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عاشور لـ»األنباء«: القطاع الخاص منسي وقانون العمل الجديد 
حبر على ورق والغالبية العظمى من البنوك ال تطبقه بشكل كامل

رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك طالب بإنشاء نقابات جديدة لتتفاعل وتساند بعضها

ف��ي البداية، ه��ل تعتقد ان هناك مس��ؤولية مؤسس��اتية جت��اه تفعيل 
قانون العمل اجلديد أم اليزال هناك غياب لإلحس��اس بذلك في املؤسس��ات 

املختلفة؟
مما ال ش���ك فيه ان قان���ون العمل اجلديد مج���رد »ديكور« موجود 
في الكويت إليصال رس���الة فقط ملؤمت���ر العمل الدولي ب� »جنيڤ« بأن 
املطالب���ات التي تريدونها نعمل على حتقيقه���ا، لكن في املقابل هل يتم 

تفعيل هذا القانون؟
من الواضح انه ال يوجد متاما تفعيل لهذا القانون والدليل على ذلك 
ان الغالبية العظمى من البنوك احمللية لم حتدث بياناتها أو سياساتها 
ولم تطبق القانون اجلديد، كما ان اإلجازات تتم وفق نظام قانون العمل 
القدمي، وس���اعات العمل التي تطرق اليها القانون والتي تشير الى انه 
يستثنى القطاع املصرفي بشكل خاص من ساعات العمل على ان تكون 

8 ساعات متصلة لم يتم تطبيقه كذلك على أرض الواقع.

إحجام البنوك

ما النس��بة املئوية م��ن إجمالي أعداد البنوك احمللي��ة التي تلتزم بتطبيق 
قانون العمل اجلديد؟

الغالبية العظمى من البنوك ال تطب���ق القانون اجلديد »بحذافيره« 
بل ان بنك الكويت املركزي ايضا ال يطبق القانون اجلديد، كما ان وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ال تطبق هذا القانون، وكذلك وزارة املالية 
كونه���ا اجلهة املعنية بهذا املوضوع ال تطبق األم���ور املتعلقة بالقطاع 

اخلاص او املوظفني العاملني في القطاع املصرفي.
وقد أرسلنا كتبا إلى كل من محافظ بنك الكويت املركزي ووزير املالية 
ووزير الشؤون االجتماعية والعمل وأرسلنا كذلك كتبا مماثلة الى عدد 
من نواب مجلس األمة بش���أن هذه القوانني اجلديدة التي مازالت حبرا 
على ورق، فهناك إحجام واضح من قبل »املركزي« في إجبار البنوك على 
تطبيق القانون، كما ان »الشؤون« ال تقوم بدورها جتاه هذا املوضوع.

حقوق العاملين

طالبتم بإنش��اء نقاب��ة متخصصة، هل تعتقدون انه لي��س للنقابات دور 
فعال في العمل املؤسسي؟

من املؤكد ان النقابات خالل الفترة األخيرة أصبح لها دورا فعاال مقارنة 
بالفترات السابقة وقد طالبنا بإنشاء نقابات متخصصة، السيما في القطاع 
اخل���اص، وذلك األمر نابع من ان النقاب���ة العامة للبنوك تعتبر النقابة 
الوحيدة التي أشهرت قانونيا وانها تتعامل مع القطاع اخلاص وبالتالي 
فإن العبء األكبر يقع على كاهل النقابة العامة للبنوك نتيجة املشكالت 
الت���ي تواجه العاملني والقوانني التي يت���م تطبيقها عليهم واالتصاالت 
املس���تمرة التي تتم بني النقابة واجلهات املختلف���ة، خاصة ان النقابة 

تخاطب وتتعامل مع كل بنك على اعتبار انه جهة مستقلة.
كما ان الردود التي ترد الى النقابة من قبل هذه البنوك تكون مختلفة 

في فحواها.
وبالتال���ي نحتاج الى نقابات في القطاع اخلاص لتتفاعل مع بعضها 
وتش���كل ضغطا على اجلهات احلكومية وتساعدنا في املطالبة بحقوق 

العاملني في القطاع اخلاص.
ومن الواضح ان القطاع اخلاص »منسي« من قبل احلكومة والنواب 
وبالتالي ناشدنا العاملني في قطاع االتصاالت أن تكون لهم نقابة خاصة 

ان هذا القطاع يحوي أعدادا كبيرة من الكويتيني.

