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 ن الرحيمبسم هللا الرحم

 رسوله الكريم،و الصالة و السالم على 
 

 د رئيس الجمهورية، السي   -

 و أعضاء املحكمة الدستورية، ادة رئيس  ات و الس  دالسي   -

 السي   -
 

 ألافاضل، ادةالس  الفضليات،  دات
 

 

 أن سعدني ي  
 
د السي   يشرف عليههذا الحفل الذي  في رحب بكم أ

عضاء املحكمة الدستورية أبمناسبة مباشرة رئيس الجمهورية، 

اليمين الدستورية بمقر املحكمة العليا يوم  تأديتهم، و هذا بعد ملهامهم

 .من الدستور  811طبقا للمادة  نوفمبر الجاري  81الخميس 
 

   ،زةاملتمي   اللحظاتهذه  إن  
 
شك

 
  ل  ت

 
 جديدة من محطات   محطة

و قد . في بالدنا ةالديمقراطيتعميقا للممارسة و  للدولة ساتيالبناء املؤس  

، السيما 0202نوفمبر فاتح ملقتضيات دستور ال تطبيقاجاء تنصيبها 

 .منه 222 و 281املادتين 
 

 ،دات و السادة أعضاء املحكمةإلى السي   ه  بهذه املناسبة أتوج  و           

و شرف الانتماء لهذه بالتهنئة الخالصة على تبوئهم هذه املكانة الرفيعة 

مهامهم لهم كل التوفيق والنجاح في  تمنىأو ية الهامة، الهيئة الدستور 

 أنهم سيساهمون بخبرتهم و كفاءتهم في ترقية هذا شك   ن  ما م  و  .النبيلة

 .مصلحة الوطن م  الصرح املؤسساتي بما يخد  
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  قطعنانكون قد  ،اليومملهامهم أعضاء املحكمة  بمباشرةو  
 
طوة خ

  الرئاس ي، ال تقل  لبرنامج ا نهاتضم  أخرى من خطوات إلاصالح التي 
 
 أهمية

، باالستفتاء على الدستور هلت عن باقي الخطوات السابقة التي است  

هتكان نقطة الانطالق للمسار الذي  الذي ق 
 

جاء نتاج  ، والدولة ش

  
 
ظ

 
من أجل إشراك كافة  ،لهذا الغرض مت  املشاورات الواسعة التي ن

ملسائل الجوهرية وضمان حول ا للوصول إلى توافق   ،شرائح املجتمع

 .ألاحكام الدستورية الجديدة فعالية  
 

 ثم جاءت 
 
اختيار الشعب ملمثليه في املجلس  و هي ،الثانية املحطة

  حرصت   انتخابات تشريعية في إطار ،لوطنيالشعبي ا
 
 ضمان  على  الدولة

 لإلرادةتجسيدا  ،العمل السياس ي ثلو  ما يمكن أن ي   كل   إبعاد   و نزاهتها

رععة رئيس الجمهورية ضمن التزاماته ألا  د  د به السي  مثلما تعه  ، بيةالشع

 .سينالخمو 
 

و هو  آخر يوم السبت القادم بحول هللا، موعد  على  سنكون و  

 الديمقراطيةساس أباعتبارها  ،البلدية و الوالئية انتخابات املجالس

نةلتحقيق التنمية ا أداة و التشاركية ل البناء أخرى الستكما ملحلية و لب 

على سداد  يدل   معلومة، تنفيذه وفق آجال  الذي تم   ،املؤسساتي 

 . الوفاء بااللتزامالتوجه و 
 

وألازمة  ،2222سنة خالل  بالدنا شهدتهاألاحداث التي  تسارع   إن  

 و خلق و وحدة ألامة باستقرار الوطن السياسية التي كادت أن تمس  

من ة ألاولويات، ض  الدستور أولوي  من تعديل  ل  ع  ، ج  املؤسساتي الفراغ
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 لتقويةترمي  تقوم على احترام املؤسسات و تحصينها و  شاملة رؤية  

