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بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تتفضل النقابة الوطنية للقضاة بتنوير الرأي العام بشأن خرب تناولته وسائل الإعالم املرئية
واملكتوبة يوم  24مارس اجلاري ،اذلي مفاده اإيداع الزميل وكيل امجلهورية املساعد دلى حممكة
تيارت مع ذكر امسه الاكمل احلبس املؤقت من طرف قايض التحقيق مبحمكة فرندة ،بسبب ترسيبه
لواثئق رسية للمدعو عبدو سامر املتواجد ابخلارج.
اإن النقابة الوطنية للقضاة تؤكد عدم حصة اخلرب املذكور أعاله ،وحسب تأكيد دفاع زميلنا
املهتم فاإن التحقيقات الولية الت قامت هبا مصاحل الضبطية القضائية مبا فهيا اخلربة العلمية الت
أجريت عىل هواتفه احملمول وحاسوبه ل تسفر عن أي ترسيبات أو اتصالت مبارشة أو غري مبارشة
مع املذكور أنفا ،عكس ما مت الرتوجي هل ،وعليه تدعو النقابة وسائل الإعالم املعنية لحرتام قرينة
الرباءة ،والتحيل ابلحرتافية ف نقل الخبار ،والالزتام مببادئ العمل الصحفي السلمي القامئ عىل
التأكد من حصة الخبار قبل نرشها ،وف نفس الصدد ومعال بنص املادة  100وما بعدها من قانون
الإعالم تمتسك النقابة حبقها ف الرد وتصحيح اخلرب.
من هجة أخرى ،جيدر التوضيح أن امحلةل الت طالت مسعة واعتبار الزميل اكنت ابإيعاز
من هجات هدفها التسرت عىل املهازل الإجرائية الت شابت متابعته ،والت ميكن ذكر بعضها فمي ييل:
أول -توقيف الزميل حتت النظر ملدة  48ساعة بأمر من الس يد النائب العام دلى جملس قضاء
تيارت رمغ انعدام أي دليل يرحج ارتاكبه للفعال املشتبه ف ارتاكهبا ،وذكل خمالفة للامدة  51من
قانون الإجراءات اجلزائية لس مي الفقرتي  02و 03مهنا الت جتي لضابط الرشطة القضائية تقرير
التوقيف للنظر ملدة أقصاها  48ساعة ف حال توفر دلئل قوية ترحج ارتاكب املشتبه فهيم جلناية أو
جنحة معاقب علهيا ابحلبس ،وف حال عدم وجود أي دلئل ل جيوز توقيفهم اإل للمدة الالزمة
لخذ أقواهلم.

اثنيا -تقدمي الزميل أمام نيابة حممكة فرندة عىل الساعة الثانية صباحا وكنه جمرم خطري دوسا عىل
كرامته اكإنسان وكقاض دكتور ف القانون هل عديد املؤلفات الت أثرى هبا امليدان القانوين ،ف انهتاك
فاحض لقرينة الرباءة املكفول ف املواثيق ادلولية وادلس تور اجلزائري وقواني امجلهورية ،ليحال عىل
قايض التحقيق بنفس احملمكة مبوجب طلب افتتايح يتضمن اهتامه جبرميتي ،وبعد سامعه تقرر
وضعه ف الرقابة القضائية ف حدود الساعة الرابعة صباحا ،ليتفاجأ ابس تدعائه بعد يومي من طرف
قايض التحقيق من أجل سامعه عن وقائع وردت ف طلب اإضاف للتحقيق تضمن تكييفا أخرا
لنفس الوقائع املوجودة ف امللف دون أن يس تجد أي جديد ف القضية ،ليمت سامعه و اإيداعه رهن
احلبس املؤقت ابلرمغ من عدم خمالفته لتدابري الرقابة القضائية ،وتقدميه مجيع ضامانت املثول أمام
قايض التحقيق ،خمالفة للامدة  123من قانون الإجراءات اجلزائية الت تنص أن احلبس املؤقت هو
اإجراء جد اس تثنايئ وان الصل هو بقاء املهتم ف الإفراج.
وترى النقابة أن الغرض من متابعة الزميل وحبسه هو انتقايم حبت سببه نضاهل النقايب
اذلي عرف به ف هجة معهل واس امتتته ف ادلفاع عن حقوق القضاة ،مس تغلي الظروف
الاس تثنائية الت يعيشها الوطن وجتند امجليع جملاهبة جاحئة كوفيد ،19-وهو ما جعل النقابة تتدارس
اقرتاح مراسةل الاحتاد ادلويل للقضاة والتبليغ عن التجاوزات الت تعرض لها الزميل بسبب نشاطه
النقايب.
ف الخري ،تنوه النقابة عىل أن الزميل قد دخل ف إارضاب عن الطعام منذ اإيداعه احلبس
املؤقت احتجاجا عىل التعدي اخلطري عىل حريته واعتباره ،وحتمل النقابة وزارة العدل ك
املسؤولية عن أي مكروه س يطال نفس أو حصة الزميل ،كام تناشد الس يد رئيس امجلهورية ملامرسة
صالحياته ادلس تورية واختاذ ك التدابري الالزمة لوضع حد حلال الفوىض والتجاوزات الت شهدهتا
ساحة القضاء مؤخرا ،حفاظا عىل ما تبقى من مصداقيته وطنيا ودوليا ،مع حماس بة ك املسؤولي
عن ذكل.
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