مشكالت العاملين

كيف ترى تعاون احلكومة مع النقابات؟
منذ ان تسلم الوزير محمد العفاسي حقيبة »الشؤون« طالبنا مقابلته 
أكث���ر من 3 مرات ولم نقابله حتى اآلن بالرغم من اننا منثل عددا كبيرا 
م���ن العاملني في القطاع اخلاص وكنا نريد ان نحيطه علما مبش���كالت 
العامل���ني في هذا القطاع حتى يكون على دراية بهم في حال مت التطرق 

ملشاكلهم في اجتماعات مجلس األمة او مجلس الوزراء.
ومب���ا ان الوزير لم يجتمع مع ممثلي النقابة حتى اآلن فبالتالي هذا 

أكبر دليل على عدم وجود تعاون حكومي مع النقابات.

ساعات العمل

هل يستوفي الدوام املوحد للبنوك وتوحيد ساعات العمل املصرفية الذي 
فّعل اخيرا مطالبكم العمالية كنقابة؟

القانون ال يطبق بش���كل صحيح فمجرد التعديل األخير الذي صار 
على س���اعات العمل بتخفيض نصف س���اعة لدوام الفروع وإلغاء دوام 

هل اتفقت��م مع البنوك على تعويض س��اعات العمل االضافية مبقابل 
مادي ام التزال بعض اجلهات غير متجاوبة معكم؟

بنك الكويت املركزي غير متجاوب معنا في هذا املوضوع فهو يكيل 
مبكيالني فنحن ارسلنا له مطالب جميع العاملني في القطاع املصرفي 
بعد عمل استبيان واستمارات معبأة من عدد كبير من املوظفني على 
ان تكون س���اعات العمل في البنوك من 7.30 صباحا إلى 2.30 ظهرا. 
لكن مع االسف فإن »املركزي« يكتفي باالحتفاظ بالكتب املرسلة من 
قبل النقابة والتي حتوي بعض االقتراحات دون ارس���ال ردود وافية 
على ما ورد بها في حني انه يترجى البنوك بأن توافق على س���اعات 

العمل التي يقترحها وبالتالي فان »املركزي« يكيل مبكيالني.

دعم العمالة

ماذا قدمت النقابة العامة للبنوك للعاملني في القطاع املصرفي؟
جهودنا واضحة وتالقي استحسانا كبيرا من املوظفني خاصة ما 
تطرقنا اليه في شأن قانون العمل اجلديد والتعديالت التي تطرقنا 
اليه���ا ايضا في هذا القانون، حيث ان اكثر من 60 تعديال في قانون 
العمل اجلديد طالبنا ب���ه، وذلك يصب لصالح املوظفني في القطاع 
اخل���اص، ونقابتنا هي صاحبة فكرة فتح س���قف الراتب »األوالد« 
بالنس���بة لقانون دعم العمالة وايضا إدخاله في رواتب املتقاعدين 
ومن خالل الضغوط التي مارستها النقابة مت تعديل ساعات العمل 
مرتني، كما ان النقابة مستمرة في بذل جهودها لتعديل ساعات العمل 
مبا يتوافق مع قانون العمل اجلديد بحيث انه إذا كانت فروع البنوك 
موجودة في مناطق غير س���كنية وال يوج���د بها مجمعات جتارية 
فيكون دوام واحد للعاملني فيها. كما ان النقابة اوجدت حلواًل كثيرة 
للمش���كالت التي تواجه العاملني في البنوك بالتعاون مع اإلدارات 
املعنية في البنوك، والنقابة مس���تمرة في عملها ولن تقف عند حد 
معني، خاصة ان املش���اكل التي تواجه العاملني في القطاع املصرفي 

او القطاع العام كبيرة.

