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 مقدمـــــة

الحريات العامة نتاج كفاح طويل للبشرية ، انتهى باالعتراف محليا و دوليا بأهميتها في بناء 

مجتمع سوي، لكن و رغم ذلك فإن ضرورات المحافظة على النظام العام تتطلب أحيانا 

التضييق على بعضها  من قبل السلطات ، و هو فرضه دور الدولة الحديثة ، إذ تم استحداث 

ت لتدخل الدولة إذ ال يمكن في إطارها للمواطنين مساءلتها عما تسببه من مساحات ومجاال

السياسية فإن أمر تنظيمها و أضرار لهم ، كما أنه و على اعتبار أنها من االستحقاقات 

تقنينها يعود إلى مؤسسات الدولة صاحبة الحق في فرض سيادة القانون ، و الجزائر من 

ذا الموضوع باعتبارها دولة إسالمية ، و اإلسالم له السبق الدول التي أولت اهتمام كبير له

في إظهار الحريات و وضع الضمانات الكفيلة بحمايتها ، و باعتبارها عضو في المجتمع 

الدولي فهي ملزمة باحترام المواثيق الدولية خاصة الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان كونه أهم 

لعامالن يشكالن دافع قوي للجزائر في تنظيم وثيقة وضعية تأسيسية للحريات ، فهذان ا

م و انتهاءا  3691اية من دستور سنة الحريات ويظهر ذلك من خالل دساتيرها المتعاقبة بد

م ، إذ نص المشرع الجزائري على الحريات العامة في دستور سنة  8002بدستور سنة 

ية و حقوق المواطن ، م، في الفصل الرابع من الباب األول بعنوان الحريات األساس 3691

مادة و قد نص على ضرورة احترامها ، وهو أيضا ما أكدته باقي الدساتير  13و قد تضمن 

   : لعامة وفق الخطة اآلتية ، و على أساسها ستكون دراستنا لموضوع الحريات ا

التطور التاريخي لحقوق اإلنسان : أوال  

مصطلح الحرية والحريات العامة: ثانيا   

لفية الفكرية والفلسفية للحريات العامةالخ: ثالثا  

النظام القانوني للحريات العامة:رابعا   

حماية الحريات العامة: خامسا   

ضمانات حماية الحريات العامة: سادسا  
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التطور التاريخي لحقوق اإلنسان : المحور األول  

تصف نموذجا  حقوق اإلنسان عبارة عن مجموعة من المبادئ، والمعايير االجتماعية التي

للسلوك البشري ،الذي يعتبر حقا أساسا ال يمكن تجاوزه أو االعتداء عليه كونه إنسانا بغض 

النظر عن الدين و العرف والجنس واللون ، وحماية هذه الحقوق من قبل المنظمات والدول 

المختصة ، كما يفرض على المرء احترام هذه الحقوق لآلخرين وعدم انتزاعها إال نتيجة 

.جراءات قانونية تضمن الحقوق ألصحابهاإ  

ي بعد أن مرت بعدة تطورات وعبر وثيقة حقوق اإلنسان وصلت إلينا في العصر الحال

.أزمنة مختلفة   

ارتبط مفهوم حقوق اإلنسان في هذه المرحلة بضهور فكرة الدولة : ـ الحضارات القديمة  1

وال تعتبر هذه المرحلة هامة أو ذات  والقانون ، الذي ينظم العالقات بين أفراد المجتمع ،

وسطوة رجال الدين على المجتمع وشيوع   تأثير على حقوق اإلنسان النتشار العبودية

.ظاهرة تأليه الحكام   

في العصور القديمة: أوال  

وبخاصة منها المسيحية و اإلسالم كما احتوت البوذية : ــ مرحلة ظهور الديان السماوية 1

كار و المبادئ التي تنشر وتنادي بالحرية والمساواة ، أما الكنفوشيوسية على العديد من األف

.في بلد الصين شكلت العديد من التعاليم الدينية التي تنشر العدل والمساواة بين الناس   

العصور المتوسطة: ثانيا  

الماغنا كارتا ،وثيقة أصدرها ملك إنجلترا جون هنري الثاني عام : ـ الشرعة العظمى 1

مادة تنظم عالقة الملك مع  91م ، واعتبرت رمزا لسيادة الدستور على الملك وتضم 3835

اإلقطاعيين والبرلمان والمواطن ، وتنادي بالحرية الشخصية ، وتأمين العدالة وإستقاللية 

