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اتبعت النقابة الوطنية للقضاة ابهامتم ابلغ ما عاش ته الساحة القضائية يف ا ألايم ا ألخرية،
وتأأسفت بشدة ل ألحداث غري املرشفة اليت اكن مرسهحا جملس قضاء البليدة وحممكة ا ألربعاء ،واليت
أأساءت مجليع مكوانت العائةل القضائية دون اس تثناء ،بسبب ترصفات ثةل غري مسؤوةل من هيئة
ادلفاع.
ان املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة وان اكن ال يعيب عىل احملامني تضامهنم مع
زميلهم ،اال أأنه يعيب عهنم ممارسة وسائل غري مرشوعة تتناىف وتقاليد و أأعراف همنة احملاماة بغرض
التأأثري عىل أأحاكم القضاء ،وحماوةل فرض سلطة ا ألمر الواقع ،برتديد شعارات همينة لزمالئنا قايض
التحقيق و أأعضاء غرفة االهتام أأثناء تأأدية هماهمم ،ومسيئة لقضاة امجلهورية بصفة عامة ،واليت يرىق
البعض مهنا جلرامئ معاقب علهيا.
وتذكر النقابة الر أأي العام الوطين ابلبيان الصادر عن جملس منظمة حمام البليدة يف اترخي
 2021/02/13واذلي جاء فيه أأن قضية احملام حمل املتابعة ال تتعلق مبهنة احملاماة ،وحذر من
سعي البعض اللباسها للجبة السوداء ،كام تعهد جملس املنظمة اببقاء القضية يف اطارها القانوين،
فضال عن منشور لرئيس الاحتاد الوطين ملنظامت احملامني عىل صفحته ابلفيس بوك اذلي جاء فيه
النقابة الوطنية للقضاة ،شارع أحسن تلة ،الشراقة ،الجزائر.
البريد االلكترونيsnm.algeria@gmail.com :
رقم الهاتف  /الفاكس 023-224-575 :أو .023-224-574

أأن معطيات ملف احملام املقصود جد مؤسفة وال ترشف همنة احملاماة ،ذلا تتأأسف النقابة للمنحى
اذلي أأخذته ا ألحداث بعد ذكل ،وتتساءل حول أأس باب هذا الاحنراف.
من هجة أأخرى ،حتذر النقابة الوطنية للقضاة من محالت التجييش واحلشد اليت تقوم هبا
قةل من احملامني عىل مواقع التواصل الاجامتعي ،واليت ختلق وضعا مشحوان ميس ابلعالقة ا ألخوية
بني القضاة واحملامني ،وتدفع اب ألمور اىل انزالقات أأخرى يف املس تقبل ،ويف نفس الس ياق ،تعرب
النقابة الوطنية للقضاة عن تفاجهئا من الاحنراف اخلطري اذلي طبع ترصحيات نقيب منظمة حمام
البليدة يف البيان الصادر عنه يف اترخي  21فيفري  ،2021واذلي تضمن عبارات ماسة بشخص
الس يد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثر تدخهل دفاعا عن زمالئنا مبجلس قضاء البليدة دون
تشخيص ،وحتذر النقابة بأأن أأي مساس ابالحرتام الواجب لرئيسها هو مساس جبميع القضاة يف
اكمل تراب امجلهورية ،كام حتتفظ حبقها يف املتابعة القضائية ضد لك من يثبت تورطه يف االدالء
ونرش ترصحيات مماثةل.
ان النقابة الوطنية للقضاة نأأت بنفسها منذ بداية ا ألزمة عن اخلوض يف أأي هماترات بسبب
الترصفات غري املسؤوةل املرتكبة يف حق زمالئنا ،الناجتة عن نقص التجربة والبصرية ،ولكن
التحريض املتواصل واالرصار عىل تكرارها ،دفعها للتدخل من أأجل ايقاف هذه امحلةل املغرضة اليت
متس بصورة القضاء والبالد عامة ،وهتيب ابخمللصني والرشفاء من أأرسة ادلفاع اذلين ال يقبلون
االساءة ملهنهتم النبيةل ،اىل حتكمي العقل واحلمكة والسعي من أأجل وضع حد لهذه السلوكيات،
ودعوة مرتكبهيا اىل الكف عهنا والرجوع اىل جادة الصواب ،والاحتاكم للقانون والالزتام بضوابطه.
كام تدعو مسؤويل اجلهة القضائية جمللس قضاء البليدة ومن بعدهام وزارة العدل اىل حتمل
مسؤوليهتم ادلس تورية يف توفري امحلاية لقضاة حممكة ا ألربعاء وجملس قضاء البليدة من أأي ضغط
أأو تأأثري ،وتوفري جو مالمئ لمتكيهنم من ممارسة هماهمم عىل أأمكل وجه ،تفاداي لوقوع انزالقات
أأو صدامات قد يرتتب عهنا نتاجئ يصعب جربها.
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يف ا ألخري ،تدعو النقابة مجيع قضاة الوطن للتضامن والتأزر والتاكتف من أأجل تغيري واقع
القضاء مبا يتطلع هل الشعب اجلزائري بلك أأطيافه ،وتدعومه اىل التعامل مع حقوق وحرايت
ا ألشخاص مبا تقتضيه قدسيهتا ،بعيدا عن أأي تقصري أأو احنياز.

عاش القضاء حرا مس تقال ،اجملد واخللود لشهدائنا ا ألبرار.
عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة

العضو المكلف بالعالقات مع التنظيمات
هـ.شعباني
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