
   مقياس الحكامة و المواطنة السنة الثالثة أدب و لغة  بقلم األستاذ أغامير – تابع  

 ابعطال ذات المؤسسات نفانه يفصل في المنازعات التي تقع بي اإلداريقضاء ال أما 

كالوزارة و الوالية و البلدية و الجامعة و مديرية التربية بمختلف المؤسسات  اإلداري

  اإلداريالعاديين او بين المؤسسات ذات الطابع  األشخاصو بين ، التعليمية التابعة لها الخ 

المختلفة فانه يتم ناعية األشخاص و الشركات التجارية و الصالخصومة التي تقع بين  أما

ة شركة سوناطراك او احد فرعها او سونلغاز او صماخء العادي فمثال الماضحلها أمام الق

الدولة  أنشأتء العادي هو المختص و قد امؤسسة تجارية او صناعة خاصة فان القض أي

مجلس  الدولة  أمام أحكامها تستأنفعلى  مستوى كل والية )محكمة واحدة(  إداريةمحاكم 

 . الجزائر )و هو واحد ( موجود على مستوى مدينة

قانون يحكم العالقات بين الدولة الشعب و يحكم  أسمىو  أعلىلكل دولة دستور و هو     

 –ري جمهو -العالقات بين السلطات الثالث في الدولة و يحدد نظام الحكم فيها )ملكي

وضع الدستور إذ لقوانين ل يةوضع هرم إلى فقيه النمساويبرلماني ( و قد ذهب ال –رئاسي 

 من روح الدستور و ال تتعارض معه  دتستم أنالهرم هذا يجب على القوانين  على قمة

 الدستور

 القانون                     

 المراسيم                      

 المنشور                       

 التعليمات                       

 النظم                          

 

 ي رالمجلس الدستو

في عهد الرئيس   9199أكتوبر  أحداث أعقابالذي وضع في  9191جاء دستور     

 إنشاءعلى الشاذلي بن جديد مختلفا و متميزا عن الدساتير التي سبقته او جاءت بعده اذ نص 

و هي هيئة قضائية )واحد على مستوى الجزائر( تنظر في دستورية  يالمجلس الدستور

الموجودة في بعض البلدان العليا حكمة الدستورية القوانين و هو يختلف عنه الم

 .الديمقراطية

و  اإلدارةالمجلس الدستوري ال ينظر في النزاعات الموجودة بين البشر و ال بين      

ن أل ،القوانين الصادرة عن البرلمان مع روح الدستور إنسجامل في مدى صفي إنماالسكان و 

 أننيا ، غير اطيان مكتوبا او عرفيا كما هو في بربنوع من القداسة سواء ك الدستور يحظى 

 دستورية نص قانوني لةأال تنظر في مس إذاز مبمهإال غل تحركة هذه الهيئة مقيدة و ال تش



النواب  أخطاريخطرها رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان او مجموعة نواب ) أنبعد   إال

، الن النواب ال  إخطار منعدم في حياتنا التشريعية تعديل ( و هو  أخرمؤخرا في  أضيف

تفون بمناقشة ما تعرضه عليهم الحكومة بين كي إنماو  رون لطرح مشاريع قوانينيباد

 .مشاريع قوانين 

في الجزائر فانه كان  أماالدستور مقدس وواجب االحترام : الديمقراطية  و في البلدان     

يخيطه على بدستور خاص به  يأتي كل رئيس  أندا قييرات كثيرة حتى بات معتغموضوع ت

 :و كمثال على ذلك المقاس 

  9191 ن بلة بدستور الرئيس  

  9111 نومديبدستور الرئيس 

 9191لي ذدستور الشا 

 9119   دستور الرئيس زروال 

 ( 8009دستور الرئيس بوتفليقة )  تعرض  الذي فتح فيه العهدات الرئاسية و

ز كل  الصالحيات في يبواسطتها من تركة تغييرات تمكن عد إلىفي عهده الدستور  

 يده 

  اإلنشاءدستور الرئيس تبون في طور  

 :تعريف االمن 

هو مجموعة من التدابير و القوانين التي تتبعها الدولة التحقيق الحماية للمواطن و     
ة الحديثة و وظائف الدول أهمخاصة او عامة و لعل هذه الحماية هي  أكانتسواء  األمالك
، فعندما يدخل شخص  األهميةفي غاية  األمانو  األمنلتخضع  اإلسالميةالشريعة جاءت 

