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 و الصالة و السالم على رسول هللا،بسم هللا 
 

 رئيس املحكمة الدستورية،د السي   -

 السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، -

 السيدين الرئيس ألاول و النائب العام لدى املحكمة العليا، -

 لة لدى مجلس الدولة،و محافظ الدو  رئيسةالسيدة و السيد  -

 رئيس محكمة التنازع،السيد  -

 رئيس و عميد جامعة الجزائر،الالسيدين  -

 املنافسة،مجلس مجلس املحاسبة و يدين رئيس ي الس -

 السيد والي والية الجزائر، -

 ،ألاجالءالسيدات و السادة القضاة و ألاساتذة  -

حضرين السيدات و السادة من أسرة الدفاع و التوثيق و امل-

 القضائين،

 أسرة إلاعالم، -

 .الحضور الكريم -
 

 السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته،
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هذا اليوم الدراس ي افتتاح فعاليات  يلحضور  بدعوتكم لقد تشرفت  

  ،املشترك
 
و أحد أعرق  البالدم بين أعلى هيئتين قضائيتين في املنظ

 ، جامعات هذا الوطن
 
 الجزائر جامعة

 
 ، التي ت

 
منها نوابغ بارزون في  ر ج  خ

على املستوى الوطني وإلاقليمي و حتى  بلدهمفوا و شر   مختلف العلوم

 .الدولي
 

 و 
 
هو أهمية  ،اللقاء العلميهذا ني على الحرص على تواجدي في ما حث

الاجتهاد دور التشريع و الفقه و" املوضوع الذي اخترتموه و هو

نخبة  ز الذي يجمع  املمي   حضور  الكذا و ، "القضائي في تطوير القانون 

  سي   هو بال شك  ، و و مساعدي العدالة من القضاة و ألاساتذة
 
 لشك

  مناسبة علمية بامتياز،
 
  متزج  ت

 
 ،ألاكاديمية القضائية بالخبرة   فيها الخبرة

 العمل القضائيفي خدمة البحث العلمي و  ب  بنتائج إيجابية تص   لتخرج

لقى  .امللتقى تتخللسو املناقشات التي  من خالل املداخالت التي ست 
 

 هذا اليوم الدراس ي ي   إن  
 
 شك

 
أخرى من ثمار اتفاقية التعاون  ل ثمرة

بين الجامعة الجزائرية و املحكمة العليا و مجلس الدولة،  العلمي

 جس  ي  و 
 

سرة حتكاك باأ لا  ضرورة من قضاتناعليه  د ما كنا نحث

، ضمانا لتكوينهم ون معهاأواصر التعا الحرص على تعزيز الجامعية و 

 املتواصل و تحسين مداركهم العلمية من أجل ضمان قضاء نوعي

يا املعقدة التي مؤهل ملواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضاو 

 
 
 .طرح عليهمصارت ت
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تفاقيات إلبرام ا رؤساء الجهات القضائية دعت وزارة العدللقد ف

في عدة  للقضاة و املوظفين مع الجامعات، بغرض ضمان التكوين املحلي

بل تتعداه إلى جوانب  ،مواضيع ال تنحصر على الجانب القانوني فقط

 كاإلعالم آلالي و اللغات و علم النفسالعمل القضائي، خرى مهمة في أ

 .اغيرهو  وعلم لاجتماع
 

اتفاقية تعاون بالنسبة للمجالس  64إبرام  تم  و في هذا إلاطار، 

 
 
 32القضاة و  تخص   عملية تكوينية 12ها نجزت بموجبالقضائية، أ

اتفاقية بالنسبة  63، و السنة الجاريةخالل  املوظفين عملية تخص  

نجزت بموجبها 
 
 36القضاة و  تخص   عملية 64للمحاكم إلادارية، أ

حول مواضيع ذات أهمية  ،خالل نفس السنة تخص املوظفين

 .لقطاعنا
 

 ،السادة الحضور  و  السيدات
 

يهدف إلى حماية  ، فهو أساس ي دولة أمر   وانين في أي  قال سن   إن  

ويساعد على الفردية  حقوقهم و حرياتهممن لاعتداء ويحمي  ألاشخاص

 .التي تقع بينهم النزاعات حل  

 

د النطاق املشروع حد  ي   ، فهو ما ونافعاعلما ها عد  ي  فالقانون 

 نسان  كان إلا فإذا .مع بعضهم البعضوعالقاتهم  ألاشخاصلتصرفات 

 فيه املصالح في مجتمع تتشابك   مجبرا على العيش
 
 له ه ال مناص، فإن

 .بأحكامه أن يلتزممن 
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ر عبر ر الحضارة، فقد نشأ و تطو  تاريخ القانون يرتبط بتطو   إن  

مختلف ألازمنة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في عصرنا الحديث، 

فإن م ذلك، غو ر  ،مناحي الحياة بتعقيداتهامختلف بحيث صار يغطي 

بل سيستمر كلما برزت الحاجة تطوره لن يتوقف عند هذا الحد، 

 .لذلك

 

ة مبررات، أبرزها مواكبة ره عدالقانون تبر   فتحديث و تحسين

مع التطور  خاصةاملجتمع سلوكيا بما يخدم أمنه و سالمته، تطور 

، فضال عن إلاسهام في تحقيق ألاهداف املتسارعالعلمي و التكنولوجي 

 .طنية املتغيرة و التصدي للرهانات الجديدةالو 

 

