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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 والصالة و السالم على سيدنا محمد اشرف المرسلين

 
 

 ، الواليالسيد  -
 ،والنائب العامالرئيس  ينلسيدا -
 السيد قائد القطاع العسكري، -
 القضائية،السيدات والسادة أعضاء األسرة  -
 السيد رئيس املجلس الشعبي الوالئي، -
 السادة أعضاء لجنة األمن الوالئية، -
 السيدات والسادة أسرة الدفاع، -
 السيدات والسادة مساعدو وأعوان القضاء، -
 وسائل اإلعالم،  يالسيدات والسادة ممثل -
 أيتها السيدات والسادة الحضور الكرام. -

 

     وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

   

يسعدني أن أشارككم مراسم حاضر الجلسة االحتفائية    

لوالية ومدينة الباهية  ،المقامة بمقر هذا المجلس القضائي العريق

 فترة خلت،بذكريات جميلة عن  وهران، التي مازلت محتفظا  

وفي معاضدتي ومؤازرتي زمالء قضاة  بها نائبا  عاما ،قضيتها 

لالستقامة والجدية والبذل والعطاء،  كانوا عنوانا   ،شرفاء

تشرف مهنية عالية، بمكارم وأخالق ن وأعوان قضاء، ومساعدو

 عدالتنا الوطنية وجميع المهن واألسالك المنتمين إليها، 

 

  ، أتوجه بتحية تقدير وعرفان، مع دعائيإلى هؤالء جميعا  
  ،                ، أن يرحم برحمته الواسعةإلى المولى تبارك وتعالى وتضرعي

                  وفاقا   جزاء  ، ا إلى دار الخلد والبقاءالذين رحلوا منهم عن   كل  
لعدالة رفع المظالم ونصرة الحق، خدمة  للما بذلوه من جهد في 
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 .والوطن المفدى

كالًّ باسمه  وشكري موصول إليكم، أيها الحضور الكريم، 
وصفته، ال على حضوركم الجلسة االحتفائية هذه فحسب، وإن ما على  
  ، ما يرمز إليه هذا الحضور المميز والمشرف، من حس ٍّ وطني سامٍّ

في المجتمع، بل وفي كيان   ووعيٍّ كاملٍّ بأهمية العدالة ورسالتها
الدولة بجميع عناصرها ومقوماتها، لما للقضاء بمختلف عناصره  

وأعوانه، من دور أساسي في  إشاعة األمن القانوني   ومساعديه
والقضائي داخل المجتمع  وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، على  
أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وجميع حقوقهم وحرياتهم المشروعة،  
باعتبار ذلك عامال أساسيا وجوهريا في المحافظة على لحمة األمة  

واستقرار الوطن ومواصلة مسار   ووحدة ترابها الوطني، وعلى أمن
 تقدمه وتطوره وازدهاره نحو آفاقه الواعدة.    

بهذه األحاسيس الوطنية النبيلة نحضر هذه الجلسة االحتفائية  
 :من لتنصيب كلٍّ 

  قضاء وهران لمجلسجديدا رئيسا  عنتر  عنتر   منورمنورالسيد السيد . 
  القضائي المجلسنفس لدى جديدا نائبا عاما   رقازرقاز    محمدمحمدوالسيد والسيد. 

 
 

هذا التنصيب الذي يأتي في إطار تنفيذ الحركة التي أجراها  
السيد رئيس الدولة في سلك رؤساء الجهات القضائية، تعزيزا    
للمؤسسة القضائية ورفع قدراتها في مواجهة راهن التحديات التي  
تواجهها البالد، بما يستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة  

 الكامل لقوانين الجمهورية. ويتماشى مع االحترام التام و

السيد عنتر منور الرئيس الجديد لمجلس قضاء وهران،  التحق  
واشتغل خالل مساره المهني في كل   1984بسلك القضاء سنة 

المجاالت القضائية من قاضي حكم إلى وكيل الجمهورية وقاضي  
تحقيق بعدة محاكم ليرقى إلى مستشار ثم إلى رئيس غرفة ونائب  

إلى أن تم تعيينه رئيسا لمجلس قضاء ورقلة، ومنه إلى  رئيس مجلس 
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 منصب رئيس مجلس قضاء وهران. 

وللسيد رقاز محمد، النائب العام الجديد، نفس الخبرة والتجربة  
القضائية للسيد رئيس المجلس القضائي، إذ كان التحاقه بسلك القضاء 

هو أيضا في كل المجاالت القضائية من قاضي    واشتغل 1986سنة 

حكم إلى وكيل للجمهورية وقاضي تحقيق بعدة محاكم ليرقى إلى  
مستشار ثم إلى رئيس غرفة فرئيس لمجلس قضاء أم البواقي الذي نقل  
منه إلى وظيفة مستشار بالمحكمة العليا ومنها إلى منصب نائب عام  

 لدى مجلس قضاء وهران. 

 

 

منهما على التتويج بهذه الثقة السامية مع تمنياتي  وإذ أهنئ كال 
لهما كل التوفيق والنجاح في مهامهما الحديدة ، ال يفوتني أن أتوجه  
بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للسيد أحمد مجاني والسيد عبد القادر  
مصطفاوي، على ما قدماه من إضافات لهذا المجلس القضائي خالل  

 مدة رئاستهما له.   
 

