ادليورًــــة اجلزائرًــــة ادلميلراطِــــة امشؼبِــــة
امنلابــــة اموطنِـة نللضــــاة
اجلزائر يف 0202/20/12

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ثللت امنلابة اموطنَة نللضاة بكثري من امغضب املرار اذلي اختذه وزٍر امؼدل
هنار امَوم ا ألربؼاء املوافق مـ  20فِفري  0202بنلل زمِلنا وكَل ادليورًة املساػد دلى
حممكة س َدي أأمحمد ،املؼلل ابملاةة  06من املاهون ا ألسايس نللضاء اميت جتزي هل هلل
كضاة امنَابة امؼامة وثؼَُهنم يف مناصب أأخرى ،مرضورة املصلحة ،مع اطالع اجمللس
ا ألػىل نللضاة بذكل يف أأكرب ةورة هل.
ان وزٍر امؼدل ػىل ما ًبدو كد ثغاىض غن امرشط ا ألمه يف املاةة  06من
املاهون ا ألسايس نللضاء اذلي مفاةه أأن امنلل ٍكون مرضورة املصلحة ال غري ،وال
ميكن بأأي حال من ا ألحوال أأن ٍكون كرجراء ثأأةًيب ألن ذكل من صالحِات اجمللس
ا ألػىل نللضاء وحده ،وىنا ثدساءل امنلابة غن امرضورة اميت اكذضت هلل امزمِل من
حممكة س َدي أأمحمد اىل حممكة مقار مبجلس كضاء امواةي ،ويف ىذا امخوكِت ابذلات،
ما ًفضح امصورة ػىل أأن اموزٍر كد اختذ ىذا املرار كرجراء غلايب اهخلايم ضده
و أأةرجو حتت غطاء املاةة  06املذكورة أأػاله ،ثبؼا ملرافؼخو أأمام حممكة س َدي أأمحمد يف
أأحد ملفات ما ٌسمى اػالمِا بلضااي امر أأي ،وامامتسو امرباءة ابمس اجملمتع ضد املهتمني
املخابؼني ،بصفذو ضامنا نلرشغَة وحايم اجملمتع واحلرايت طبلا نلمواة  257و 258من
ادلس خور اجلزائري.
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من هجة أأخرى ،وشري أأن املاةة  089من كاهون االرجراءات اجلزائَة جتزي ملايض
امنَابة أأن ًلدم ابمس املاهون لك ما ٍراه الزما من طلبات ،وجيدر امخوضَح نلر أأي امؼام
أأن امزمِل مل ًخلق أأي ثؼلاميت مكذوبة يف ىذا امللف ،وحىت وان حدث ذكل فان
أأغضاء امنَابة كام ىو مؼمول بو ػاملَا هلم أأن ًلدموا لك مالحظهتم امشفوًة مصاحل
امؼداةل ،وىو ما ًؼرب غنو بلاػدة "اململ ملِد وانلسان حر".
ان وزٍر امؼدل بلراره هلل زمِلنا وكَل ادليورًة املساػد دلى حممكة س َدي
أأمحمد ًدون فصال جدًدا من فصول ثغول وزارة امؼدل ػىل املضاء ،واذلي ًذكر كضاة
ادليورًة ابملرار املخخذ من طرف اموزٍر امسابق امطَب موح س نة  0226بنلل أأحد
امزمالء من احملمكة امؼلَا حملمكة ػني كزام مبجلس كضاء مترناست ألس باب ثؼسفِة
ثخؼلق بخأأًده فكرة اوشاء حكذل هلايب ًؼىن ابدلفاع غن املضاة ،مفا أأب بو ا ألمس ابمَوم،
ما ًؤكد نلمرة ا ألمف ما ذىبت امَو امنلابة يف بَاانهتا امسابلة ،برضورة الارساع يف
مرارجؼة املواهني اميت ثنظم امسلطة املضائَة وابؼاة اموزارة غن وشاطيا وامخحمك يف
مسار مندسبهيا ،وجتس َد مبد أأ امفصل امخام بني امسلطات واكؼا وهصوصا.
يف ا ألخري ،ثدغو امنلابة اموطنَة نللضاة وزٍر امؼدل اىل مرارجؼة كراره ،وامكف
غن ىذه املامرسات امبامَة اميت ثذكران ابمؼيد امبائد ،وحهنيي اىل ػلمو أأهنا من جسكت
غن اس مترار جتاوزاثو ،و أأهنا س خلجأأ ملك اموسائل املرشوػة يف ذكل.
ػابت اجلزائر حرة مس خلةل ،اجملد واخللوة مشيدائنا ا ألبرار.
عه المكتب التنفيذي
الرئيس  /يسعد مبروك
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