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مهخص انثحث
شهدت الحماية الدستورية للحقوق والحريات األساسية ،تطورات عديدة في الدساتير
الجزائرية ارتبطت في الغالب بالتعديالت الدستورية ،التي شهدتها الجزائر ،ففي العهد
االشتراكي كان االىتمام أكثر بالحقوق الفردية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي ،أما في
العهد التعددي فقد شهدت تطورات وانتعشت في ظلها الحريات الجماعية على حساب
الحريات الفردية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي.
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ادلمذمـــــة

يعد ظهور فكرة الحريات العامة في العصور األولى ،كقيد على سلطة الحكام ىدفها

محاربة استبداد الحكام وتحديد تصرفاتهم و ضبطها ،في مواجهة األفراد غير أنو تبين فيما
بعد أن تدخل الدولة وحده يمكن أن يكلف ممارسة ىذه الحريات ،وتعرف الحريات العامة
بأنها  :الحرية (ىي إمكانية التصرف دون إكراه مادي أو معنوي) وىي (مجموعة من الحقوق
المعترف بها لألفراد والضمانات القاضية بعدم اعتداء الغير عليها) ،وإن مفهوم الحريات العامة
ظهر في أشكالو المختلفة في القرن الثامن عشر على إثر الثورات اإلنكليزية واألمريكية
والفرنسية ،وقد تجسدت فيها بعد في إعالنات حقوق اإلنسان والدساتير التي أصبحت
المصادر األساسية لها ،وىذا ما جعل الدول تسعى جاىدة لتحقيق حماية دستورية للحقوق
والحريات األساسية ،سعيا منها للحفاظ عليها من االنتهاكات المختلفة أو المساس بها ،وقد
سعى المؤسس الدستوري الجزائري لمحاولة حماية الحقوق والحريات األساسية ،في مختلف
محطات تعديل الدستور المتتالية ،فما ىي أىم تطورات الحماية الدستورية للحقوق والحريات
األساسية في الجزائر؟

وستتم اإلجابة عن اإلشكالية التي تطرحها الورقة البحثية ،من خالل التركيز على الحريات
الجماعية والمتمثلة أساساً:
 حرية الصحافة -حرية االجتماع

 حرية تأسيس الجمعيات -حرية تكوين األحزاب السياسية
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احملور األول

احلموق واحلريات األساسية يف دستور 3691

عاشت الحريات العامة طيلة عهد الحزب الواحد نوعا من اإلىمال وعدم االىتمام من

قبل المؤسس الدستوري ،حيث كانت األولوية لحقوق العمل والحقوق االجتماعية
واالقتصادية ،أما باقي الحقوق والحريات األساسية فهي تأتي متأخرة كون دستور 3961
عالجها في فصل يسمى الحقوق األساسية ،وخصص لو المواد من  31إلى  11وتضمنت
ىذه المواد ضمان المساواة بين كل أفراد المجتمع ومن الجنسين ومنعت أي تمييز بين
الرجال والنساء وىذا ما تضمنتو المادة  31ونصت المادة  31على حق االنتخاب الذي ىو

حق لكل مواطن بلغ سن.)1(39

أما فيما يتعلق بالحريات ذات الطابع الجماعي محل الدراسة فهذه الورقة البحثية فإنها:
.1

حرية انصحافة:

إن القراءة المتأنية لدستور  3961ترشد الى نص المادة  39والتي جاء فيها (أن

الجمهورية تضمن حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى وحرية تكوين الجمعيات ،وحرية
التعبير والتدخل العمومي وحرية االجتماع).
فعلى الرغم من اعتراف المؤسس الدستوري بالحق في حرية العمل الصحفي ،إال أن
التوجهات السياسية في تلك الفترة لم تسمح بوجود أي وسيلة إعالمية مكتوبة أو سمعية أو
بصرية تكون معارضة لتوجهات الحزب الواحد الذي كان يهيمن على جميع مظاىر الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البالد فكانت وسائل اإلعالم وبالرغم من بساطتها إال
أنها كانت أجهزة تابعة لمؤسسات الدولة ،وتهدف إلى خدمة التوجهات السياسية للنظام
السياسي في تلك الفترة لذلك تم إحكام سيطرة النظام الحاكم على مختلف وسائل اإلعالم
المسموعة والمقروءة والمرئية ،وكانت وسائل اإلعالم تعد من أىم القطاعات الحكومية.
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حرية االجتماع:

