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مجلس  الدستوري ـرئیس العـیزـالّسید الطیّب بلكلمة معالي

ة القانونــالیوم الدراسي حول الدیمقراطیة بواسطفي افتتاح

2013جانفي 13-رــالجزائ

والّصالة والّسالم على النبّي  الكریم﷽
أصحـاُب الَمعَـالـي

الّسیداُت والّسادة
ـرامــضیوفَــنا الكـ

بھذه التـظاھرة العلمیة التي تعـقـد داخـل حـرم  المجلس احتفاء
الدستوري الذي یمـثل أحـد األقـطاب القانونیة التي تفـتخر بھا بـالدنا، یشّرفـني 

بكم جمـیعا بأسمى وأنبـل عبارات عـادة أن أرّحـبكامل الشرف والسّ 
ّرفـونا بحضورھم ـرحیب والتّـكریم، وبضیوفـنا األجانب الكرام الـذین شـّ الت

.ومساھمـتھم في ھذه التظاھرة العـلمیة والفـقھـیة
إن الجزائر كسائر البلدان الدیمقراطیة تسعى جاھـدة وبكل الوسائل 

اطیة وتحصینھا أكثر فأكـثر باستكمال الّشرعیة إلى تمتـین ركـائز الدیمقر
مؤّسسات دیمقراطیة تحـتكم إلى القانون وحده،وتجعـل منھ سلطانا ال سلطـان 

.فـوقھ
الّسیداُت والّسادة

مّرت على نشأة المجلس الدستوري أكـثر من عـقدین من الّزمن ، 
شھـدت الجزائـر خاللھما تحـّوالت عـمیقة في مختلف المجاالت، تجاوبا مع 
احتـیاجات تطـّورھا، وتـفاعال مع المحیط العالمي، وكان المجلس الدستوري 

ة الحـقوق خاللھما فاعال حاسما  وحارسا أمینا على احترام الدستور وصیان
ودة ـوالحریات األساسیة للمواطنین، مسّجال بذلك دورا متمیّـزا وخطوات مشھ

.في ترسیخ دولـة القانون وتكریس الدیمقراطیة التعـدّدیة
إن المجلس الدستوري رغـم حـداثة نشأتھ قـد حقـق أعـماال جلیلة 

للرجال الذین حقـقوھا ال سیما شادة والتـنویھ والشكر والعـرفانتستحّق حـقا اإل
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في مجاالت الدّراسات والبحوث القانونیة، كما أثرى وأغنى الساحة القانونیة 
بآرائھ وقـراراتھ ، وعـقـد عـدّة روابط مع نـظرائھ عبر الـعالم ،ومع مؤّسساتنا 

.ومراكـزنا العـلمیة الوطنیة التي تشاركھ في انشغــاالتھ واھتماماتھ
أجل تـثمیـن وتوسیع دائرة ھذه االھتمامات واالنشغاالت في میادین ومن 

البـحث والدّراسات واالجتھادات،وتبادل الخبـراء والخبرات داخـلیا وخارجیا، 
، الذي ینـّشطھ "الدیمقراطیة عن طریق القانون " یـندرج لـقاء الیوم حول

دستوري، جزائریـون أساتـذة مشھود لھم بالكـفاءة والمقـدرة في القانون ال
ویعـتبر لقاء الیوم بدایة لسلسلة من النّـدوات . وأجانب، لھم الّشكر الجـزیل

.واللقاءات التي سوف تـتّم خالل الّسنة الجاریة
إصدار مجـلة متخّصصة من جھة أخرى،الدستوري،ویعـتـزم المجلس 

والبحث الدستوریـین، وتـقدیم في المادة الدستوریة ترمـي إلى ترقیة االجتھاد 
عـرض دوري عن أعـمال وأنشطة المجلس الدستوري ونشـر آرائـھ وقـراراتھ 

.حتى تـغـدو معـلومة لدى مؤّسسات الدّولة والمختّصین على الّسواء
كما سیعـمل على تـمتـین وتوسیع وترقـیة التّعاون والتّبادل مع مختلف 

وریة، ھـذا التـّعاون الذي شھـد حركیة متزایـدة خالل المحاكم والمجالس الدست
.األعـوام األخیرة

وفي األخیر، أجــدّد تحیّـتي وترحیـبي وشكـري لكل الّضیوف 
.والّسالم علیكم.والحضور، وأتـمنى التوفیق والـنجاح لھذا اللقاء


