
 
 

 

  

  أ�مانة العامة
  اعتذار 

مت نشر مسودة لبيان غري �ائي لألمانة العامة على مواقع التواصل االجتماعي، وإذ نعتذر عن هذا اخلطأ فإن البيان 

  :  ي لألمانة العامة هو اآليتالذي ميثل املوقف الرمس
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الدكتور عبد  كمة االستئناف بفاس مبتابعةحملدى  غراب شديد قرار قاضي التحقيق�ستيف حزب العدالة والتنمية تلقينا 

العايل حامي الدين املستشار الربملاين من أجل جناية املسامهة يف القتل العمد مع سبق اإلصرار والرتصد وإحالته على غرفة اجلنا�ت 

احملكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها �حكام �ائية مستوفية جلميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة بنفس 

العتقال الدكتور  التحكميؤكد الطابع اإلنصاف واملصاحلة يقرار حتكيمي هليئة  بصددهاوصدر ، 1993منذ سنة  به الشيء املقضي

يف نفس  قرارا حبفظ شكاية تقدم �ا نفس األطراف أصدرتلنيابة العامة أن لنفس ا قوبعد أن سب، عبد العايل حامي الدين

 من مبادئ اأساسي يضرب يف العمق مبدأ وهو ما، صدر قرارا بعدم فتح التحقيقأاملوضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن 

  .ة البتسبقياستقرار املراكز القانونية لألفراد متمثال يف مبدأ احملاكمة العادلة و 

لموضوع ها لبعد تدارسو  ،10/12/2018املنعقدة يف اجتماع استثنائي يومه اإلثنني  حلزب العدالة والتنميةإن األمانة العامة 

  :يلي تؤكد على مامن مجيع جوانبه، 

من  126لفصل �ائية ملزمة للجميع طبقا لقضائية أحكام شأنه صدرت يف  سبق أناندهاشها الكبري إلعادة فتح ملف  .1

 ،بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء املقضي بهالدعوى العمومية ط و سقعلى  قانون املسطرة اجلنائية اليت تنصمن  4واملادة  ،الدستور

كمة على جرمية جيوز تعريض أحد جمددا للمحا  ال نهإ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية اليت تقول 14وضدا على املادة 

 ؛منها حبكم �ائي سبق أن أدين أو برئ

العمق ومتس يف األحكام القضائية  وسيادة�دد استقرار  قواعد احملاكمة العادلة وسابقةببليغا ل مسا شكَّ قرار ال اهذ اعتبارها .2

 ؛ئياألمن القض�



 
 

ل �ليوم مع االحتفاصدوره عترب هذا القرار الذي يتزامن وت ،الذي حققته بالد� يف جمال حقوق اإلنسان�لرتاكم  اعتزازها .3

 القواعد األساسيةتكريس إىل  احلق والقانون، كما تدعودولة ميس بقواعد و ، املعاكس االجتاهيسري يف  االعاملي حلقوق اإلنسان قرار 

 ؛وحتقيق األمن القضائيللمحاكمة العادلة 

إلعالء مبادئ  إىل نداءتضامن حزيب  جمرد يتجاوزتعترب أن األمر و املطلق مع الدكتور عبد العايل حامي الدين  تضامنها .4

 .احلقوقيني والغيورين على دولة احلق والقانون ولكافة، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ن وحتصني القضاءدولة احلق والقانو 

وتوفري الدعم واملساندة  ،تشكيل جلنة منبثقة عنها بر�سة األخ املصطفى الرميد ملتابعة امللف والتفاعل مع تطوراتهقرارها  .5

  .حامي الدين لألخ عبد العايل زمنيالال
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