 األفاضل  والسادة  الفضليات  سيداتال

  
ً
إن القضاء سلطة مستقلة، غرضها ومهمتها تطبيق القانون حماية

 للمجتمع وحقوق األفراد وحرياتهم؛  
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منها   وألداء السلطة القضائية هذا الدور على الوجه الكامل واملطلوب

على مبادئ الشرعية واملساواة والحياد، ليست  ، فإنها ترتكزاوقانون دستوريا

من املؤسسات الدستورية وذات السيادة فقط، بل وبكل مكوناتها   كمؤسسة

 وهيئات من جموع مواردها البشرية، خاصة منهم القضاة، 
ً
والقائمين عليها أفرادا

الذين هم عمادها، وقد أقسموا جميعهم على التزامهم بهذه املبادئ واحترامها،  

إخاللهم بالواجبات ضمن قانونهم األساس ي ومدونة أخالقياتهم، التي  وعدم

جاءت مؤكدة لهذه املبادئ وضرورة امتثالهم لها، في كّل األوضاع والظروف مهما 

 لعدالة محايدة، ال تتأثر في ظل النظام 
ً
كانت طبيعتها ومصدرها، ضمانا

 تملة.  أو مح  الديمقراطي ودولة الحق والقانون، بأي مؤثرات قائمة

 

 

 

 

إن استقاللية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاض ي بل مسؤولية 

مفروضة عليه تلزمه أن يقض ي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير 

 ، دون تأثير خارجي.س القانون واألدلة املعروضة عليهوحياد على أسا

 انعزال القاض ي عن املجتمع ، ذلك  
ُ
غير أن هذه االستقاللية ال تعني أبدا

عن الضغوط الخارجية،  ألنه إذا كان الواجب يفرض على القاض ي االستقاللية

، وال االنسحاب الكلي عن بعدم االستقاللية عن املجتمعفنفس الواجب يلزمه 

 الحياة العامة.

فمن الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى 

وعي متزايد من أبناء   األفق االجتماعي الواسع، ومن الواجب أن يرافق هذا التطلع

هذا القطاع بخصوصية املسؤولية ونوعية الواجبات املوقوفة عليهم تجاه وطنهم 

 ومجتمعهم. 
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رة محاربة الفساد والتصدي  قد صرخ من أعماقه بضرو  الشعبفإذا كان 

القتصاد الريع واالستبداد، فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة واملساواة في  

 الفرص واحترام حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية .

مختلف  في ومع اإلقرار بأهمية ما يتوق إليه مجتمعنا في هذه املرحلة،

جه من أخطاء  عما سبق انتها يةاملجاالت، وحتمية العمل على مداواة اآلثار السلب

 . في التقدير والتدبير

 

 
 

 

 

إال أن مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه 

 في تنوعها وتعددها. 
ً
 املطالب كلها، وهو ينوب عنها جميعا

ثمة مراحل معينة في حياة املجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى  

 مربط كل اآلمال،  وإلى بوصلة تؤشر شعرتها على سالمة االتجاه أو انحرافه.

وإلى   ضرورة مطلقة إلى إقامة حكم القانون  كوفي واقعنا الراهن هنا

 املمارسة وفي الواقع.في    مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره

غناء عن فاعلية القضاء  إن كل هذه األهداف وغيرها ال يمكنها االست

 . واستقالله

إن القضاء بتجرده وحياده وهدوئه، هو املؤسسة الوطنية املؤهلة لحماية 

في ظل القانون، وفي   املجتمع وحفظ تماسكه وضمان حقوق املواطنين وحرياتهم،

 تعزيز مبدأ املواطنة.إطار مبادئ تحقيق اإلنصاف و 
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وفي مقدمتهم  واألكيد أن قطاع العدالة بتركيبته البشرية املؤهلة والواعية

      القضاة يدركون خصوصية وحساسية الواجبات التي يقومون بها ، وأنهم قادرون 

 على إثبات مصداقيتهم للعمل وبحرصهم على تطبيق القوانين  

ومدونة أخالقيات املهنة  ءالقانون األساس ي للقضاد أن أشير إلى أن و أ و

توفر مجتمعة املناعة الكاملة للقاض ي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له 

 االستقاللية املادية واملعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب. 

وال بأس أن أعاود التذكير بأهمية االلتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات 

خالقية املتزنة التي توجبها خصوصية هذه املهنة، واالحترازات الواجبة على األ 

 أعضائها.  
 

للسيدين الرئيس والنائب العام  الخالصة أجدد تهاني وفي األخير 
عنتر منور، والسيد رقاز محمد  الجديدين لمجلس قضاء وهران، السيد 

 متمنيا لهما كل التوفيق و النجاح في مهامها الجديدة .  
  

  

  

  أشكركم على كرم اإلصغاء،أشكركم على كرم اإلصغاء،

  و السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.و السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

  

  

  

  

  بلقاسم زغماتي بلقاسم زغماتي   معالي السيدمعالي السيد

  حافظ األختامحافظ األختام  وزير العدل وزير العدل 