.القضاء  

وهي عريضة رفعها البرلمان اإلنجليزي إلى الملك ليذكره فيها : ـ عريضة الحقوق 9

نجليزي إلى الملك ليذكره فيها بحقوق الشعب اإلنجليزي ووضع ضمانات بحقوق الشعب اإل

.لعدم فرض ضرائب جديدة إال بموافقة البرلمان  

م لتأصيل 3982تعني إليك جسدك صدرت في إنجلترا عام : ــ مذكرة اإليباس كورس3

القضاء ، ووضع ضوابط للتوقيف االحتياطي  حقوق المتهمين ، ونزاهة واستقاللية

.وتقصيره إلى أدنى حد ممكن  
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المخالفات التي ارتكبها م فيه تم ذكر 3926صدرت في إنجلترا عام : ــ شرعة الحقوق  4

، وأكدت الوثيقة على عدم أحقية الملك في إيقاف  الملك جيمس الثاني لتنبيهه بعدم تكرارها

ض واإللتماسات القوانين أو اإلعفاء من تطبيقها ، وكذلك أعطت المواطن حق تقديم العرائ

.إلى الملك دون أن يترتب على ذلك ضرر بهم كالسجن أو المالحقة  

العصور الحديثة: ثالثا  

م عقب استقالل المستعمرات األمريكية 3779صدر عام :  ـ إعالن االستقالل األمريكي 1

عن إنجلترا ، وأكد هذا اإلعالن على مبدأ حرية البشر وتأصيل حقوق اإلنسان لدى الجميع 

.جرد الميالد دون قيد أو شرطبم  

م عقب إندالع الثورة الفرنسية ويختلف 3726عام : ـ إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  9

وتأخذ البعد العالمي ، عن كل الوثائق السابقة ، في أنه يعد أول وثيقة تهتم بحقوق اإلنسان 

قوم على مبادئ حيث تجاوز تأثيره حدود فرنسا وأصبح ركيزة أساسية في كل الدساتير وي

:هي  

.يولد الناس ويظلون أحرارا متساوون في الحقوق أ ــ   

.حرية الرأي والتعبيرب ــ   

  .حق المواطنين في إدارة بالدهمج ــ 

.التوازن بين حقوق األفراد وبين مصلحة المجتمعد ــ   

سان  إن هذه المراحل التي مرت بها حقوق اإلنسان ظهرت جليا في ميثاق األمم المتحدة في

 30في  م وهو الذي مهد لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان3695فرانسيسكو عام 

                                   .م3692/ 38/

وتطورهافهوم الحريات العامة م:المحور الثاني   

، لذا فإن  الصلة بمسائل القانون و السياسة الحريات العامة مشكلة اجتماعية وثيقة 

ال موضوعها ليس وليد العصر الحاضر و إنما هو قديم قدم اإلنسانية نفسها و يشكل جزء 

يتجزأ من تاريخها ، فهو قد ارتبط بالمجتمعات البشرية و تأثر سلبا و إيجابا  بالظروف 

ارتبط  الزمانية و المكانية لتلك المجتمعات ،و بالتيارات الفكرية والتقاليد السائدة فيها ،  كما

بالشرائع السماوية ، و بالجماعة التي يحكمها القانون و النظام و تشرف على شؤونها سلطة 

عليا توازن بين طموحات القوى االجتماعية و السياسية المتصارعة بغرض تحقيق التناغم 

، و هي بذلك قد خضعت إلى مراحل متعددة في تطورها بدءا بالمجتمعات  و التوافق بينها 
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و انتهاءا بالعصر الحديث ، فكان لكل مرحلة طابعها و تصورها للحريات العامة من  القديمة

.هذا المنطلق سنحاول إيجاد مفهوم للحريات العامة   

مفهوم الحريات العامة: أوال  

القيام بها ،  يتعين على الدولة  توصف الحريات بأنها عامة عندما تترتب عليها واجبات

كعدم المساس بسالمة الجسم ات العامة قد تكون واجبات سلبية وواجبات الدولة حيال الحري

، و هي ليست مجرد حقوق كتحسين ظروف المعيشة و قد تكون واجبات ايجابية أو العقل 

.في مواجهة األفراد بعضهم بعض وإنما هي امتيازات لألفراد في مواجهة السلطة العامة   

الجميع مواطنين و أجانب على حد  أيضا توصف الحريات بأنها عامة كونها يتمتع بها

السواء باستثناء الحريات السياسية و التي هي حكر على المواطنين كونها تتعلق بتسيير 

.شؤون الدولة   

الحريات العامة تستلزم اعتراف من الدولة بحق األفراد في ممارسة عدد من النشاطات 

التي تؤمن ممارستها المحددة بمعزل عن أية ضغوطات خارجية و مؤسسات الدولة هي 

ألنها صاحبة الحق في فرض سيادة القانون و بالتالي ال يمكن تحقيق الحريات العامة إال في 