تعد حرية االجتماع من أىم الحريات السياسية التي تبني عليها األنظمة الديمقراطية،

بوصفها من أىم الحقوق والحريات األساسية التي تضمنتها مختلف صكوك واتفاقيات حقوق
اإلنسان ،وقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  3961في الفقرة األخيرة من
المادة  39أن حرية االجتماع مكفولة في الدستور لكن في ظل ىيمنة الدولة على الحياة
السياسية ،كان ىذا الحق ال يمارس إال في إطار ما يخدم التوجهات السياسية لنظام الحكم
فاغلب التجمعات كان الهدف منها دعم مشاريع الحزب وسياستو وتوجهاتو ،فال يتصور أن
يكون اجتماعات لمعارضة سياسات الحزب الحاكم وتوجهاتو.
.3

احلك يف إنشاء اجلمعيات:

لقد اعترف المؤسس الدستوري في أحكام المادة  39من ذات الدستور ،أن للمواطن

الحق في تأسيس جمعيات ،غير ان ىذا الحق وعلى الرغم من النص الدستوري قد حصر في
نطاق ضيق جداً ،إذ أن الجمعيات التي كانت موجودة في اغلبها جمعيات ذات طابع
جماىيري ىدفها خدمة النظام السياسي ،واظفاء نوع من الشرعية على المشاريع والتوجهات
السياسية للنظام السياسي ،أما الجمعيات بمفهومها الليبرالي المستقل عن الدولة فلم تكن لها
وجود في ظل الدولة االحادية الحزب ،ألنها ترى فيها منافسا للدولة و مصدرا لتهديد كيانها.
.4

حرية تشكيم األحزاب انسياسية :

ال يتصور أن يتم التنصيص على الحق في تأسيس األحزاب السياسية في ظل دستور

 3961ذو الطابع االحادي ،حيث كان الحزب الوحيد الذي قاد الثورة التحريرية ضد
المستعمر الفرنسي ،ىو الحزب الوحيد على كافة الشعب الجزائري ،ولم يسمح خالل ىذه
الفترة حتى بوجود أحزاب خارج إطار الحزب الواحد ،وكان ينظر إلى ذلك على انو خيانة لقيم
الثورة المجيدة ،بقيت كل التيارات السياسية منضوية تحت غطاء الحزب الواحد "حزب جبهة
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التحرير الوطني" ،أن محاولة إنشاء أي تنظيم سياسي ،يعد مساسا بأمن الدولة وكيانها
واستقاللها وبالعودة إلى أحكام المادة  11من ذات الدستور نجدىا تنص بقولها :ال يجوز

ألي كان أن يستغل الحقوق والحريات األساسية السالفة الذكر في المساس باستقالل األمة
وسالمة التراب الوطني والوحدة الوطنية ونشأت الجمهورية ،ومطامع الشعب االشتراكية ومبدأ
وحدانية جبهة التحرير الوطني.
فالتدقيق في نص المادة يوحي بمدى تخوف المؤسس الدستوري من االعتراف بهذه
الحريات حيث عمل على تقييدىا وتوجيهها بما يخدم التوجهات السياسية واإليديولوجية
وظلت التوجهات الفكرية للنظام السياسي في تلك الفترة ،تسعى لتقييد أي ممارسة لهذه
الحريات والتي تمس باستقاللية األمة وسالمة ترابها الوطني ،أو المساس بمنشآت الجمهورية،
أو حتى مطامع الشعب االشتراكية ،أو المساس بوحدانية جبهة التحرير الوطني( ،)4سوف

