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توضي ـ ـ ـ ـح
تبعا للبيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة دلى جملس قضاء أم البواق يوم أمس
 27أفريل  ،2020تترشف النقابة الوطنية للقضاة ،بأن تتقدم للرأي العام الوطين ببعض
التوضيحات اليت اقتضهتا اخلروقات القانونية اليت تضمهنا ذات البيان ،عىل الرمغ من ترفع النقابة
عن ادلخول ف هماترات الرتاشق ابلبياانت.
تؤكد النقابة الوطنية للقضاة عىل أن البيان الصادر عهنا يوم  25أفريل اجلاري ل يتضمن
أي معلومات مغلوطة عكس زع بيان النيابة العامة املذكور أعاله ،عىل اعتبار أن بيان النقابة أشار
خلرب ايداع الزميل من طرف قاض التحقيق مبحمكة عني البيضاء تبعا لطلب اضاف من النيابة
يتضمن هتمة جديدة ،وذكل بعد أن أفرج عنه سابقا من طرف غرفة االهتام مبجلس قضاء أم
البواق ،ما جيعل املعلومات املقدمة حصيحة ،وجيدر التأكيد أن امتناع النقابة عن التطرق للوقائع ف
بياهنا اكن عن قصد مهنا ،حفاظا عىل رسية التحقيق من هجة ،وتنبا للوقوع ف حف مناقشة قرارات
القضاء وتقيميها من هجة أخرى.
ورفعا لي لبس ،وجب التوضيح أن النقابة الوطنية للقضاة حترتم أحاكم وقرارات
القضاء ،وتؤكد أن القضاة ليسوا فوق القانون ،ومه خاضعون هل دون متيزي أو تفضيل ،لكن ابملقابل
من ذكل جيب أن ال تتحول تكل الصفة سببا خلرق حقوقهم ،ال س امي حقهم ف حماكامت عادةل بعيدا
عن لك أشاكل الانتقام والانتقاء والتشفي لغراض خشصية ضيقة ال تصب ف مصلحة الوطن
واملواطن ،وف هذا الس ياق تؤكد النقابة أن الغرض من بياهنا اكن تسليط الضوء عىل تكرر
توظيف اجراء الطلب االضاف ضد القضاة ،وفضح الضغوطات املامرسة عىل القضاء ف لك مرة
يكونون فيه حمل متابعة ،كام حدث ف قضية الزميل أين مت تنحية رئيسة غرفة االهتام وادخال
تغيريات عىل تشكيلهتا مبارشة عقب افراهجا عنه ،ويه النقطة اليت ل يس تطع بيان النيابة العامة
تفنيدها.

من هجة أخرى ،جسلت النقابة عديد اخلروقات القانونية اليت شابت البيان الصحفي للنيابة
العامة ،من بيهنا تاوز حمرر البيان لصالحياته القانونية احملددة ف الفقرة الثالثة من املادة  11من
قانون االجراءات اجلزائية ،اليت ختول ملمثل النيابة العامة اطالع الرأي العام بعنارص موضوعية
مس تخلصة من اجراءات القضية ،برشط أن ال تتضمن أي تقيمي للعباء املتسك هبا ضد
الشخاص املتورطني ،ف حني ند أن ذات البيان ف أجزاء منه قام بتقيمي العباء من خالل
توظيفه عبارة "أثبتت التحرايت أن القاض املعين وراء لك ذكل "...وعبارة "قرائن قوية ضد وكيل
امجلهورية املساعد "..وعبارة "وما جيعل الوقائع خطرية."...
وفضال عام س بق ،تأسف النقابة خلرق بيان النيابة العامة دلى جملس قضاء أم البواق
لرسية التحقيق املنصوص عليه ف الفقرة الوىل من املادة  11املذكورة أعاله ،عن طريق رسد
تفاصيل امللف وعرضها عىل امجلهور ،ولالشارة ل تتوقف التجاوزات املسجةل ف البيان الصحفي
عند هذا احلد بل تعدته اىل املساس بقرينة الرباءة خرقا للفقرة الخرية من نفس املادة ،من خالل
عرض العباء املس تقاة من امللف ضد الزميل واخلوض ف تقيميها ،ف تعد صارخ عىل اختصاص
هجة احلمك اخملول لها ذكل.
ف الخري ،تؤكد النقابة الوطنية للقضاة ،عزهما ف الاس ترار ف النضال من أجل تأسيس
قضاء حر مس تقل ،يكون ف مس توى طموحات شعبنا اليب ،وف هذا الصدد تدد النقابة دعوهتا
للس يد رئيس امجلهورية من أجل التدخل لرفع الغنب عىل القضاء ،وتؤكد هل اس تعدادها ف املسامهة
ف تس يد وعوده للجزائريني ابدخال اصالحات معيقة عىل القضاء ،ف اطار مرشوع اجلزائر
اجلديدة.

عاشت اجلزائر حرة مس تقةل ،واجملد واخللود لشهدائنا البرار.
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العضو المكلف باإلعالم