كما  جهاز قانوني محدد بحيث يمكن تفحص الحريات العامة التي يتمتع بها الفرد  إطار 

تعتبر الحريات العامة مكنات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أو نظرا لعضويته 

بالمجتمع ، يحقق بها الفرد صالحه الخاص و يسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبالد و 

.يمتنع على السلطة أن تحد منها إال إذا أضرت بمصالح اآلخرين   

ف الحريات العامة يرتكز أساسا على تحديد مفهوم من هذا المنطلق نستطيع القول بأن تعري

ال غير ، فما الذي تعنيه الحرية ؟الحرية ألن العامة هو مجرد وصف يلحق بها   

ف الحريةعريـ ت 1  

 للحرية معنيان أحدهما لغوي و اآلخر اصطالحي 

عريف الحرية لغة أ ــ ت  

أحرار والحرة نقيض اآلمة و  نقيض العبد و الجمع  الحرية هي الحر بالضم   

 الجمع حرائر ، حرري أي جعل من العبد حرت فأعتقه ، يقال حرر العبد ، يحرر

.حرره بالفتح أي صار حرا  

في اللغة العربية األصل الذي ال يقبل الزيف ، بل األصل ( الحرية)كذلك تعني كلمة   
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 و يقال اإلنسان الحر ...رس الحاألصيل الجيّد و الثمين ، لذا يقال الذهب الحر ، الطين الف

إما إشارة إلى أخالقه الفاضلة أو إلى كونه غير مستبعد، هي تكون الحرية هي مقدرة الفرد 

.على القيام بما يريد دون موانع تحد من إرادته  

عريف الحرية اصطالحا ب ــ ت  

ذلك حسب  مذاهبهم العقائدية و السياسية  ،لحرية مفهوم متغير يختلف من مجتمع إلى آخرا 

يرتبط باإلنسان ككائن اجتماعي يعيش في مجتمع ، و يخضع لدولة فال يمكن  ، فهذا المفهوم

الحديث عنها بمعزل عن عالقته مع غيره من أراد المجتمع الذي يعيش فيه و عن دولته ، 

حكم شتى المجتمعات اإلنسانية فمفهوم الحرية يختلف باختالف أنماط السلطة السياسية التي ت

شؤونها ، و لما كانت الغاية من قيام النظام السياسي هي تحقيق التوازن بين السلطة  و تدير

والحرية فإن مركز الفرد يختلف من نظام سياسي آلخر ، فالحريات إذن هي وليدة الصراع 

ال تخرج عن أنها  و إذا تمعننا في تاريخ عالقة الدولة بالفرد نجد، المذهبي في الدول 

:المذاهب الثالثة اآلتية   

ذهب الفردي مـــ ال  

الدفاع حماية ) لدولة في النشاطات التي تخرج عن مهامها األساسية ا تدخل عدم على يؤكد 

ترك كل النشاطات ، و على هذا األساس ينبغي أن ت(المنازعات  األمن الخارجي ـ البت في

أن يمارس حرياته بما للفرد في حدود القانون بمعنى عليه   

ال يتعارض و حريات اآلخرين و إال كان للدولة الحق في التدخل لردعه ألن في ممارسته 

و تبعا لذلك يجب أن يتخذ  .هذا النموذج  تلك مساس باألمن الذي هو من مهام الدولة في

نشاط السلطة الحاكمة في أضيق الحدود الممكنة،و ال تتدخل الدولة إال إذا اقتضت ذلك 

.متطلبات الصالح العام  

لمذهب اإلشتراكيـــ ا  

فإن الغاية منه في هذا المذهب  السابق هو الفرد ،إذا كانت غاية قيام النظام في المذهب  

بالتدخل في مختلف الميادين باعتبارها وحدها قادرة على تحقيق  ، فالدولة ملزمةماعة الجهو

المصالح المختلفة لألفراد و يقع على عاتقها التدخل إلشباع الحاجيات المختلفة لينحصر 

بما يكفل  ،  ذلك تتحدد حقوق األفراد و حرياتهم، وب في حدود ضيقة الفردي شاط بذلك الن

و على ذلك تتحدد حقوق األفراد و حرياتهم بما يكفل أكبر  .أكبر قدر من المصلحة العامة 

