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جمـلة العامــل

كان��ت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعي��ة والعمل يف ال�سابق حت�ضر اجتم��اع اجلمعيات العمومية
العادي��ة وغ�ير العادية للنقاب��ات ،اال ان بع�ض القي��ادات النقابية ر�أت حينه��ا �أن ح�ضور
ممثل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل الجتماعات العمال املتعلقة بعملهم النقابي ي�شكل
خمالفة التفاقيات العمل وانتهاكا للحرية النقابية وتدخال يف ال�ش�ؤون اخلا�صة بالنقابات
العمالي��ة ،فقام��ت �إحدى اجلمعيات العمومي��ة يف ثمانينات القرن املا�ض��ي بالتعدي على
من��دوب وزارة ال�ش���ؤون وطرده وعدم املوافقة على ح�ض��وره اجتماعهم ومن يومها مل تعد
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعم��ل حت�ضر االجتماعات العمالية �إال نادر ًا وباخلفاء خ�شية
الت�ص��ادم مع العمال ،ال بدافع احرتام اتفاقيات العمل ،مثلما يدعي بع�ض م�س�ؤوليها هذه
االي��ام .وقد اتفقت القيادات النقابي��ة يف القطاعني احلكومي والنفطي بعد هذه احلادثة
عل��ى قيام احتاد البرتول باال�شراف على انتخابات نقابات القطاع احلكومي وقيام احتاد
نقاب��ات العاملني يف القطاع احلكومي بالإ�شراف على انتخاب��ات نقابات القطاع النفطي
ل�ضم��ان نوع ما من احليادي��ة والرقابة النزيهة على العمل النقاب��ي ،وا�ستمر الو�ضع على
ه��ذه احلال حتى �أواخر الت�سعين��ات ،حيث �أخذ كل احتاد مهن��ي باال�شراف على انتخاب
جمال���س �إدارات النقاب��ات املن�ضمة �إليه ،ومن هنا ابتد�أ الف�س��اد النقابي يدب يف �أو�صال
املنظمات العمالية ،واخ��ذت ظاهرة ما ي�سمى «احتكار جمال�س �إدارات النقابات بالنمو»،
انطالق��ا م��ن الطائفية والقبلي��ة� ،إىل �أن و�صل��ت �إىل العائلي��ة ،ف�أ�صبحنا ن��رى الأ�شقاء
و�أبناءه��م وابن��اء عمومتهم من الدرجة الأوىل اع�ضاء يف جمل���س ادارة املنظمة النقابية
ميثلون عماال مل يختاروهم ومل ي�ست�شروا بهم.
وهو و�ضع ما كان له �أن يربز بهذه ال�صورة الب�شعة لو مل يحظ مبباركة بع�ض قيادات قطاع
العم��ل يف وزارة ال�ش���ؤون قبل ف�صله ع��ن الوزارة ،التي مكنت الف�س��اد النقابي من العبث
والتالع��ب يف لوائح بع�ض النقاب��ات العمالية ،مما �أدى �إىل اق�ص��اء اجلمعيات العمومية
وت�شويه العمل النقابي و�إطالق يد جمال�س �إدارة النقابات يف كل �ش�ؤون املنظمات العمالية
مب��ا يف ذلك ممار�س��ة دور اجلمعي��ات العمومية ،حت��ى �إن �أحد جمال���س �إدارات نقابات
القط��اع احلكومي مت ت�شكيله يف ديوانية م�س���ؤول كبري �سابق يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل يف حتالف غري معلن لقوى الف�ساد الر�سمي والعمايل.
فالأزم��ة النقابي��ة الت��ي ت�ضرب الي��وم ب�أطنابه��ا وتلقي بظالله��ا على ال�ساح��ة العمالية
والنقابي��ة لي�ست �أزمة احتاد ع��ام وال �أزمة جمال�س �إدارات نقاب��ات عمالية ،مت حلها من
قب��ل جمعياتها العمومية ،بل هذه العناوين جمرد نتائج طبيعية لنهج فا�سد مل يعد مقبوال
نقابيا وعماليا.
وه��و و�ضع ن�أم��ل يف �أن يت��م ت�صحيحه عاجال غري اج��ل من خالل اجلمعي��ات العمومية
للنقاب��ات العمالي��ة ،باعتبارها �أعلى �سلطة نقابي��ة؛ فهذا واجبها وهذا م��ا تنتظره منها
حركتنا النقابية عرب االنتخابات النقابية التي �ستجرى يف �شهري يناير وفرباير املقبلني،
وه��و ما يتطلب منه��ا من الآن الإعالن عن رف�ض �إ�شراف ق��وى الف�ساد النقابي على �سري
العملية االنتخابية ،وان تتوىل اجلمعيات العمومية بنف�سها مقاليد الأمور من خالل اختيار
جلنة �إ�ش��راف من �أع�ضاء اجلمعيات العمومية تتوافق عليها القوائم االنتخابية املتناف�سة
اذا م��ا ارادت بالفع��ل اخلال���ص م��ن هذا النه��ج الف�ساد ال��ذي ا�ضر باحلرك��ة النقابية
وم�صالح عمالها.
وما التوفيق �إال باهلل.
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