و يقع القانون،  السلطة التشريعية هي املخولة صالحية سن   إن  

التطوير، بل وحده في هذا التشريع ال يكفي  عليها واجب تطويره، إال أن  

هو ما كبير في ذلك، و هذا  بقسطالفقه و لاجتهاد القضائي  يساهم  

 .سيتناوله يومكم الدراس ي بالدراسة و التحليل

 

 سيداتي، سادتي، 
 

في  سواء في القضاء العادي أو إلاداري، تظهر أهمية لاجتهاد القضائي

و يضفي عليها  عطي للقاعدة القانونية الروح التي أرادها املشرعكونه ي  

لقاعدة يساهم في استقرار ا فالقاض ي بتطبيقه للقانون  ،طابعها العملي

 .تحقيق ألامن القانوني يعمل علىفهو و بذلك القانونية 
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قصد سد  النقائص التي قد يعرفها  لاجتهاد القضائي لكما يتدخ

  ف  التشريع، م  
، تفسير القانون ال في ذلك السلطة املخولة له وهي سلطة ع 

 أوالتطبيق الغموض  الواجب   عندما يعتري النص   التي تظهر حتميتها

مع نصوص  يتناقضأو أصال عن معالجة املسألة املطروحة  لنص  ت ايسك

 .أخرى 
 

  إن  
 
أصال من  ستمد  قرارات املحكمة العليا و مجلس الدولة التي ت

 ،في تطوير القانون  فعاليةلن يكون ذو ، القضائي اجتهادهما كذا القانون و 

ممارس ي وجعلها في متناول  النشر الواسعلها شروط  لم تتحققإذا 

وكذا  ،من جهة دفوعهم أمام الجهات القضائية تدعيمقصد  نون القا

في  حتى و أ دراساتهمبحوثهم و في إطار  ألاكاديميينمن طرف  استغاللها

 . من جهة أخرى بالنسبة لألساتذة تدريسهم للطلبة 

لق  ملالتعليق على القرارات ضمن ا على أهميةنا أؤكد وه  
 
ها ن  قاييس التي ت

مكن التعريف ات ما بعد التدرج، ذلك أنه ال ي  في دراس الجامعة خاصة

بالحلول الجديدة التي كرستها هذه القرارات وال معرفة حدودها، إذا لم 

صاحبها مجهود التحليل و  .النقد البناء ي 

 

، لذلك غالبا بللقانون الذي ال ينض   منبع  هو إذن ضائي الق لاجتهادإن 

نين القواعد الجديدة، وهو ما مجهود املشرع في تق لاجتهادهذا  ما يتبع  

 .القضائي في التشريع الاجتهاددرجة تأثير ن بي  ي  
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 ، السيدات و السادة الحضور 
 

 
 
صاحب مجهود املشرع في استحداث قواعد قانونية جديدة أو ما ي   عادة

ن لقضاة الذيل بالنسبةالحال  ، و كذاالفقه موقفلاطالع على  ،تعديلها

عرضفي املسألة الشائكة  الفقهية باآلراءيستأنسون  عادة ما
 
عليهم،  التي ت

 .لذلك يقال أن للفقه تأثير ولو ثانوي عليهما
 

مجاله في الوقت الذي  طرح على الباحث في الفقه، تحديد  ل ما ي  وأو  

 
 
من مقاالت ورسائل  لافتراض يزتنا فيه املحررات الكثيرة على الفضاء غ

 .ته غير معروف املصدرجامعية ومؤلفات قديمة، وبعضها رغم حداث
 

 
 
بعض مجاالت القانون في املؤلفات إشكالية نقص  أيضاطرح كما ت

نظمها القانون املدني والقانون سيما في مجال املعامالت املستحدثة التي ي  ال 

 . الذي تشهده الساحة الوطنية و الدوليةالتطور  التجاري في ظل  
 

التي يعرفها  ة الشائكةالقانونيأمثلة ندرة التأليف في املسائل من  و 

عال التسيير مع مجتمعنا، موضوع تكييف النصوص القانونية املتعلقة بأف

ففي الوقت الذي نجد في التشريع املقارن بعض الواقع لاقتصادي، 

بعض  فإن الفقه الوطني ال يظهر إال في، املتعلقة بهذا املوضوع الدراسات

 .التي تتسم بالعموماملحاوالت 
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في زمان ومكان وجوده قه في تطوير القانون يتوقف على دور الف إن  

والنقد مجهود التحليل كذا على نوعيته التي تستدعي بذل  و  ،محدد

 .عالج املسألة املطروحة من جذورهاي والخروج بتصور 

 

قارن  
 
، إال أن القاعدة املعيارية و مهما بلغت أهمية لاستعانة بالفقه امل

ستوح
 
ستلهم الجزائرية ال بد أن ت

 
ى من واقع املجتمع واحتياجاته و أن ت

 .  أصال مما كتبه الباحثون الجزائريون، دون انغالق على التجارب ألاجنبية
 

ولبلوغ هدف تطوير القانون بما يخدم املجتمع، يتعين بذل املزيد من 

تشجيع التأليف  و  الجهود سواء من طرف ألاسرة القضائية أو الجامعية

لكونها الكفيلة  و تعميم نشرهاث املجالت القانونية بعمن خالل سيما ال 

 .بحمل ألافكار الجديدة
 

سيعود بالفائدة على الجميع، و أتمنى أن  يومكم الدراس يال أشك في أن 

مواضيع أخرى ال تقل أهمية عن موضوع هذا تغطي لتستمر هذه املبادرات 

 .اللقاء

  

 .لتوفيق في أشغالكمو أتمنى لكم امرة أخرى أشكركم على كرم الدعوة، 
 

 

 

 .على كرم إلاصغاء شكرا
 

   .و بركاته ىو السالم عليكم و رحمة هللا تعال