.قدر من المنفعة و المصلحة للجماعة برمتها  

التدخليلمذهب ــ ا  
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إن اإلتجاه الفردي ثبت قصوره من حيث أنانية الفرد التي قد تمتد إلى المساس بحقوق  

اية من قيام النظام الجماعة ، كما أن المذهب االشتراكي الذي يجعل مصلحة الجماعة هي الغ

بعديد الحقوق ، و بذلك فال مفر من وجود فإنه لتحقيق ذلك ستضطر الدولة إلى المساس 

 ام األنشطة بين الدولة و الفرد ، أي أنه يترك بعض األعمالموقف وسط يتم من خالله اقتس

شاط الفردي الخاص و للدولة البعض اآلخر خاصة ما يهم مجموع األفراد كمسائل للن

حة و التعليم و إنشاء الطرق العامة و المواصالت التي لألفراد في ظل هذا اإلتجاه الص

حقوق طبيعية سابقة على وجود الجماعة ، و إنما هم أعضاء في المجتمع يقومون بوظيفة 

إجتماعية ويستمدون حقوقهم من المجتمع ، الذي يستطيع أن يحد مضمون الحقوق و 

.الحريات المعتر بها لألفراد  

أن مفهوم الحرية يتذبذب و يختلف بإختالف الزمان و المكان و بإختالف  الصة الحديثخ

 المذهب الفكري الذي يسود مجتمعا معينا في زمن معين ، إذا ينظر إليه من جوانب 

:مختلفة هي   

الحرية من المنظور الفلسفي ج ــ   

بالرجوع إلى المعاجم الفلسفية ، نجدأن كلمة حرية تحتمل من المعاني ال حصر لها بحيث 

عاما يصدق على سائر صور الحرية  ، و عليه نجد أن يكون من المستحيل أن تتقبل تعريفا 

في معجمه المفردات ( اندريه الالند )كلمة الحرية تشمل العديد من المعاني و قد حاول 

:فة ضبطها كالتاليفي الفلس التقنية  

ط المعنى البسيـــ   

اإلنسان الحر هو ذلك الذي ال يكون عبدا أو سجينا ، و الحرية هنا هي تلك الحالة التي  

.القيام بما يريد و ليس بما يريده له اآلخرون يستطيع فيها اإلنسان   

المعنى العام ـــ   

هي حالة اإلنسان الذي ال يتحمل أي قسر و الذي يتصرف وفقا إلرادته وطبيعته ، و بهذا  

تكون الحرية حالة ذلك اإلنسان الذي ال يقدم على أي عمل خيرا كان أم شرا إال بعد تفكير 

يق و بإدراك كلي لألسباب و الدوافع التي جعلته يقوم بهذا التصرف ، و في معجم عم

الذي تم تأليفه تحت إشراف كورنييه ورد تعريفان يعكس أحدهما هذا  ية المصطلحات القانون

الخير األسمى بالنسبة للفرد أو الشعب بهدف العيش تعني  الحرية: ) المفهوم الفلسفي كاآلتي

(.بعيدا عن أي استعباد أو استغالل أو اضطهاد أو هيمنة داخلية أو خارجية   
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المفكرين و الفالسفة في محاولة تحديد ما إذا كان  إن هذا التنوع في التعريف يعكس اختالف

بأن الحرية )في كتابه نقد العقل العملي  اإلنسان مسؤول عن خياره أم ال ؟ إذ يرى ديكارت

، في حين يعتبر سبينوزا أن  (هي خيار أخالقي ضد أو مع العقل ، مع أو ضد الكونية

أن اإلنسان الحر ، هو ذلك الذي  الحرية أن الحرية األخالقية تعني الخضوع للعقل و، و

وفقا لتوجيهات العقل ، أما برغسون فإن الحرية عنده هي واقعة ، و إن لم تكن أكثر  يعيش

عبثا يحاول المرء أن يبرهن على وجود ...الوقائع الملموسة وضوحا و جالءا و لكن 

خصية ، و الحرية ، فما الحرية بشيئ يمكن تحديد وجوده بل هي في الحقيقة إثبات الش

.تقرير لوجود اإلنسان ، إنما ليست موضوعا يعاين بل هي حياة تعانى  

أن معنى الحرية الصحيح هو أن كل إنسان يفترض يه أنه خلق عاقال ) ويقول طوكفيل 

ن اآلخرين في في أن يعيش مستقال عيستطيع حسن التصرف ، يملك حقا ال يقبل التفويت 

.يشاء حياته الشخصيــةكل ما يتعلق بذاته و أن ينظم كما   

لحرية من المنظور القانونيد ـــ ا  

بكل ما ال يمنعه القانون و بهذا فإن بأن الحرية تعني المقدرة على القيام ( الالند ) يرى 