سس
 
 الاستئناس بالتجارب الرائدة و من خالل ، لدولةا أ

 
ألافضل  أخذ

عن صياغة  تأسفر ، بالثوابت الوطنية أو مساس   ارتجال   دون أي  ، منها

  ،العصرية اء الدولة  بن تطلبات  مع م   نسجمو م   توافقي  دستور 
 
 د  ر  أف

 .زا هاما فيهللرقابة الدستورية حي  

 

 السيد رئيس الجمهورية،

 ألافاضل، السادةالفضليات،  السيدات
 

 عر  دولة، غالبا ما ي   ر السياس ي والدستوري ألي  التطو   إن  
 

ة عد   ف

  تجارب ة  مراحل ويمر  بعد  
 
 ؤ ت

 
 خ

 
، إلى أن برو الع   من خاللها الدروس   ذ

ــر عن إلارادة الشعبية، بغرض   على نظام   ألامر   ر  يستق عب  الحقوق  دعم   ي 

ل 
 
 .دعائم دولة القانون  إحدىوالحريات التي تشك

 

وجود مؤسسة حسن التجارب هي تلك التي استقرت على أ لعل   و  

 ،تضبط سير املؤسسات ونشاط السلطات العمومية ،دستورية مستقلة

املحافظة على احترام الدستور  قصد ،بسط الرقابة على القوانينتو 

 .بكل حياد
 

   عتبر  ي   القضاء الدستوري إن  
الوسائل لضمان التزام  من أهم 

باعتباره أسمى القوانين  ،في الدولة بأحكام الدستور  السلطات العامة

ــر   عب 
 
  عن وجدان   التي ت

 
 ع  ج  بتها، وهذا ما ثوا ة وم  ألا

 
  يحتل   ه  ل

 
كبيرة  مكانة
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نظمة الدستورية املعاصرة، حتى وإن اختلفت في نظرتها في أغلب ألا 

  .لكيفية تكريسه
 

ملنح اختصاص الرقابة الدستورية  ألانظمة   بعض   ففي حين تتجه  

منازعة ملحاكم القانون العام من خالل الدفع بعدم الدستورية أثناء 

ن ل املحكمة العليا هي املرجع ألاخير في تقرير الدستورية مع  ، وج  قضائية

 اعدمه
 
  أن   ، إال

 
ة ملؤسسة دستورية أخرى أعطت هذه الصالحي   أنظمة

و هو ألامر الذي  ،الجزائرمثلما كان عليه الحال في  ،املجلستأخذ شكل 

 .املراحل السابقةفرضته ظروف و خيارات 
 

 

و هو  ،املحكمة الدستورية بنظام في حين أخذت أنظمة أخرى 

ه  الذي  نوفمبر دستور الفاتح في  الجمهوريةرئيس  د  السي   سه  كر  التوج 

ل  نظرة في ظ   ،مليةللمعايير العا يستجيبفضل نظام أ باعتباره، 0202

 اتهز   ةصادقة تهدف إلى تحصين البالد من أي  ة عميقة و إصالحي  

 .باستقرار املجتمع س  تم  سياسية قد 
 

إن  استحداث املحكمة الدستورية يرتبط بتوسيع مجاالت الرقابة 

رية القوانين، السيما بعد الاتساع املتزايد للحقوق و الحريات على دستو 

ألاساسية في املنظومة القانونية و تكييفها مع آلاليات و الاتفاقيات 

 .باعتماد مقاربة منهجية أمالها الواقع الوطني الراهن الدولية،
 

ي تال ر مفهوم دولة القانون بتطو   ،الدستوري لقد ارتبط القضاء  و 

 
 

مة ملجموعة من الضوابط إخضاع أعمال السلطات العاإلى  تهدف
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 ر  ب   و ، الدستورية
متزامنة مع الطفرة النوعية التي عرفتها  كنتيجة   ز 