يؤدي إلى تعطيل العمل بها وتقييدىا ،ولعل السؤال الذي يمكن طرحو في ىذا المقام ما
الجدوى من االعتراف بهذه الحريات ؟ إذا لم يكن الهدف منها سوى إضفاء مشروعية على

عمل الحزب الوحيد وتوجهاتو وجعلها منزىة وال يمكن ألي كان أن يمارس عليها أي نقد
وتقييم ،وىل يمكن بناء دولة قوية في ظل ىذا االنغالق ؟ ولعل ىذا التعقيد والغلق على
الحقوق والحريات األساسية ىو ما أدى إلى االنفجار األخير الذي شهدتو البالد في أحداث
أكتوبر  ،3988التي أدت إلى انهيار أسطورة بقاء ىيمنة الحزب الوحيد على جميع مظاىر
الحياة السياسية واالقتصادية في البالد وذلك ترجم في أول دستور تعددي الذي أعقب ىذه
الحركات االحتجاجية.

313

المجلد الرابع – العدد الثاني 1025 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

احملور انثاني

احلموق واحلريات األساسية يف دستور 3696

بعد تبني التعددية في دستور  3989وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية

الحزبية وحرية التجارة والصناعة وإصالح المؤسسات التعليمية والقضائية واالستشارية وتم

حذف كل التوجهات االشتراكية عن الحريات العامة( ،)5وتم تقليص الحريات ذات الطابع
االجتماعي واالقتصادي وفي المقابل تم االعتراف بالحقوق والحريات ذات الطابع السياسي
والتي تهمنا في ىذا المقام ،وقد تم التنصيص عليها في الفصل الرابع من الباب األول تحت
عنوان الحقوق والحريات ،واتسمت الحقوق والحريات األساسية بنوع من الليبرالية ،وتم
اعتبارىا تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين ،وىذا ما يؤكد تخليو عن اإليديولوجية االشتراكية
وتكريسو للحريات ذات الطابع الجماعي.
-3

حرية انصحافة:

لعل من أىم اآلليات التي تقوم عليها التعددية وجود وسائل اإلعالم مستقلة عن الدولة

وقد عمد دستور  3989لتكريس ىذا الحق ،إذ نصت المواد(  ) 19-15على حرية التعبير
وعلى حرية اإلعالم صراحة إال أن دستور  3989قد أعطى حرية اإلعالم والصحافة مفهومان
جديدان يتوافق ومتطلبات التوجو الليبرالي ،وما تقتضيو الحياة الديمقراطية ،وثم التراجع عن
المفهوم األيديولوجي لمعنى الحقوق والحريات األساسية والتي من أىمها حرية اإلعالم

والصحافة(.)6

وبناء على األجواء الديمقراطية التي جاء بها دستور  3989فقد تم التغيير على
ً
المستويات القانونية حيث صدر القانون  97/99المؤرخ في 91 :ابريل  3999المنظم
لإلعالم والصحافة ،وتجدر اإلشارة إلى الوالدة العسيرة لهذا القانون ،حيث تمت المصادقة
عليو من قبل البرلمان بتاريخ 16يوليو 3989إال أن الخالفات حول بعض النقاط المتعلقة
أساسا بمفهوم الخدمة العمومية ،وكذا المجلس الوطني لإلعالم والتبليغ حصلت رئيس
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الجمهورية بطلب قراءة ثانية في القانون من قبل المجلس الشعبي من خالل إعادة النظر في
التعقيدات المشار إليها ،لتتم المصادقة عليو من جديد في  39مارس  3999وقد جاء ىذا