الحرية هي مجموع الحقوق المعترف بها للفرد و التي تحد من سلطة الحكومة ، كما يعرفها 

وضعية مضمونة بالقانون تسمح " بأنها ( انونية المصطلحات الق)في معجمه      (كورني)

القدرة " بأنها ( الحريات العامة) و يعرفها ريفيرو في مؤلفه ". لكل فرد أن يكون سيد نفسه 

" .المخولة بمقتضى القوانين الوضعية للسيطرة على الذات و التحكم بها   

ز على دور القانون في ما يالحظ على هذه التعاريف أن القاسم المشترك بينها هو التركي

تحديد مفهومالحرية و التي أصبحت تتضمن في عرف أهل القانون حرية الشخص في 

التصرف في حدود القانون ، كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صوابا ،و في إبداء رأيه 

في كل ما يتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه و في كل ما يصدر عن السلطة الحاكمة في 

يمكن القول بأن الحريات : " من تصرفات ، و قد عبر القانونيون عن ذلك بـ المجتمع 

العامة هي مكنات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أونظرا لعضويته بالمجتمع يحقق 

بها الفرد صالحه الخاص و يسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبالد و يمتنع على 

. ت بمصالح اآلخرين السلطة أن تحد منها إال إذا أضر  

فهوم الحرية من المنظور االجتماعيهـ ــ م  

ال تأخذ مظهرها الحقيقي إال استنادا إلى مضمونها في واقع األمر أن حرية اإلنسان 

اإلجتماعي ، فالجتمع هو الذي يمنح الصفة الكيانية للفرد كمخلوق عاقل يتصف بخصائص 

القيم   تحديدا سلبا أو إيجابا بالمقارنة مع القيم السائدة بين الجماعة  ، و بدون هذه معينة 

كانت طبيعته و لذلك فالحرية كمفهوم تتبع  جتماعي مهماليس هناك أي معنى للسلوك اال
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) في هذا الشأن يرى لها في مرحلة محددة من مراحل وجوده ، و وعي المجتمع عبرأساسا 

غاياته لحرية هي تلك األحول االجتماعية التي تتيح لإلنسان أن يحدد بأن ا (الينوفسكيم

مفهوم ( مالينوفسكي) بالفكر و يحددها بالعقل ، و أن ينال حصيلة تحقيقها  فالحرية بالنسبة لـ

اجتماعي بالدرجة األولى و ليست شعور فردي خاص مستقل عن البيئة التي ينتمي إليها و 

الفيلسوف العمالي البريطاني في ( هارولد السكي)أما . به  الظروف اإلجتماعية المحيطة

بأن الحرية هي تلك األحوال االجتماعية التي تنعدم فيها ( الحرية في الدولة الحديثة)كتابه   

القيود التي تكبل قدرة اإلنسان على تحقيق سعادته ، و بهذا المعنى تصبح الحرية مفهوم 

قات التي يؤسسها هذا المجتمع ، و كلما تطور المجتمع مرتبط بالمجتمع  و عالقة من العال

.بعالقاته كلما تطور مفهوم الحرية فيه   

فهوم الحرية من منظور التصنيفو ــ م  

الذي ( ديجي )لجأ بعض المفكرين إلى تحديد هوية الحرية من خالل تصنيفاتها ، منهم 

وعين من بذلك بين ن لدولة القيام به ، فميزصنف الحريات حسب الدور المطلوب من ا

:الحقوق  

 ــ الحقوق السلبية

.و هي الحقوق التي تكون الدولة مطالبة تجاهها فقط بعدم التدخل    

 ــ الحقوق اإليجابية 

.لحقوق التي تستلزم تدخل من الدولةو هي ا  

 فقد ميّز فيه بين المساواة و بين الحرية الفردية ، و قسم( إسمان) أما التصنيف الذي جاء به 

األخيرة إلى الحريات المادية و الحريات المعنوية ، إذ تضم األولى الحريات الشخصية هذه 

كحرية التنقل ، حرية األمن ، حرية التملك ، حرية المسكن و حرمته ، حرية العمل ، 

م الثانية حرية العقيدة، حرية التعلم حرية الرأي ، حرية الفكر ، حرية اإلجتماع و تضو