مكافآت الموظفين

.. وما التحديات التي تواجهكم؟
هناك حتديات كثيرة تواجهن���ا، خاصة من قبل إدارات البنوك، 
وهناك بنوك متعاونة جدا معنا وبنوك اخرى غير متعاونة وتستغل 
موظفيها بشكل كبير وينطبق عليها املثل القائل »نأخذه حلم ونرميه 
عظم« وبسهولة تتنازل عن خدمات بعض العاملني الذين جتاوزت 
خدماته���م بهذه البنوك 20 او 25 س���نة وهناك انتقائية في تطبيق 
القوان���ني لدى بع���ض البنوك، خاصة قوانني العم���ل بحيث ان اي 
بند في القوانني ينعكس ايجابي���ا على مردود البنوك يتم تطبيقه 
بحذافيره اما البنود التي تكون في صالح املوظف فيتم غض النظر 
عنها وهناك قصور في تسليم مكافآت املوظفني حسب احلد األدنى 

الذي يقره قانون العمل.

القوانين المهمة

وماذا عن االستراتيجية املستقبلية للنقابة؟
نركز خالل الفترة املقبلة على التعامل بشكل اكبر ومباشر مع املوظفني، 
حيث حرصنا في الس���ابق على بعض القوانني املهمة وسيكون هناك 

تركيز من قبل النقابة على حل مشكالت املوظفني بشكل مباشر.

البنك الوطني

حدثنا ع��ن اخلدمات التي يقدمها بنك الكوي��ت الوطني لعمالئه خالل 
شهر رمضان الفضيل؟

أعتقد ان شهادتي مجروحة في بنك الكويت الوطني، خاصة انني 
احد العاملني في هذا البنك وقد جتاوزت مدة خدمتي فيه اكثر من 25 
عاما، فالبنك الوطني في ش���هر رمضان صاحب الفكرة االساسية في 
املساهمة في »مشروع اخلير في شهر اخلير« وكان يستقطع من كل 
عملية س���حب نقدي تتم عبر اجلهاز اآللي مينحها للجهات اخليرية 
ذات الطابع اإلنساني وإدارة »الوطني« متعاونة بشكل كبير مع النقابة 

وهذا األمر مهم بالنسبة لنا في النقابة.
هل من كلمة أخيرة؟

نهنئ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وأعضاء 
مجلس األمة والشعب الكويتي والعاملني في القطاع اخلاص والقطاع 

املصرفي مبناسبة شهر رمضان املبارك.

ة  هجـــر
عكسيـــــة 
حاليـًا  تحـدث 
من  للموظفيـن 
القطـاع الخاص 
نظيــره  إلـى 
بسبب  الحكومي 
الرواتب زيـادة 

شهادتي مجروحة في »الوطني« لتعاونه مع النقابة وإسهاماته الخيرية
النقابـــة 
إرسـال  بصـدد 
لديوان  مذكـرة 
مـــــة  لخد ا
بزيادة  للمطالبة 
رواتب الكويتيين 
العامليـن فـي 
»الخــــاص«

الفترة املسائية من يوم اخلميس من كل أسبوع للفروع التجارية التي 
تعمل في املساء وتخفيض الساعات في مجمع الوزارات، كلها تخفيضات 
منطقية لكن التطبيق الصحيح للقان���ون يتمثل في تطبيق املادة رقم 
65 التي تخص س���اعات العمل الواحدة في القطاع املصرفي لكن لم يتم 
تطبيق هذه املادة من قبل »املركزي« وبالتالي ذلك يعد مخالفا للقانون 
متاما واملشكلة تكمن في عدم وجود جهات حتاسب »املركزي« حتى ان 
نواب مجلس األمة ال يقفون مع النقابة حملاس���بة »الش���ؤون« و»احتاد 

املصارف« وايضا وزارة املالية.

