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أسامة ابو السعود
الفت���وى  واص���ل اعض���اء 
والتش���ريع من املستش���ارين 
واحملام���ن تقدمي اس���تقاالتهم 
اجلماعية ونظموا وقفة احتجاحية 
ثانية امس امام مكتب نائب رئيس 
ادارة الفتوى والتشريع املستشار 
فيصل الصرعاوي الذي اكد دعمه 
ملطالب اخوانه اعضاء اجلهاز وانه 
سيوصل رسالتهم الى املسؤولن 
في مجلس الوزراء حلسم مطالبهم 

املشروعة.
الدولة عضو  واكد محام���ي 
العمار  التنسيقية احمد  اللجنة 
ان املستشار فيصل الصرعاوي 
الش���يخ محمد  االدارة  ورئيس 
الس���لمان ينق���ان طلباتنا الى 
اجلهات الرسمية ويؤكدان انهما 
معنا في مطالبن���ا العادلة لكن 
القرار االخير ملجلس الوزراء وهما 
ميارسان دورهما في نقل الواقع 

الذي مت.
وشدد العمار في تصريحات ل� 
»األنباء« خال الوقفة االحتجاجية 
ألعضاء الفتوى والتشريع على 
اننا »لن نهدأ اال بإقرار حقوقنا 

إجمال�ي الزي�ادات 4 ماليي�ن دين�ار س�نويًا ال ي�وازي م�ا نق�وم ب�ه م�ن جه�ود 
تخ�دم خزين�ة الدولة ونطال�ب بتطبي�ق القان�ون ال�ذي أوقف تفعيل�ه مجل�س الوزراء

حمد الوردان

املستشار فيصل الصرعاوي متحدثا للمحتجني أمام مكتبه

)كرم ذياب(أعضاء الفتوى والتشريع احملتجون لتحقيق مطالبهم

الوردان: نستنكر تجاهل الحكومة مطالب »القانونيين«
القانونين  اس����تنكرت نقابة 
التصرف����ات الصادرة من مجلس 
الوزراء بعدم النظر في الكادر املقدم 
من نقابة القانونين، والذي يشمل 
جميع القانونين العاملن باجلهات 
احلكومية بالدولة. وأبدت النقابة 
استعدادها لتحمل املسؤولية وسد 
الفراغ الناجت عن استقاالت محامي 

الفتوى والتشريع.
وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة 

القانونين نيابة عن مجلس ادارة 
النقابة حمد الوردان في بيان صادر 
من مجلس ادارة نقابة القانونين 
امس »ان نقابة القانونين سوف 
تقاضي رئي����س مجلس الوزراء، 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء ورئي����س ديوان اخلدمة 
املدنية حملاولته����م إيجاد تفرقة 
واضحة ب����ن القانونين اصحاب 
املؤهل والتخصص الواحد للعاملن 

باجله����ات احلكومي����ة بالدولة، 
والغتصابهم سلطة مجلس اخلدمة 
املدنية ألنه هو املعني وحده دون 
غيره بالنظر في شؤون املوظفن 
م����ن حيث الع����اوات والترقيات 
والزيادات، وكذل����ك لتدخلهم في 
ش����ؤون نقابة القانونين، وقرار 
إشهار النقابة الذي من اختصاصاته 
املوكلة به ه����ي أن يكون مجلس 
ادارة النقابة هو املمثل القانوني 
والش����رعي دون غي����ره جلميع 
القانوني����ن العاملن في اجلهات 
احلكومية مبن فيها موظفو ادارة 
التحقيقات والفتوى والتش����ريع 
واالدارة القانونية ببلدية الكويت 
فإنهم يخضعون لنقابة القانونين 
من حيث التمثيل«. واوضح الوردان 
»ان ما ص����در من مجلس الوزراء 
باجللوس مع قانونين دون مجلس 
ادارة النقاب����ة والذي ميثل جميع 
القانونين مبن فيهم العاملون بهذه 
اجلهات الثاث أمر مستنكر وغير 
مقبول على االطاق«. واستغربت 
النقابة في بياناتها »جتاهل مجلس 
الوزراء للتوصية املذكورة في تقرير 
مجلس اخلدمة املدنية بعدم احداث 
الفارق ب����ن القانونين باجلهات 
بالدول����ة والقانونين  احلكومية 
العاملن باجله����ات الثاث. وذلك 
اقراره����م لهذه العاوة  في حالة 
اخلاصة«. وأض����اف الوردان: انه 
ومن غير املستغرب على حكومة 
تعدت على سلطات واختصاص 
مجلس اخلدمة املدنية، وجتاهلها 
للمطالب املتكررة من قبلنا بعدم 
القانونين، وكذلك  ب����ن  التفرقة 
تعمدها املاحظ في اآلونة األخيرة 
بعدم النظ����ر في الكادر املقدم لها 
من نقابة القانونين، والذي ميثل 
العدال����ة االجتماعي����ة بن جميع 
القانونين مبن فيهم هذه اجلهات 
الثاث، تخبط هذه احلكومة لزرعها 
الشقاق والتفرقة وعدم املساواة بن 
اصحاب املؤهل الواحد والوظيفة 
الواحدة والتي تتنافى وتتعارض 
مع احكام ومبادئ الدستور التي 
العدل واملس����اواة.  تنص عل����ى 
وذكر الوردان انه وبهذا التصرف 
الامسؤول فإن احلكومة قد اخلت 
باملراكز القانونية بن القانونين 
القانونين  مما اوجد طبقتن من 
طبقة مخملية ال تعمل اي ش����يء 
واخذت كل ش����يء وطبقة كادحة 
تعمل كل ش����يء ولم حتصل على 
ابسط حقوقها، لذلك فإن مجلس 
ادارة نقابة القانونين يحمل مجلس 
ال����وزراء ومجلس اخلدمة املدنية 
وديوان اخلدمة املدنية املسؤولية 
الكاملة ملا حدث وهو نتيجة حتمية 

لسياسة التنفيع.