.حرية الصحافة  

فقد قسم أصحابه الحرية إلى أربعة المصلحة طبيعة أما التصنيف الذي يقوم على أساس 

: أقسام   

.الحريات الشخصية ــ   

.حرية الفرد في اإلنضمام ــ   

.حرية الفكر ــ   
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.الحرية االقتصادية و االجتماعية ــ   

: القائم على أساس أثر الحرية فقد قسم الحرية إلى أما التصنيف   

.تضع حدود على نشاط الحكم حرية ــ   

.حرية تسمح لألفراد بمعارضة الحكومة ــ   

يشمل النوع األول الحريات الشخصية ، الحريات المعنوية و الحريات االقتصادية ، أما 

ين الجمعيات ، حرية يشمل حرية المعارضة و تتضمن حرية التظاهر ، تكو النوع الثاني

...األحزاب  

م من  31/02/3697فقد حدد مفهوم الحريات العامة بتاريخ   أما مجلس الدولة الفرنسي 

:خالل تمييزها عن الحريات الفردية ، وجعل الحريات العامة تشمل   

.حرية التجمع ــ   

.حرية تأسيس الجمعيات و التنظيمات النقابية ــ   

.حرية الصحافة ــ   

.حرية الضمير و المعتقد ــ   

.حرية التعليم ــ   

فهوم الحريات العامة باعتماد معيار حقوق اإلنسان ي ــ م  

كثيرا ما يثار التساؤل حول الفرق بين الحريات العامة وحقوق اإلنسان ،و حسب أغلب 

القانونيين هناك فرق بينهما ، هذا الفرق ينعكس على مدى التصرف في كل منهما ، فجوهر 

ق عندهم إختصاص أي انفراد و استئثار بموضوع الحق ومحله بحيث يكون لصاحب الح

الحق سلطة التصرف بما اختص به ضمن الحدود التي رسمها له الشرع ، و هذا يستلزم 

.بالتالي إباحة األفعال المالئمة ، لذلك االستعمال والتصرف المشروع  

ي ال فراد يتمتعون بها على قدر مشترك أأما الحرية فال تستلزم استئثار من قبل أحد فكل األ

.ينفرد بها أحد دون اآلخرين   

من هذا المنطلق حاول البعض إعطاء تعريف محدد ومخالف لكل منهما ، و من بينهم 

بالحدود األخالقية الدنيا التي ال يمكن تجاوزها " الذي عرف حقوق اإلنسان ( برسيس)الفقيه

،و عرف الحريات بأنها تلك " د حريات طبيعية له دون المساس بكرامة اإلنسان فيما يع

، كذلك عرف  ظاهرات في الشارع ر الجماعة مثل حق القيام بمالتي تمارس في إطا
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حقوق الفرد في بعدها "حقوق اإلنسان في معجمهما الدستوري بأنها    ( ميني)و ( دهامل)

تعد معيارا له وحدود الشمولي المجرد ، فهي سابقة عن القانون الوضعي و أسمى منه بل 

حقوق سابقة عن السياسة نفسها لدرجة (آرون )، أي أنها حسب " للسلطة الشرعية للدولة 

أن أي حكومة أو سلطة ال تملك حق تعديلها أو المساس بها ، و لكن في نس الوقت تعتبر 

.غاية الحكومة و السلطة نفسها  

:األمرين بناءا على كل ماسبق يمكن وضع الفروقات التالية بين   

و موجودة حتى ولو لم يتم االعتراف بها بل و لو تم حقوق اإلنسان طبيعية و لصيقة أــ 

.هاكها انت  

.ال يمكن فهم فكرة الحق بمعزل عن فكرة الواجب بعكس الحرية ب ــ   

في المجتمع السياسي المنظم تخضع الحرية لحدود القانون الذي ينظم هذه الحريات ج ــ 

.م البعض يتمتع بها األفرادتجاه بعضهلتصبح حقوق   

"حرية الفرد تقف عند حرية اآلخرين"فهوم الحرية باعتماد مبدأ ك ــ م  

قف عند تحرية الفرد : "تلتقي معظم األنظمة السياسية ، في تحديد مفهوم الحرية عند مبدأ 