القانون مخالفا للقانون  95/81الذي كان يعتبر اإلعالم قطاعاً من قطاعات الدولة وتم كسر
احتكار الدولة لقطاع اإلعالم(.)7
-2

حرية االجتماع:

نص دستور  3989على الحق في حرية االجتماع في نص المادة  19بقولها إن

حريات التعبير ،وإنشاء الجمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن .ولم يرد المشرع أي قيود
على ممارسة ىذا الحق ،وصدر بعده القانون  18/89المؤرخ في  13ديسمبر 3989
المتعلق باالجتماعات والمظاىرات العمومية المعدل والمتمم بالقانون  39/93المؤرخ في

 91ديسمبر  ،3993حيث تم فسح المجال لممارسة الحق في التظاىر( ،)8إذ شهدت
الجزائر العديد من المسيرات الكبرى في تلك الفترة وقد لجأت إليها القوى السياسية البارزة

للضغط على النظام السياسي في عمليات صناعة القرارات خصوصا قبيل المحطات
االنتخابية ،ولعل أشهر المسيرات مسيرة الحركة البربرية ومسيرة جبهة القوى االشتراكية
ومسيرة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في  19ابريل  ،3999ومسيرة جبهة التحرير يوم  37مايو
 3999وتعد ىذه خاصية انفرد بها المشهد السياسي الجزائري ،إذ اعتمد على المسيرات
كوسيلة من وسائل العمل السياسي(.)9
-1

حرية إنشاء اجلمعيات :

يعد الحق في تأسيس الجمعيات من أىم مقومات بناء النظام الديمقراطي الذي يقوم

على أساس إشراك الفاعل الجمعوي في عملية صناعة القرارات ،ولسد الفراغ الذي عجزت
الدول عن القيام بو نصت المادة  19من دستور  3989على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات
واالجتماع مضمونة للمواطن ،أي المؤسس الدستوري قد اعترف بالحق في تأمين الجمعيات
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إلى جانب باقي الحريات األخرى ،وقد صدر قانون ينظم ويهيكل النشاط الجمعوي القانون

 13/99المؤرخ في 94ديسمبر  3999المتعلق بالجمعيات وعرفت ىذه الفترة تزايد كبير
في عدد الجمعيات حيث بلغ  31999جمعية في نهاية  ،3989وارتفع العدد إلى
 18599جمعية في الفصل األول من سنة  3999منها  9749جمعية أولياء التالميذ
 8399جمعية ثقافية وطنية  3799جمعية ذات طابع اجتماعي وبذلك عرفت الحياة
الجمعوية ازدىاراً كبيرا في تلك الفترة.
-4

حرية إنشاء األحزاب انسياسية:

في ظل االنفتاح السياسي الذي جاء بو دستور  3989والقاضي بتبني التعددية في

الحياة السياسية اقتضت إلزامية التنصيص الدستوري على الحق في تأسيس األحزاب السياسية
حيث نصت المادة  49من ذات الدستور بقولها :حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي

معترف بو.

وقد استعمل المؤسس الدستوري مصطلح جمعيات ذات طابع سياسي بدل أحزاب
سياسية ،مما جعل بعضاً يجنح لتفسير لفظ الجمعيات ذات الطابع السياسي على انو اتجاه
يدعو إلحالل التعددية داخل الحزب الواحد" ،جبهة التحرير" مما يسمح لكل التيارات
بالتعبير عن نفسها ،أي أن تكون التعددية داخل الحزب الواحد ،فيبقى حزب جبهة التحرير،
وباقي المعارضة ىي جمعيات مستقلة لكن تعمل تحت غطاء الحزب ،وكان يقصد حزب

الطليعة االشتراكية والحركة من أجل الديمقراطية(.)39

وجاء القانون  33/89المؤرخ في  95جويليو  3989المتعلق بالجمعيات ذات
الطابع السياسي وىو تكريس التحول الفعلي نحو مجتمع تعددي ،وىدف ىذه الجمعيات
ذات الطابع السياسي جمع المواطنين حول برامج سياسية تفعل مشاركة المواطن في الحياة