الضبطية القضائية

كيف ترى تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع اخلاص؟
قان���ون دعم العمالة الوطنية جيد لكن يعيب���ه انه بال »مخالب« أو 

الضبطية القضائية ملعاقبة من ال يطبقه.
ولو تطرقن���ا الى التعديالت التي تتم على نس���ب العمالة الوطنية 
كإعفاء ش���ركات الصيرفة من نسبة ال� 60% من العمالة الكويتية، األمر 
الذي قد يفتح الباب ألن تستثني احلكومة جهات أخرى ايضا من نسب 
العمالة الوطنية وبهذا يكون هناك »تفريغ« للقانون من محتواه وبالتالي 
فإن املوظف الكويتي في حال وجود مشكالت تواجهه مع رب العمل في 
القط���اع اخلاص ال يجد جهات تدافع عن حقوق���ه مثل النقابات، كما ان 
اجلهة الوحيدة التي يرجع اليها هي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
وانه في حال وجود مشكلة بسيطة يخوض املوظف في دهاليز الروتني 
ال���ذي قد ميتد الى 3 أش���هر مما ينتج عنه موت املش���كلة أو »تفنيش« 

املوظف دون حل املشكلة.

هجرة عكسية

ماذا عن آخ��ر تطورات جهودكم فيما يتعلق مبوقفك��م من الكوادر التي 
أقرته��ا احلكومة أخيرا لبعض املهن وبرأيكم م��ا اآلثار املترتبة على العاملني 

خارج القطاع احلكومي في حال التمادي في هذا االجتاه؟
من الواضح ان هناك هجرة عكسية حتدث حاليا من القطاع اخلاص 
الى القطاع احلكومي نتيجة لزيادة الرواتب في األخير ومن املالحظ ان 
هناك كثيرا من املوظفني في القطاع املصرفي اجتهوا الى العمل في القطاع 
احلكومي ما يدل على ان رواتب املوظفني في هذا القطاع أصبحت أفضل 
بكثير من األجور التي يتقاضاها املوظفون في القطاع املصرفي، كما ان 
العمل في القطاع احلكومي يتس���م مبميزات مقارنة مبا هو موجود في 
القطاع اخلاص كالعمل من دون جدية أو محاس���بة، إضافة الى املردود 
املادي اجليد مقارنة بالعمل في القطاع اخلاص الذي يتس���م باملش���قة 
وامل���ردود املالي املتدني في ظل األزمة املالية العاملية التي ألقت بظاللها 

على اقتص���ادات العالم، إلى جانب تأخي���ر الرواتب وعدم منح زيادات 
سنوية للموظفني.

والنقابة العامة للبنوك لديها جلنة حقوق العاملني الكويتيني بالقطاع 
اخلاص وذلك مبشاركة مجموعة من الشركات الكبرى وقد اجتمعنا مع 
برنام���ج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، وأعربنا 
لهم عن وجهة نظرنا ورفعنا لهم مذكرة طالبنا من خاللها بزيادة رواتب 
العاملني في القطاع اخلاص على غرار الزيادة التي أقرت مؤخرا ملوظفي 
القطاع احلكومي حتى يكون القطاع اخلاص جهة عمل جاذبة للكويتيني. 
وقد كان هناك تعاون واستجابة من قبل »هيكلة القوى العاملة« وايدوا 
فكرتنا ونحن اآلن بصدد إعداد مذكرة ثانية لنرسلها إلى ديوان اخلدمة 
املدنية للمطالبة بزيادة رواتب املوظفني الكويتيني العاملني في القطاع 

اخلاص.
ومما ال شك فيه ان قانون العمل اجلديد يتضمن بعض الضوابط التي 
تخفف او حتد من عمليات تس���ريح العاملني في القطاع اخلاص بشكل 
عام سواء كانوا مواطنني او مقيمني لكن املشكلة تكمن في تقليص عمل 

هذا القانون وعدم تفعيله بشكل جيد.

