ادلهورًــــة اجلزائرًــــة ادلميلراظيــــة امشؼبيــــة
امنلابــــة اموظنيـة نولضــــاة
اجلزائر يف 0000/00/03

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ان امنلابة اموظنية نولضاة مبناس بة انولاء اجلهوي املنؼلد ًوم امفاحت من شهر
فيفري  0000مع امس يدات وامسادة املضاة مبجوس كضاء وهران ،جس تذهر مبرارة وأمل
شدًدين حادجة وهران اميت ثؼكس حال املضاء ابجلزائر ،ومدى جعز مسؤوميه غن
اجياد حوول نومشالك املرفوػة اههيم بتوظيف مغة احلوار واحلمكة ،بدال من مغة امؼنف
واملوة.
ان جموس كضاء وهران يف امثامث من شهر هومفرب  0029اكن مرسحا مسابلة
خعرية يه الاغتداء جسداي ػىل املضاة داخل حرم اجملوس ،ػىل مرأى من امرأي
امؼام اموظين وادلويل ػىل امسواء مبا ميس بسمؼة اجلزائر بني المم ،بأوامر من
مسؤومني أكل ما ًلال غهنم أهنم افتلدوا نوحمكة وروح املسؤومية ،ولدىن درجات
الاميان بسوعان املضاء ،مؤرخني بذكل ميوم أسود يف اترخي املضاء ،من ميحى من
ذاهرة اموظن.
ان امنلابة اموظنية نولضاة ابغتبارها املمثل امرشغي اموحيد ملضاة ادلهورًة،
ويف مواهجة ال مباالة مسؤويل وزارة امؼدل يف اختاذ أي اجراءات جدًة خبصوص
حادجة وهران ،خاصة امامتظل يف الاػالن غن هتاجئ امتحليق اذلي فتحته ،كامت
ابًداع شكوى رمسية أمام هيابة ادلهورًة دلى حممكة وهران ضد لك من أمر وهفذ
الاغتداء ػىل امزمالء ،ويه ثتابع ابهامتم اجراءات سري امشكوى يف اهتظار ما
ستتخذه من ثدابري الحلا.
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وثنلل امنلابة نورأي امؼام اموظين بلك أماهة خسط واس تغراب املضاة احلارضين
ابنولاء اجلهوي بوهران ػىل غرار مجموع كضاة ادلهورًة من ػدم حماس بة ومؼاكبة من
جسبب وسامه يف حادجة وهران ،ػىل امرمغ من الاهاهة امكبرية اميت سببوها نومؤسسة
املضائية ،والذى اجلس مي اذلي أحللوه بصورة اجلزائر ػىل املس توى ادلويل.
من هجة أخرى ،ثدغو امنلابة اموظنية نولضاة وزارة امؼدل مالمزتام بتؼهداهتا
اجتاه املضاة يف أكرب الآجال ،ولك متاظل جدًد سزيًد من الاحتلان امسائد يف
املعاع ،وس يخوق وضؼا مفتوحا ػىل لك الاحامتالت ،خاصة أن اهؼلاد اجملوس اموظين
يف دورثه امؼادًة الوىل مس نة  0000ػىل البواب.
ويف الخري ،ثدغو امنلابة مجموع كضاة ادلهورًة مالحتاد وامتأآزر متجاوز املرحةل
امصؼبة اميت ًؼيشها املضاء حاميا ،نام ثدغومه نومتسم بعموهحم املرشوع يف بووغ كضاء
حر مس تلل ،يف وظن غزيز مزدهر كوامه احرتام احللوق واحلرايت.
ػاشت اجلزائر حرة مس تلةل ،واجملد واخلوود مشهدائنا البرار.
عه المكتب التنفيذي
الرئيس  /يسعد مبروك
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