ألانظمة التي تتسم  بتعزيز  في  الديمقراطية، وأيضا كحل  مؤسساتي

 .تقوية سلطة على حساب سلطة أو سلطات أخرى و 
 

 الدولةالرقابة الدستورية في املكلفة بؤسسة امل و في هذا إلاطار، فإن

ة مر ت طابعها الديمقراطي،  8591س بيان الفاتح من نوفمبر التي كر   بعد 

ه و ، الاستقاللصدر بعد  الذي 2291فدستور سنة  ; محطات رغم نص 

النور ألسباب  على تأسيس املجلس الدستوري، إال أن هذا ألاخير لم ير  

لي  ذلك تغييب هذ  .2299دستور سنة في ه املؤسسة تاريخية، لي 
 

الذي  ل الديمقراطيالتحو   عل  السياس ي بف   و على الرغم من الانفتاح

تغييرات  فرزام  ، 2282 فبراير سنة 21دستور صدور بشهدته الجزائر 

و إقرار  السياسية ي التعدديةمن خالل تبن   ،جذرية في املشهد السياس ي

كمؤسسة املجلس الدستوري  إنشاءو  ،مبدأ الفصل بين السلطات

 .محدودةكانت هذه الهيئة وسلطات  إال أن صالحيات ،رقابية
 

 

 بإصالحات أخرى  ،2229ديسمبر  8دستور و جاء 
 تكريس   هاأبرز 

و الاحتفاظ باملجلس  في البرملان الغرفتينمبدأ ازدواجية القضاء و نظام 

إدخال ب 2229بموجب تعديل سنة الرقاعي  دورهتعزيز  و ، الدستوري

 .بعدم الدستورية عالدف نظام
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نادى الشعب بعد أن  جاء ،العميق للمؤسسات الاصالح  إال أن   

         جذرية  ترقى إلى مستوى تطلعاته بكل مسؤولية بتغييرات الجزائري 

التي تعلو فيها الحقوق الفردية  ،في تكريس دولة الحق والقانون  مالهو آ

 .ئم الاستقرارادع ترس يو والجماعية 
 

  ما كان النداء   و بقدر    
 
 أقوى و أسرع قويا، بقدر ما كانت الاستجابة

من طرف السيد رئيس الجمهورية مباشرة بعد انتخابه بكل 

، بحيث رافقت إلارادة السياسية معظم 0285سمبر ديمقراطية، في دي

 
 
 .0285فيفري  00ر عنها يوم عب  املطالب الشعبية امل

 

 السيد رئيس الجمهورية،

 ت، السادة ألافاضل،السيدات الفضليا
 

 

و ترقيته إلى محكمة  طرأ على املجلس الدستوري الذيالتغيير  إن 

ليسري على  ،هو أبعد  و أعمق   التسمية إلى ما يتجاوز حدود   دستورية،

 .اختصاصاتها املوسعة
 

 

ى فقد مهام شمل لي ،مهمة ضمان احترام الدستور املحكمة  دور   تعد 

 .سششارةالضبط و الا و  التحكيمالرقابة و 
 

 دستورية املعاهداتصالحيات املرتبطة بمراقبة الففضال عن 

من طرف الجهات  آلية إلاخطار و التنظيمات، سواء وفق  القوانينو 
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الدفع  إلاحالة بناء علىآلية  أو وفق من الدستور، 851املحددة في املادة 

 222من املادتين  املحكمة الدستورية تستمد فإن  ، بعدم الدستورية

بدأ الفصل بين مل تعزيزا، دستورية ألاوامرسلطة مراقبة  228و

    .وضامنا له هذا املبدأرقيبا على  هايجعلا م ،السلطات
 

من  222و  222طبقا للمادتين  كما تشمل مهام املحكمة أيضا

توافق القوانين و التنظيمات مع املعاهدات التي  مراقبة الدستور،

و كذا تفسير  للدستور، انين العضويةو توافق القو  تصادق عليها الدولة،

ألاساسية لضمان من الدعائم  و كل ذلك يعد  ، ألاحكام الدستورية

 .الحرياتالحقوق و 
 

مراقبة  املحكمة تتولى، في الدفع بعدم الدستوريةو في إطار نظرها 

ألاحكام  فيبعدما كان ألامر ينحصر  ،ألاحكام التنظيمية دستورية

لسلطان ملبدأ الشرعية وخضوع إلادارة ، تجسيدا التشريعية فقط

 . أحكام الدستور القانون و 
 

 