كاملة دون أي نقصان حيث ان 
اقرار احلق ناقصا ولو جزءا يسيرا 
امر مرف���وض نهائيا ولن نقبله 
وسوف نستمر فيما بدأناه حيث 
ان مبادئنا واحدة وهي تطبيق 

القانون وليس الزيادة«.
وأضاف قائا »نقلنا الرسالة 
للمستشار الصرعاوي واستكملنا 
التوقيعات وسنسير في اجراءاتنا 
وحاليا اوقفنا العمل في الفتوى 
والتشريع في العقود واالستشارات 
والفتوى ورفع الدعاوى بالقضايا 
وارتأينا االستمرار في حضور 
اجللس���ات حرصا على مصالح 
االفراد واجلهات احلكومية لتعذر 
تداركها � وال نريد مضطرين ان 
نصل الى مرحلة وقف العمل بشكل 
كامل الن قطار احلق الذي ابتدأناه 
الرجعة فيه، فقد تعاهدنا عليه 
وقدمنا استقالتنا امامه، وال تقبل 
طلباتن���ا أي جتزئة فان صبرنا 
وحلمنا � مع االسف الشديد فسر 
على انه ضعف � ولم يتم تقدير 
انه حتم���ل لألمانة وصبر على 
الوعود وتعام���ل حضاري لهذا 

اجلهاز عبر القنوات الرسمية.

ولفت العمار الى ان القانون 
القضائية املستحقة  العاوة  او 
وفقا للقانون رق���م 14 على 77 
ساوى في الدرجات واملميزات بن 

الوزراء والديوان 3 مرات وفي 
كل مرة يؤكد على احقيتنا في 
املطالب والتسلسل التاريخي في 
املساواة بن الفتوى والتشريع 
والنيابة والقضاء، اال ان مجلس 
الوزراء احاله���ا مرة رابعة الى 
اللجنة املالية في مجلس الوزراء 
التي اع���دت التقري���ر وبعثته 
ملجلس ال���وزراء اال ان مجلس 
الوزراء اعاده للجنة االقتصادية 
والتي اعدت تقريرها وارسلته 
ملجلس ال���وزراء اال ان مجلس 

الوزراء ابتدع جلنة خاصة.
وردا على سؤال ل� »األنباء« 
ع���ن اجمالي املبلغ املس���تحق 
للزيادة سنويا ألعضاء الفتوى 
والتش���ريع قال العمار »املبلغ 
االجمال���ي للزيادة هو 4 ماين 
دين���ار س���نويا وه���و مبلغ ال 
يوازي ما نق���وم به من جهود 
تخدم خزينة الدولة في قضية 
او مناقصة واحدة اال ان احلكم 
الرئيسي في هذه املسألة ليس 
مطالبتنا بالزيادة بل بتطبيق 
القان���ون الذي اوق���ف تفعيله 

مجلس الوزراء.

يصدرون احكاما«.
وأوض���ح ان اعضاء الفتوى 
والتشريع ومنذ شهر 4 عام 2009 � 
حينما متت زيادة النيابة والقضاء 
� مت احالة موضوعنا للدراس���ة 
من قبل اللجان املشكلة مبجلس 
الوزراء وخال تلك الفترة كاملة 
تعاملنا بكل هدوء وصبر وحلم مع 
اجراءات مجلس الوزراء وذلك عن 
طريق استكمال اعمالنا بالشكل 
املطلوب واالستمرار في مطالبنا 
بالقنوات الرسمية، وعدم اتخاذ 
أي اج���راء تصعيدي او بيانات 
او مقاالت او اعتصام او اضراب 
احتراما لإلجراءات املتخذة من 
ال���وزراء والوعود  قبل مجلس 
املتكررة منه���م واحترام طلبهم 
بضبط النفس وعدم تصعيد أي 

موقف.
واضاف »اال ان املوضوع بعد 
ان بات ينتقل من جلنة ألخرى 
ابتداء من اللجنة الوزارية التي 
اقرت حقوقنا كاملة الى اللجنة 
القانونية في مجلس الوزراء التي 
اتفقت باإلجم���اع على احقيتنا 
باملس���اواة، تنقلت بن مجلس 

على انش���ائها في باب السلطة 
القضائية بالدستور، وان كانت 
طبيعة العمل تختلف فان ايضا 
النيابة العامة ليسوا قضاة وال 

اعضاء القضاء والنيابة والفتوى 
والتشريع مضيفا »على مدى 32 
سنة ونحن متساوون بالفعل في 
الرواتب والدرجات واملسميات 

مع القضاء والنيابة العامة وفقا 
للمرسوم بقانون 14 لسنة 77«.
وتاب���ع قائا »نحن لس���نا 
قضاة بل هيئ���ة قضائية نص 

الصرعاوي ل� »الفتوى والتشريع«: ندعم مطالبكم العادلة لكن القرار األخير لمجلس الوزراء
خالل وقفة احتجاجية ثانية أمام مكتب نائب رئيس اإلدارة.. ومزيد من تقديم االستقاالت الجماعية

العم�ار ل�� »األنب�اء«: قط�ار الحق ال�ذي ابتدأن�اه ال رجعة فيه فق�د تعاهدن�ا عليه وقدمن�ا اس�تقالتنا أمامه وال تقب�ل طلباتن�ا أي تجزئة


