حتـت ال�شمـ�س

عو�ض �شقري املطريي
نائب مدير معهد الثقافة
االحتاد العام لعمال الكويت

shaqair@gmail.com

حـق التنظيم..
وحـق املمار�سـة

مجلة العامل

حري��ة ت�أ�سي���س النقاب��ات واالنتم��اء النقاب��ي م��ن احلقوق الأ�سا�س��ية
التي ن�صت عليها االتفاقيات الدولية ،و�أكدتها القوانني والت�ش��ريعات
الوطني��ة ،حي��ث ن�ص��ت املادة  43من الد�س��تور عل��ى ان «حرية تكوين
اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية وبو�سائل �سليمة مكفولة وفقاً
لل�ش��روط والأو�ضاع التي يبينها القانون ..الخ» ،وبالتايل ،فان الدولة
وفقا لهذه املادة ملزمة د�ستوريا با�صدار ت�شريع ينظم ممار�سة احلق
النقاب��ي ،واذا كان مقب��وال يف الف�ترة املا�ضي��ة ان يبق��ى تنظيم العمل
ملحق��ا يف قان��ون العم��ل يف القطاع االهلي ،ف�إنه مل يعد كذلك اليوم،
خ�صو�ص��ا م��ع زيادة عدد املنظم��ات العمالية ،الذي جت��اوز  60نقابة
حت��ى االن ،متث��ل خمتلف قطاعات العم��ل ،كما ان التجربة وانحراف
بع���ض جمال���س ادارات النقاب��ات العمالي��ة يف ال�س��نوات املا�ضية عن
اه��داف وقواع��د العمل النقابي من خالل التالع��ب باللوائح املنظمة
ل��ه ،اك��دا احلاج��ة ال��ى اع��ادة تنظي��م العم��ل النقابي مب��ا يحفظ له
ا�س��تقالليته وحريت��ه وع��دم تك��رار التج��اوزات الت��ي ارتكبته��ا بع�ض
القي��ادات النقابي��ة ،وحرمت الكثري من العمال من ممار�س��ة حقوقهم
النقابية يف االنت�س��اب والرت�ش��ح ملجال���س ادارات النقاب��ات العمالية،
وكادت تف��رغ العم��ل النقاب��ي م��ن م�ضامين��ه واهدافه النبيلة ب�س��بب
نق���ص وغي��اب الت�ش��ريعات املنظم��ة له ،حي��ث ان كفالة ح��ق التنظيم
النقابي الذي ن�صت اتفاقيات العمل الدولية تتطلب يف املقابل �ضمان
ممار�س��ة ه��ذا احلق ،مثلما ج��اء يف العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك االتفاقيات الدولية ب�ش�أن
احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي اكدت ان لكل فرد احلق يف امل�شاركة
م��ع الآخرين بت�ش��كيل النقابات �أو االن�ضم��ام �إليها حلماية م�صاحله،
وع��دم ج��واز و�ض��ع قيود على ممار�س��ة ه��ذا احلق ،وهو لال�س��ف ما
نفتق��ده يف لوائح العديد م��ن النقابات العمالية ،خ�صو�صا يف القطاع
احلكومي بعد ان ا�ستغلت بع�ض القيادات النقابية حرية العمل النقابي
مب��ا يخالف القواعد التي بن��ي عليها ،حيث قامت بتوظيف احلريات
النقابية وا�ستغاللها خلدمة م�صاحلها اخلا�صة ،فا�صبح العمل النقابي
حك��را عليه��ا ،وحت ّولت بع�ض النقابات لهذه املمار�س��ات اخلاطئة الى
ع��زب خا�ص��ة نتيجة لغي��اب الت�ش��ريعات ال�ضامنة للحري��ات النقابية
واملمار�سة الدميوقراطية ال�سليمة؛ لذلك ما احوجنا الى اقرار قانون
خا�ص بالعمل النقابي يتالفى ال�س��لبيات ويعالج الو�ضع ويعيد االمور
الى ن�صابها واحلقوق الى ا�صحابها! فمن غري املقبول وال املعقول ان
يعطيني القانون حق التنظيم ،ومتنعني اللوائح الداخلية للنقابات من
حق املمار�سة!
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