المسلم بل و اعتبرت االعتداء على حياة  أخيهدمه و عرضه و ماله حرام على ف اإلسالمفي 
المسلم بل جرمت االعتداء على  أخيهبمنع اعتداء المسلم على  كتفمن الكبائر لم تاآلخرين 

التي  كانت تعتبر ارض السالم و هذا  ما ينطبق  اإلسالمالذمة الذين يعيشون في ارض  أهل
تجمع المواطنة بين كل السكان   إذعلى المفاهيم القانونية الحالية التي تحدد وظيفة الدولة 

الديمقراطية  الغربية فان  في الدول أماهذا في دولنا  أم غير مسلمينمسلمين  أكانواسواء 
 إنو يتمتعون بكل الحقوق و يؤدون كل الواجبات بل  أراضيهالمين يعيشون على المس

تعاقبهم او عن طواعية و ال  اإلسالميين يعتنقون ين و اليهود و الالدينبعض المسيحي
 هم دولهم تضايق

  :األمن أنواع

 االمن العسكري : 

ن او التجسس عليهم او ليس المقصود به هنا تكليف فئة من العسكر لمراقبة المواطني      
 األنظمةقهرهم و التسلط عليهم فهذا النوع هو البوليس السياسي الذي يكون غالبا في خدمة 

كل  إعداد جيش قوي مدرب لحماية الحدود منالمقصود به  إنماال الدولة الديمقراطية  
  .الخارجية األطماع



 : االمن السياسي

و  األشخاصلكي تقوم بوظائفها في حماية  أجهزتهاهو استقرار الدولة بمختلف       
حلول  إيجادو  األزماتستشرافية لتوقع إوقع ووضع سياسة تالممتلكات و ذلك بالتنبؤ و ال

 .قواعد عدلية صارمة لوقف االنزالق   بإرساءلها قبل وقوعها و ذلك 

 الملك  أساسهو العدل و العدل  األمن ألن

 :ماعي االمن االقتصادي و االجت

و  األفرادو تدابير و ميكانيزمات للمحافظة على رفاهية  إليجاديتحقق بسعي الدولة        
 ثقافتها و لغتها  حماية  المجموعات البشرية وتوزيع ثروات األمة  بالعدل و القسطاس بين 

 األخطارتهم من كل ايها من الفساد و حمقدرة الدولة على حماية مواطني بأنهو يمكن القول 
 على االستقرار  حفاظا

 االمن البيئي 

هو حماية الدولة للمواد البيئية من التلوث  و االستنزاف و استخدامها بطرق سليمة        
و الذي يلوث المياه الباطنية  مثال  الل الغاز الصخريغتسالدولة من ا إليهعكس ما تسعى 
  األذى.يؤدي إلى إلحاق 

 ABRAHAM (  9109-9110ماسلو ) ماإبراه األمريكيو قد وضع عالم النفس        
MASLOW  رأسو قد وضع على سمي  بهرم ماسلو المجتمعات  أولوياتحدد فيه  اهرم 

رتب فيها  و عرفت نظريته بنظرية تدرج الحاجات األمن إلىالهرم احتياج المجتمع 
 . حاجيات المجتمع حسب األهمية

 الحاجة لتحقيق الذات  

  التطور الترقية 

  احترام الذات الثقة االنجازات 

  الزواج  األصدقاء –العالقات 
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  الفسيولوجيةاالحتياجات 


