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بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
يف اترخي  22من شِر ربَع ا ألول  1441املوافق مـ  26هومفرب  2112اهؼلد املكذب
امخيفِذي نليلابة اموظيَة نللضاة يف دورة اس خثٌائَة ملياكشة هخاجئ الاحذجاج اموظين اذلي
دغت امََ اميلابة ،وثلِمي املآالت املرتثبة غيَ هميَا واجامتغَا.
يف امبداًة جسل املكذب امخيفِذي ارثَاحَ امكبري موكفة املضاة امخارخيَة من أأجل
حكرٌس الاس خلالمَة املًشودة بؼد أأن ثالشت مالحمِا بني هصوص واحضة وممارسات
فاحضة ،كٌل أأن ُذٍ احملعة امخارخيَة يف اترخي املضاء اجلزائري بًَت أأن امرصاع احللِلي
ًدور بني أأحرار و أأرشار ،وس خكون امغلبة حامت نلرشف واحلرًة ومو بؼد حني.
ملد راغى امسادة املضاة من خالل هلابهتم اموظيَة املصلحة اموظيَة ،ومصاحل
املخلاضني ،وامظرف امصؼب اذلي متر بَ امبالد ،ثفاداي خللق أأزمة ػاصفة كد حكون هخاجئِا
مدمرة نلبالد ،وامزتموا ابمصرب واحلمكة بلرارمه وكف الاحذجاج ،غري أأن مصاحل اموزارة
ىلكت غن امزتاماهتا اجتاٍ املضاة واموسعاء ضاربة غرض احلائط لك املؼاًري ا ألخالكِة
واملاهوهَة.
من هجة أأخرى دافؼت اميلابة بلوة ػىل اسرتداد اجمللس ا ألػىل نللضاء مصالحِاثَ
املاهوهَة بشان املسار املِين نللايض ،غري أأهَ خذل املضاة يف موكف غري مربر كاهوهَا

و أأخالكِا ،وامبَان امصادر غيَ بخارخي  22هومفرب ً 2112بني درجة الاس خخفاف اميت
غوجلت هبا ا ألزمة ا ألخرية.
ان احلركة امس يوًة اماكرثَة بلك ثداغَاهتا املِيَة والاجامتغَة ،وغبثِة مؼاجلة
امخظلٌلت ثثبت نلمرة ا ألمف أأن املايض ال ٍزال رَُية نلؼصب واملياورات يف مسارٍ
املِين ووضؼَ الاجامتغي غن س بق ارصار ًمت حكرٌسَ يف غرف مغللة بؼَدا غن المَات
املاهوهَة و أأدوات امشفافِة ،وهبذٍ امكِفِة فان ا ألداء املضايئ س َكون ُمحبعا ملك
املخؼاملني مع املرفق املضايئ ،وال ميكن حتمَل املضاة ما ال ظاكة هلم بَ.
ػىل مس خوى امَِلكي مت اس هتداف َُالك اميلابة بصورة مفضوحة ،بيلل أأغضاء
اجمللس اموظين امليخخبني نليلابة ومكذهبا امخيفِذي خارج اجملامس املضائَة اميت مت اهخخاهبم
فهيا ،خمامفة ميصوص املاهون امليظم نلؼمل اميلايب اذلي جيرم ُذا امفؼل وًؼاكب مرحكبََ
ابحلبس وامغرامة ،ومل ثيفع ثؼِدات امرئُس ا ألول نلمحمكة امؼلَا ورئُس الاحتاد اموظين
نلمحامني امرامِة مخصحَح اموضع أأمام غيجَِة مذعاوةل ػىل ادلَع.
ًبدو أأن اميلابة اموظيَة نللضاة برتكَبهتا احلامَة مل حرق نلبؼض حبمك رشغَهتا غري
املس بوكة ،وامرغبة يف كرس شوكهتا ظاُرة ومفضوحة ،مكن ذكل من ًخحلق أأمام امخضامن
غري املس بوق بني املضاة ،وُو صٌلم أأمان اميلابة ومصدر كوهتا ،وثبؼا ذلكل فان املكذب
امخيفِذي جيدد شكرٍ ملك املضاة ػىل موكفِم امخارخيي وس خكون َُالك اميلابة ممثةل هلم
بلك أأماهة وخفر.
ملد ثيصل اموزٍر من الامزتامات املخفق ػلهيا خبصوص كَفِة مؼاجلة امخظلٌلت
وظبق س َاسة ا ألمر امواكع أأمام املكذب ادلامئ نلمجلس ا ألػىل نللضاء مبؼاًري ابخدغِا
ووس هبا نليلابة افرتاء ،مبلِا ػىل مظلمخَ امخارخيَة شاُدة ػلََ وا ألايم وا ألشِر املادمة
س خظِر نلجمَع ثداغَات ما حصل ،ألن كرة امثلج حزداد جحٌل وصالبة وحركهتا املادمة
س خكون كاس َة ،فامي ثبلى ابيق املعامب ثًذظر امخجس َد يف املرًب امؼاجل وثؼعَلِا
س َفرز وضؼا أأكرث جشددا ًصؼب جس َريٍ أأو امخحمك فَِ.

ىمثن موكف امس َد رئُس اجمللس اموظين حللوق االوسان خبصوص فضَحة
الاغخداء ػًل املضاة مبجلس كضاء وُران ،وهدغوٍ اىل اس خكٌلل اجراءات امخحلِق يف
امواكؼة ػلٌل أأن اميلابة س خلدم شكوى رمسَة ضد من أأمر أأو هفذ اموكائع املَِية مصورة
املضاء اجلزائري أأمام امر أأي امؼام اموظين وادلويل.
يف اخلخام جتدد اميلابة اموظيَة نللضاة شكرُا وثلدٍرُا ملوكف امسادة املضاة
وامخفافِم حول كِادة اميلابة اميت سدبلى خادمة هلم يف لك امظروف ،كٌل ثيوٍ بخضامن لك
امرشفاء مع مسؼاُا امرايم مخكرٌس اس خلالمَة حلِلِة نللضاء ثضمن حلوق ا ألفراد وثصون
كمي اجملمتع.

ػاشت اجلزائر حرة مس خلةل ،واجملد واخللود مشِدائيا ا ألبرار.
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