االحت��اد الع��ام عم��ال الكوي��ت ي�ؤك��د عل��ى
ا�ستقاللية العمل النقابي وان حل بع�ض جمال�س
النقابات ي�أتي يف اطار احلريات النقابية
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اك��د ان نائب مدير معهد الثقافة العمالية ع�ض��و املجل�س التنفيذي
لالحت��اد العام لعم��ال الكويت عو�ض �ش��قري ان ا�س��تقاللية العمل
النقاب��ي امر الميكن التهاون به او امل�س��اومة علي��ه  ،وهو حق اكدت
علي��ه القوان�ين الوطني��ة ومواثي��ق واتفاقي��ات العم��ل الدولية وقد
مار�س��ته والتزال احلركة النقابية الكويتية  .وان ما يثار من مزاعم
حول تدخل وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل وهيئة القوى العاملة
بال�ش�أن النقابي ال �صحة له على االطالق .
وا�ض��اف �شقري ان االحتاد العام لعمال الكويت الميكن ان ي�سمح ال
لوزي��رة ال�ش�ؤون وال لغريها بامل�سا�س باحلري��ات النقابية او التدخل
بالعم��ل النقابي  .وم��ا �شهدته احلركة النقابي��ة الكويتية يف الفرتة
املا�ضي��ة من حل لبع�ض جمال���س �إدارات النقابات العمالية ي�أتي يف
اط��ار احلريات النقابية  ،وقد ج��اء نتيجة ملمار�سات خاطئة قامت
به��ا جمال�س بع���ض النقاب��ات العمالية بذريع��ة ا�ستقاللي��ة العمل
النقابي ومبا يخالف قواعد ومفاهي��م احلريات النقابية واملمار�سة
الدميقراطي��ة ال�سليمة يف اختيار العمال ملمثليه��م التى ا�ستهدفتها
ون�ص��ت عليها اتفاقيات العمل الدولي��ة  ،خ�صو�صا االتفاقيتني رقم
 87و  98اخلا�ص��ة باحلريات النقابية  ،مما دفع ببع�ض اجلمعيات
العمومي��ة �إىل ح��ل جمال���س ادارات نقاباته��ا كح��ق م��ن حقوقها
القانوني��ة والالئحية التى ال تنازع عليه��ا باعتبارها ال�سلطة الأعلى
يف النقاب��ة  ،وذلك بهدف ت�صحيح �أو�ض��اع منظماتها العمالية بعد
ان قام��ت بع�ض جمال���س اداراتها ال�سابقة باحت��كار العمل النقابي
م��ن خالل التالع��ب باللوائح دون علم اجلمعي��ات العمومية وو�ضع
�ش��روط تعجيزي��ة حت��ول دون قيام اجلمعي��ات العمومي��ة مبراقبة
اعم��ال جمال���س ادارات نقاباته��ا او حما�سبته��ا وتقيي��د املمار�سة
الدميقراطي��ة م��ن خ�لال و�ضع �ش��روط حتد م��ن عملي��ة الرت�شح
ملجل���س االدارة وهو م��ا يتعار�ض مع النظ��ام الدميقراطي للدولة .
وق��د تقدمت املجال���س اجلديدة بطلب اعتم��اد �شهادة من اجلهات
املعني��ة تنفيذا للقوانني واللوائح اخلا�ص��ة بتنظيم العمل النقابي ،
حي��ث قامت اجله��ات املعنية وهي هنا هيئة الق��وى العاملة ب�إعطاء
املجال���س اجلديدة �شه��ادات االعتم��اد املطلوبة بناء عل��ى قرارات

جمعياتها العمومية  ،االمر ال��ذي اعتربه املت�ضررون تدخال بالعمل
النقاب��ي يف حماول��ة يائ�س��ة منه��م لت�ضليل ال��ر�أي وت�صوير االمر
بغ�ير حقيقته لبع���ض النواب االفا�ضل  ،وذلك به��دف الإبقاء على
احتكاره��م للنقاب��ات  .وقد ق��ام البع���ض منهم برف��ع ق�ضايا على
منظماته��م وعل��ى االحتاد العام بزعم وقوع ظل��م عليهم  ،وال تزال
بع�ض هذه الق�ضايا منظورة امام الق�ضاء .
وا�ضاف �شقري اننا يف الوقت الذي نحيي فيه اهتمام نوابنا االفا�ضل
باحلريات العامة واحلريات النقابية ب�شكل خا�ص  ،ن�ؤكد للجميع ان
االحت��اد العام لعمال الكويت حري�ص على �صيانة احلريات النقابية
وا�ستقاللي��ة العمل النقابي  ،وقد عم��ل يف هذا االطار خالل الفرتة
املا�ضي��ة عل��ى تر�سي��خ املمار�س��ة الدميقراطية ال�سليم��ة  ،كما قام
باطالق احلريات النقابية من القيود التى كبلتها بها بع�ض جمال�س
ادارات النقاب��ات العمالي��ة  ،وق��ام بتنظي��م دورات قيادية وثقافية
تتي��ح ملن ي�شارك بها الرت�ش��ح ملجال�س ادارات النقاب��ات العمالية ،
وق��د التحق بها اكرث  750م�شاركا وم�شاركة يف �سابقة مل حتدث من
قب��ل بهدف فتح جمال التناف�س امام العمال يف خمتلف التنظيمات
النقابية لنيل �شرف متثيل زمالئهم .
ام��ا يف ما يتعلق باالحكام الق�ضائي��ة ذات ال�ش�أن بق�ضايا النزاعات
النقابي��ة  ،وبالذات املتعلقة باالحتاد العام لعمال الكويت فاننا ن�ؤكد
بان��ه قد مت تنفيذها بالكامل مبا يف ذل��ك االحكام اخلا�صة برئي�س
االحتاد العام لعمال الكويت .
وا�ض��اف �شقري  ،ان ما نخ�ش��اه يف احلركة النقابية ونحذر منه  ،هو
ان ي��زج بالعم��ل النقابي يف اخلالف��ات ال�سيا�سية وه��و االمر الذي
حر�صن��ا ط��وال الفرتة املا�ضي��ة على النئ��ي به عنها ب��كل الو�سائل
للحفاظ على ا�ستقاللية احلركة النقابية .
وا�ش��ار اىل ان وزي��رة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل التزمت طوال
الفرتة املا�ضية باللوائح والقوانني املنظمة للعمل النقابي  ،ولكننا يف
الوق��ت نف�سه نحذرها من الر�ض��وخ لل�ضغوط ال�سيا�سية ،او طلب ما
ال يحق لها طلبه من م�ستندات تتعلق بعمل جمال�س ادارات النقابات
العمالية .