حقوق منقوصة

ماذا ينقص العاملني في القطاعني العام واخلاص من حقوق؟
العاملون في القطاع احلكومي يحصل���ون على حقوقهم كاملة لكن 
حقوق العاملني في القطاع اخلاص منقوصة متاما وال يوجد وجه مقارنة 
بني القطاعني العام واخلاص في ه���ذا املوضوع. ولو ضربنا مثاال على 
ذلك فإنه خالل فترة األزمة املالية العاملية لم نسمع عن زيادة اجور في 
القط���اع اخلاص كما ان العاملني في هذا القطاع يعملون طوال الس���نة 
من دون مردود مالي ويكون هناك تقليص لرواتب املوظفني وتس���ريح 
للعاملني وتخفيض للتكاليف املالية على الشركة او املؤسسة وبالتالي 

فإن املوظف في القطاع اخلاص »منسي«.

مشاركات فعالة

كيف تقيم اخلدمات النقابية؟
أنا من املؤيدين البعاد فكرة ان النقابات مبثابة مكاتب س���فريات او 
مكاتب ملنح اخلصومات، واعتقد ان هذا اجلانب مهم ولكن البد اال يطغى 
على الدور املهم لعمل النقابات وخالل الفترة االخيرة بدأ كثير من النقابات 
في ابعاد هذه الفكرة عنها، وكان لها مش���اركات فعالة في عملها والقيام 
بدورها وقد ركزنا مؤخرا بشكل كبير على قانون دعم العمالة الوطنية 
وقان���ون العمل ومطال���ب العاملني وخففنا م���ن التركيز على اخلدمات 

واخلصومات التي يتم تقدميها للموظفني.

منصور عاشور

عاشور مستعرضا آراءه بخصوص قانون العمل اجلديد

)كرم ذياب(منصور عاشور متحدثا للزميل عاطف رمضان

عاطف رمضان

أكـد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشـور ان قانون العمل اجلديد 
»ديكور« او حبر على ورق لكونه لم يتم تطبيقه بشكل جيد وان الغالبية العظمى من البنوك ال 
تلتزم بتطبيقه بشكل كامل. وأضاف عاشور في حوار مع »األنباء« ان بنك الكويت املركزي غير 
متعاون مع النقابة العامة للبنوك وال ينظر إلى اقتراحاتها او مخاطباتها بعني االعتبار، مشيرا 
الى تقصير ايضا من قبل وزارتي »الشـؤون« و»املالية« بشأن العمل على تطبيق قانون العمل 
اجلديد. وتطرق عاشور كذلك إلى قانون دعم العمالة الوطنية واصفا اياه بأنه قانون جيد لكنه 
»بال مخالب« ملعاقبة من ال يطبقه، واشار الى ان املوظف في القطاع اخلاص »منسي« في كثير 
من حقوقه وانه بات واضحا وجود هجرة عكسية للموظفني حتدث حاليا من القطاع اخلاص 

وحتديدا القطاع املصرفي الى نظيره احلكومي نتيجة زيادة الرواتب التي يتمتع بها واملزايا 
األخرى في ظل حقوق العاملني املهضومة او املنقوصة في القطاع اخلاص. وكشف عاشور عن 
مذكرة سوف ترسلها النقابة الى ديوان اخلدمة املدنية خالل الفترة القريبة املقبلة للمطالبة 
بزيادة رواتب املوظفني الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص. وأشاد عاشور بجهود وتعاون 

بنك الكويت الوطني مع النقابة العامة للبنوك ومساهمته في االمور اخليرية.
من جهة أخرى طالب عاشور بضرورة انشاء نقابات جديدة في القطاع اخلاص لتتفاعل 
وتساند بعضها وتشكل ضغطا على اجلهات احلكومية للمطالبة بحقوق العاملني في القطاع 

اخلاص.
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

 » ي كز لمر ا «
متعـاون  غيــر 
النقابــة  مــع 
واضـح  وتقصيـر 
وزارتي  قبـل  من 
 » ن و لشـــؤ ا «
و»الماليــــة« 
لتطبيـق قانـون 
لعمــــــل  ا
يـــــد لجد ا