 أما 
 
الدور البارزة في إلاصالح الدستوري، فهو إسناد  السمة

  الذي ،للمحكمة الدستورية التحكيمي
 
 حل   صالحية وكل لها أ

، و هو ما يسمح ي قد تثور بين السلطات الدستوريةالخالفات الت

سات أو أي تعطيل في إحدى السلطات ملؤسشلل يحدث في ا تفادي أي  ب

 .ر  البالد إلى أزمات سياسيةأو املؤسسات الدستورية، من شأنه أن يج  
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  إن   
 
، التوازن املؤسساتيأيضا بضبط  هذا الدور املحوري مرتبط

تشريعية ال: على توزيع الصالحيات بين السلطات الثالث  الحرصو 

 .التنفيذية و القضائيةو 
 

 

خطار املحكمة إ بحق  الكتل البرملانية  فقد حظيت خر،على صعيد آو 

من خالل خفض عدد  ،من الدستور  221طبقا للمادة الدستورية 

 .ليةملان الذين يمكنهم ممارسة هذه آلاعضاء البر أ
 

للمحكمة الدستورية دورا بارزا في العمليات  الدستور  سند  كما ي  

 على لرقابةلممارستها  من خالل، خابية و ضمان نزاهتها و شفافيتهاالانت

في الطعون التي  الفصلالانتخابات الرئاسية والتشريعية و الاستفتاء، و 

 . إلرادة الشعبيةل احامي هامما يجعل، عن النتائج النهائية وإلاعالنتتلقاها 
 

 

س ألول ألامن القانوني املكر   ضمان مبدأتتمتع املحكمة بسلطة  و 

، حالة إخطارها لها في ي يسمحالذ من الدستور، 12مرة في املادة 

تشريعي أو تنظيمي يهدد املراكز القانونية  نص   ممارسة رقابتها على

إذا كان فيه  لتصريح بعدم دستوريتهبا ،قبل إصداره لألطراف القائمة

 .بهذا املبدأ مساس  
 

 

نظرا للدور الهام الذي تقوم به املحكمة الدستورية في الحياة و 

، غاية ألاهميةفي من اختيار أعضائها مسألة  ل  ع  ج   ،املؤسساتية للبالد

باإلضافة إلى  ،املهنية و الحيادبين  املزج هماختيار شروط وعي في ر   ذإ

الانتخاب و طريقة  كما ضمنت، الكفاءة و الاقتدار في املسائل القانونية
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شروط املوضوعية  سها الدستور التي كر   العهدةومدة  التعيين

   .الاستقاللية والنزاهةو
 

من طرف ن ينتخبم ينجامعي أساتذة و كما تالحظون، نجد

، و أعضاء ى هيئتين قضائيتين في البالدن ألعلمنتميقضاة و نظرائهم 

مشهود لهم بالكفاءة في مجال القانون تجربة طويلة ب يتمتعون  نون معي  

 .لترقية القضاء الدستوريمنبرا  يجعل من هيئة هذه املحكمة، و النزاهة
 

 

و جميل الشكر  يات أسمى آ، لتوجيه السانحةهذه  غتنمأو 

 على ،املجلس الدستوري عضاءو أ رئيس ات و السادةللسيد العرفان، 

خالل دمة الوطن في خمن تفان   ظهروهأو ما جهودات م ما بذلوه من

 ،تاريخ البالد فيو مرحلة مفصلية  هامهم في ظرف حساسممارسة م

 .هنيةمتمنيا لهم التوفيق في حياتهم امل
 

 

  
 
لهم  تمنىو أالدستورية رئيس و أعضاء املحكمة ل انيالته د  جد  أ

 .السداد و التوفيق
 

 

 

 .املجد و الخلود لشهدائنا ألابرار

 .أشكركم على كرم إلاصغاء
 

   .و بركاته ىو السالم عليكم و رحمة هللا تعال