م في أن المعيار المتحك( وارت ميليجون است)، و في هذا الشأن يرى " حرية اآلخرين 

( جون استيوارت ميل)، فأنت حر ما لم تضر و يشترط ضبط الحرية هو اإلضرار بالغير 

لتحريم التصرف أن يكون الضرر عاما و محددا فإن كان التصرف شخصي األثر أو 

أصاب أشخاصا ال يمكن تحديدهم فال تجريم حينئذ و إن دخل ذلك التصرف في دائرة 

.التصرفات الألخالقية   

دائما يجب وزن القيم و تفضيل بعضها على بعض ثم  (جون استيوارت ميل ) بالنسبة لـ

ترك الناس بعد ذلك يفعلوا ما يحلوا لهم ، و في جميع األحوال فإن قيمة الحرية ال تعلوها 

و ،  فإن تعارضت مع بعض القيم االجتماعية وجب تفضيل قيمة الحرية  أي قيمة أخرى ،

.ر بسير المجتمعإن ترتب على ممارستها إلحاق ضر  

فهوم الحريات العامة في اإلسالمل ــ م  

كأصل عام، دعا إلى التحرر من العبودية لغير هللا و حفظ إن اإلسالم بكالفالته لمبدأ الحرية 

حريات الناس ومساواتهم و منعهم من اإلعتداء على بعضهم البعض ، و الحرية في اإلسالم 

ي ذلك إال نواهي القرآن و يمارس حريته و ال يحده  فتمتد إلى كل الجوانب و لإلنسان أن 

.السنة   
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و الحرية في اإلسالم مؤسسة على اإلباحة األصلية لألشياء فهي كاملة  إذا تصرف المسلم 

بما يحقق المقاصد الشرعية ، أي إذا كانت الغاية منها جلب مصلحة و دفع مضرة ،إضافة 

:إلى أسس أخرى منها  

و الجوع ــ التأمين من الخوف   

إن الخوف و الجوع من العوائق التي قد تعيق اإلنسان عن ممارسة حرياته ، لذلك اعتبرها 

.اإلسالم أساسا لتكريم الشخص وتمتعه بحرياته  

 ــ مقاومة الظلم 

.شرع هللا هذا الحق وأنذر المؤمنين بعاقبة تخاذلهم في أداء هذا التكليف    

ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر اــ   

.و هو فريضة من الفرائض الهامة التي يقوم عليها اإلسالم    

  ــ الشورى

استند اإلسالم على مبدأ الشورى في إدارة شؤون الناس وجعل اإللتزام بها واجبا على  

.الحاكم أو المسؤول ، فهي فريضة إلهية و ضرورة شرعية   

  ــ مبدأ المساواة

يع جوانب الحياة ،و ذلك حماية لحقوق و حريات يمتد مبدأ المساواة في اإلسالم ليشمل جم 

:و قد تم إقرار مبدأ المساواة في  .اإلنسان من العبث و اإلنحراف   

.المساواة في القيمة اإلنسانية المشتركة ـ °   

.تقريرمبدأ المساواة في الحقوق المدنية والمسؤولية الجزائية ـ  °   

.التسوية بين الرجل و المرأة ـ °   

.المساواة أمام القانونـ °   

.المساواة في الواجبات ـ °   

فهوم الحريات العامة عند المشرع الجزائرين ــ م  

الحريات العامة في الجزائر عبارة عن تعايش أفكار اقتصادية و اجتماعية و ايديولوجية ، و 

هذا انطالقا من فكرة أن القانون ذاته عبارة عن تعايش كل القوى المختلفة الموجودة في 

و قد وردت . ، و قد تطورت هذه األفكار بتطور المستوى المادي و الفكري في البالدالدولة 
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م الذي أورد فصال كامال للحريات و 3669في الدساتير الجزائرية منها دستور الحريات 

الحقوق و اعتبرها مجال خاص للقانون ، ذلك أن المشرع هو الذي يقوم بتحديد النظام 

مفهوم قانوني و ضمانات (الحريات العامة) القانوني للحريات العامة ، و بهذا يكون لها 

.جعل منها حدود للسلطة قانونية تحميها و تؤكدها ، لت  

التمييز بين الحريات العامة و المصطلحات المشابهةـ ثانيا   

تمثل الحريات العامة واجبات الدولة و في ذات الوقت حقوق األفراد ، إذ يكون من واجبات 

الدولة االمتناع عن التدخل في النطاق المعتبر حرية لألفراد و في المقابل فإن هذه الحريات 

