اقحام هذه القواعد في املنظومة 
االدارية للقطاع النفطي هو تدمير 
لهيكل الوظائف وسلم الرواتب 
واالجور به وهذا ال يحقق العدالة 

واملساواة.
فلقد اس���تعانت املؤسس���ة 
بشركات عاملية وجلان داخلية 
لعمل مس���ح ميدان���ي للرواتب 
واالجور على املس���توى احمللي 
واخلليجي للوظائف املتشابهة 
النشاط والتي اسفرت النتائج عن 
تدني الرواتب واالجور في القطاع 
النفطي وقد مت���ت معاجلة هذا 
اخللل وفقا للدراسة التي نوقشت 
مع احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ووضع جميع 
املالحظات واخليارات املتعددة 
التي حتقق العدالة واملس���اواة 
جلمي���ع املوظف���ني مبؤهالتهم 
املختلفة )املهندسني- احملاسبني 
الكيميائيني –  القانوني���ني –   –

التنفيذي ملؤسسة البترول، خالل 
االجتماع ان املؤسس���ة ملتزمة 
بقرارها ح���ول مس���ألة زيادة 
الرواتب والعمل ب���ه وفقا لهذا 
االطار ووفقا للوائ���ح والنظم 
املعمول بها في القطاع النفطي 
وحسب القانون وفلسفة األجر 
في القطاع املرتبطة بالدرجة لكل 
وظيفة مبا يحقق العدالة جلميع 

الوظائف والتخصصات.
ونؤكد هنا ان جميع النقابات 
ال متانع ف���ي املطالبة بعالوات 
الذين  للمهندس���ني والفني���ني 
يعملون في بعض التخصصات 

النادرة والطاردة.
وها نحن نتابع عن كثب جميع 
االج���راءات الالزمة واملصاحبة 
القرار املشروع ليرى النور في 
امليزانية  العاجل وعلى  القريب 

اجلديدة ان شاء اهلل.

كلمة أخيرة

نتمن���ى أن نن���أى بالقطاع 
النفطي عن تسييس قضاياه وان 
يتم تعيني قيادته وفقا للكفاءة 
العملية لالرتقاء بهذا  واخلبرة 
القطاع احليوي الذي اعناه الترهل 
والفساد، وليواكب ركب التنمية 
لتعويض ما فات القطاع من فرص 
اس���تراتيجية كان من املفترض 
اجنازها وفقا للمخططات مسبقة 

وتواريخ محددة.

عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شـركة البترول الوطنية الكويتية 
محمد الهمالن ان جميع النقابات ال متانع في املطالبة بعالوات للمهندسـن 

والفنين الذين يعملون في بعض التخصصات النادرة والطاردة.

وأشار الهمالنـ  في حوار مع »األنباء«ـ  الى ان النقابة تتابع جميع االجراءات 
الالزمة واملصاحبة إلقرار مشروع زيادة رواتب العاملن في القطاع النفطي ليرى 
النور في القريب العاجل وعلى امليزانية اجلديدة، مشددا على ان وزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول أكدا أن املؤسسة 

ملتزمة بقرارها حول مسألة زيادة الرواتب والعمل وفقا لهذا االطار ووفقا للوائح 
والنظم املعمول بها في القطاع النفطي وحسب القانون وفلسفة االجر في القطاع 
املرتبطة بالدرجة لكل وظيفة مبا يحقق العدالة جلميع الوظائف والتخصصات، 

وفيما يلي نص احلوار:
محمد الهمالن