السياسية بظروف ووسائل أكثر ديمقراطية( ،)33وبدأت األحزاب السياسية بإيداع طلبات
اعتماد الجمعيات ذات الطابع السياسي فبتاريخ  91نوفمبر  3999بلغ عدد األحزاب

316

مجلة العلوم القانونية والسياسية

المجلد الرابع – العدد الثاني 1025 /

السياسية المعتمدة  13حزباً وقد وصلت عدد األحزاب المعتمدة في تلك الفترة إلى حوالي

 69حزباً.
يبدو أن دستور  3989التعددي أعاد القراءة في أىمية الحقوق والحريات األساسية
حيث تحولت عقيدة المؤسس الدستوري من تكريس الحماية للحقوق والحريات ذات الطابع
االجتماعي واالقتصادي إلى التأسيس لبناء الحريات السياسية عندما تم االعتراف بحرية العمل
الصحفي واإلعالمي ،وإعطاء حق االجتماع أو التجمهر ،والتنصيص على الحق في إنشاء
الجمعيات دون أي قيود ،ولعل المكسب األكبر الذي جاء بو  3989ىو كسر احتكار حزب
جبهة التحرير للمشهد السياسي ،أصبحت ىناك تعددية حزبية في البالد تسمح بالتأسيس لبناء
دولة القانون التي تحترم فيها الحقوق والحريات األساسية.
وبعد ىذا المناخ الديمقراطي الذي صاحبو التعديل الدستوري ،وقعت الجزائر في
المنزلق األمني ،وتدىور األوضاع األمنية والسياسية ،ونظرا لما شهدتو البالد من اعمال عنف
اقتضت بالضرورة إلزامية عقلنة الحقوق والحريات األساسية ،بما يضمن استقرارية البالد وىو

ما ترجمو فعليا دستور  ،3996وىو موضوع المحور الثالث في ىذه الورقة البحثية.
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احملور انثانث

احلموق واحلريات األساسية يف ظم دستور 3669

جاء دستور  3996في ظل ظروف أمنية وسياسية اختلفت كليا عن باقي الظروف التي

تمت فيها عمليات بناء الدساتير الجزائرية السابقة ،إذ كانت البالد تعيش تحت ويالت
العشرية السوداء ،إال أن الظروف لم يكن لها أي اثر على مسار الحقوق والحريات األساسية
حيث نص الفصل الرابع من الباب األول وتحت عنوان الحقوق والحريات على جملة الحقوق
والحريات األساسية الفردية والجماعية والتي من أىمها الحقوق والحريات محل دراستنا في
الورقة البحثية.
.3

حرية انصحافة:

قد اعترف المؤسس الدستوري في دستور  3996بالحق في حرية الصحافة إال أن

المشرع لم ينص صراحة على حرية الصحافة بل نص عليها في إطار حرية التعبير بصفة عامة

وقد نصت المادة  43منو بقولها :حريات التعبير وإنشاء الجمعيات واالجتماع مضمونة
للمواطن وقد عرفت الجزائر تعددية في مجال الصحافة المكتوبة ،وعرفت نوعا من الحرية،
إال أن الرقابة التي تخضع المؤسسات الصحفية من قبل أجهزة الدولة خلق نوع من القيود على
حرية العمل الصحفي ،إذا كان الصحفيون يخضعون للمتابعات الجزائية ،وبالرغم من نص
الدستور على حرية التعبير ،وأضاف شيئا أساسيا في مواجهة اإلدارة ،وما يمكن أن تقبل عليو
من تعسف بالحجز على المطبوعات والتسجيالت مسموعة كانت أم مرئية أو أي وسائل
أخرى وما يمكن أن يترتب عليو من ضياع للمادة اإلعالمية التي يلعب البعد الزمني فيها دورا

أساسيا(.)31
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أما بالنسبة للمجال السمعي البصري ،وبالرغم من فتح المجال للترخيص للقطاع

الخاص فإنما لم يتم أي مبادرة في الموضوع ،سواء في إنشاء اإلذاعات أو القنوات
التليفزيونية وبقيت تابعة للقطاع العمومي ،وكانت ىناك محاوالت إال أنها لم تفلح كمحاولة آل

خليفة إنشاء قناة تليفزيونية(.)31
.2

حرية االجتماع:

لعل اإلشكالية األولى التي تثار بنشأة حرية االجتماع ىو المصطلح في حد ذاتو الن

األصل أن الحق في التظاىر ىو ما نصت عليو الصكوك واالتفاقيات الدولية ،والسؤال الذي
يطرح في ىذا المقام ىل المشرع يقصد بالحق في االجتماع ىو الحق في التظاىر وان كان
كذلك فان الداللة االصطالحية للمصطلحين ال تبدو متطابقة فالمؤسس الدستوري منذ دستور
 3961والى غاية دستور  ،3996وىو ينص على حرية االجتماع وىل حرية االجتماع يقصد
بها حرية التجمهر كما سماىا في قانون العقوبات وىذا لحد ذاتو إشكاالً فيجيب على
المؤسس الدستوري أن يدقق في استخدام المصطلحات ،ولو فرضنا جدالً ،أن المشرع قصد

بحرية االجتماع ،الحق في التظاىر والتي نص عليها في المادة  43من دستور  ،3996والتي
نصت بقولها حريات التعبير وإنشاء الجمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن.
إال أنو وانطالقاً من القوانين التي تلزم األفراد بإلزامية التقدم بإعالم مسبق (التصريح)
باالجتماع العام ،وأن يصرح باالجتماع ثالثة أيام كاملة قبل االجتماع على األقل قبل تاريخ
انعقاده ،لدى السلطات المختصة الوالي بالنسبة للبلديات وىذا اإلجراء في تطبيقو العملي
ونظرا للسلطة التقديرية الممنوحة لإلدارة فهي في الغالب تضع قيوداً كبيرة على حرية
التجمع(.)34
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حرية إنشاء اجلمعيات :

في ظل االنفتاح الذي شهدتو الحياة السياسية وبعد إقرار دستور  ،3989والذي

قضى بتكريس الحق في إنشاء الجمعيات ،وقد عمل دستور  3996على تكريس ىذا الحق
أيضا ،حيث نص في إحكام المادة  11بقولها  :الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن
الحقوق والحريات األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية ،والجماعية مضمون كما نصت
المادة  43من ذات الدستور على حرية إنشاء الجمعيات مضمونة للمواطن وكذلك نصت
المادة  41على حق إنشاء الجمعيات مضمون وتشجيع الدولة ازدىار الحركة الجمعوية.
وبالرغم من التزايد العددي في الجمعيات ،إال أن ىذه الجمعيات ال تزال تعيش حالة
من االحتواء من قبل السلطة خصوصا وان قوانين الجمعيات سواء القانون  13/99أو القانون
 ،96/31فان الدولة تسعى من خالل مختلف ىذه القوانين لبسط سيطرتها على الفواعل
الجمعوية من نصها صراحة أن مصادر تمويل الجمعيات محصورة في المساعدات التي تقدمها

الدولة أو اشتراكات األعضاء ،وىذه العقبات جعلت من الجمعيات مجرد أدوات في يد
النظام السياسي ،وحيث أصبح عمل ونشاط الفواعل الجمعوية يتصف بالمناسباتية خصوصاً
في المناسبات االنتخابية ،كما أن المساعدات المالية التي يقدمها النظام السياسي ال تكون
على أساس البرامج بل في الغالب ترتبط بالوالءات السياسية وىذا ما جعل اغلب الفواعل
الجمعوية في فلك النظام ،إما باقي الجمعيات األخرى فهي مخترقة من قبل األحزاب
السياسية ،وىذا جعل الجمعيات وبالرغم تجاوز عددىا  319ألف جمعية إال أن مساىماتها
في عمليات صناعة القرارات ال تزال محدودة جدا.
.4

حرية إنشاء األحزاب انسياسية:

كرس المؤسس الدستوري في دستور  3996الحق في إنشاء األحزاب السياسية ،وقد

نصت المادة  31منو ،حق إنشاء األحزاب السياسية معترف بو وال يمكن التذرع بهذا الحق
لضرب الحريات األساسية والقيم والمكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وامن
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التراب الوطني وسالمتو واستقالل البالد وسيادة الشعب ،وكذا الطابع الديمقراطي الجمهوري

للدولة.

وفي ظل احترام أحكام الدستور ،ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني
أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
وال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء للدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبنية في
الفقرة السابقة إذ يحظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو
الجهات األجنبية.
كما ال يجوز لألحزاب السياسية أن تسعى إلى استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت
طبيعتها أو شكلها.
والمتأمل ألحكام المادة  41يمكن أن يستنتج أن المشرع بالرغم من اعترافو بالحق
في تأسيس األحزاب السياسية إال أن المالحظ أن النص على الحق في تأسيس األحزاب ورد
في فقرة واحدة فقط ،في حين أن القيود الواردة على تشكيل األحزاب السياسية ونشاطها ورد

في ستة فقرات ،كان األجدر بالمؤسس الدستوري بدل من فرض كل ىذه القيود أن يبادر إلى
ضمان حرية ونزاىة إنشاء األحزاب السياسية ،وعملها السياسي بما يساىم في خلق مناخ
ديمقراطي يقوم على أساس تعددي.
إذ يالحظ وعلى الرغم من وجود العديد من األحزاب السياسية خصوصا بعد إقرار
قانون األحزاب السياسية الجديد  ،94/31إال أن ىذه األحزاب ليست بالفاعلية التي تتطلبها
الحياة السياسية في النظم الديمقراطية ،ىذه األحزاب عاجزة حتى عن ممارسة حقوقها
الدستورية كممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة ،وىذا يجعل بعض الفقهاء في القانون
الدستوري يرون أننا فعال في الوقت الحالي أمام جمعيات ذات طابع سياسي وداخل الحزب
الواحد ،وليس أحزاب سياسية.
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اخلامتـــــــة

شهدت الحماية الدستورية لحقوق والحريات األساسية ،تطورات ارتبطت في الغالب

بالتوجهات السياسية التي شهدتها البالد ،ففي المرحلة االشتراكية عرف نوع من التوسع في
مجال الحقوق والحريات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي ،وعرفت نوعا من التراجع في
مجال الحريات ذات الطابع الجماعي ،وبعد االنفتاح السياسي الذي شهدتو البالد في أعقاب
إقرار دستور  ،3989تم العمل على دسترة الحقوق والحريات األساسية ،بما يضمن االنتقال
إلى مجتمع تعددي ،فقد شهدت الحريات الجماعية تطورا على حساب الحريات االجتماعية
واالقتصادية.
إال انو وبالرغم من التطورات التي شهدتها الحماية الدستورية في ظل التعددية ،إال انو
من الصعوبة بمكان سياسيا ودستوريا ازدىار الحقوق والحريات األساسية في ظل التعارض بين
النصوص الدستورية والنصوص التشريعية حرية وتقييدا.
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Abstract
The constitutional protection for fundamental rights and
freedoms witnessed several developments in the Algerian
constitutions often associated with constitutional amendments.
In Algeria, in the era of Socialist Party, more attention paid to
individual rights of social and economic character.
While in the era of pluralistic society, the developments witnessed
the rebounding in which collective freedoms, over the expense of
individual freedoms of social and economic character, were boomed.
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