األفراد التزامات في التمتع بها باعتبارهم يمارسونها في وسط اجتماعي ، و تفرض على 

هذا الوسط يفرض عليهم االمتناع عن إتيان بعض األفعال و كذا القيام ببعضها ، من هذا 

و هذه المراكز المنطلق يترتب للشخص بعض المراكز القانونية باعتباره فرد من المجتمع 

و تشكل هذه بعض المصطلحات التي تتشابه .ابية و اإلعفاءاتتنقسم إلى اإللتزامات اإليج

مع الحريات العامة إضافة إلى مصطلح الحق الذي رأينا في السابق و كذا المساواة التي 

:سنعرض لها فيما يأتي   

اإلعفاءات  ــ  1  

و هي عبارة عن مكنة الفرد في عدم اقتضاء السلطة العامة منه عمال ، و هذه المكنات  

يتمتع بها األفراد العتبارات خاصة يحددها القانون وتختلف اإلعفاءات عن الحريات في 

أن الدولة يكون من واجبها إعفاء الفرد من عبء ما و هذا ما ال نجده في الحريات : اآلتي

لقمعها بينما ه األخيرة يتمتع بها الجميع و يمنع على السلطة التدخل العامة ، إذ أن هذ

قط بعض األفراد ألوضاعهم الخاصة كإعفاء بعض فنات يتمتع بها اإلعفاءات هي مك

.الشباب من الخدمة الوطنية بسبب الدراسة   

ـ اإللتزامات اإليجابية  9   

اإليجابية من السلطة ، إذ تكون هذه يتمثل في أحقية األفراد في اقتضاء بعض االلتزامات  

األخيرة ملزمة بإتيان عمل إيجابي تجاه الفرد كي تمكنه من ممارسة بعض حرياته كونه في 

.مركز ضعيف ال يستطيع تلبيتها بمفرده   

ـ المساواة  3  

إن لفظي الحرية و المساواة من الناحية الواقعية يصعب الفصل بينهما ال سيما و أن مبدأ 

قيمة في األصل هو وجود كافة أنواع الحقوق و الحريات ، و باعتبار أن المساواة  المساواة

أساسية من قيم اإلنسان ال يجوز تجاوزها فإن اإلتجاه الفقهي العام ذهب إلى اعتبار مبدأ 
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المساواة هو األساس و الجوهر لمفهوم الحرية و أن مجمل الحريات تستمد قوتها المعنوية 

.الذي غدا مبدأ أصليا في نظرية الحرية  من مبدأ المساواة   

المقصود بالمساواة هو إتاحة فرص متساوية بين األفراد لإلستفادة من وضع معين إذا 

تساوت ظروفهم إزاء هذا الوضع  و عدم التمييز بينهم في الحقوق و الواجبات ألي سبب 

 ، العديد من المظاهر و يتخذ مبدأ المساواة. كان باعتبارهم يولدون متساوون في الطبيعة 

:هي   

.القانون  و المساواة أمام القضاء  مالمساواة أماــ   

.المساواة أمام وظائف الدولة ــ   

.المساواة في األعباء و التكاليف ــ   

صائص الحريات العامةـ خ 9  

نى ذلك أنها في مداها و مضمونها ليست مطلقة ، فالحرية التي ال قيود مع: ـ نسبية الحرية أ

لها غير موجودة في المجتمع المنظم و المقنن ألنها تصطدم بحرية اآلخرين  و بالمصلحة 

العامة للجماعة ، و تظهر نسبية الحرية في اختالف مدلولها باختالف الزمان و المكان و 

ة و كذا في أهميتها باعتبار أن الحريات متعددة و هي المذهب السائد ي المجتمع والدول

تبعا لنظرة األفراد حيث يضع البعض حرية التجارة و ليست على درجة واحدة من األهمية 

،  في حرية الرأي و الفكر و اإلبداع  ، الصناعة في المقام  األول ، بينما يراها آخرون 

النظام العام و  بها حفاظا على التمتع   لتنظيم الحريات و تقييد  فضال عن تدخل الدولة

.المصلحة العامة  

ـ  الحرية أصل في كل مجاالت الحياة اإلنسانية  ب  

إن مجاالت الحياة اإلنسانية عديدة و متنوعة منها السياسية ، اإلقتصادية ، اإلجتماعية و 

.الثقافية ومهما تعددت هذه المجاالت فإن أصلها و جوهرها هو الحرية   

دائمة و صالحة لكل زمان و مكان بل تستغرق حياة اإلنسان من فهي : ـ الحرية قديمة  ج

.الوالدة إلى الوفاة  

.ذلك إال من أجل خلق التوازن بين حريات األفراد و الصالح العام  وما: ـ الحرية منظمةد   

العامة ال يمكن األنظمة التي تنتهك الحريات ف لذا:ـ الحرية صفة في النظام الديمقراطي هـ 

.و صفها بالديمقراطية   
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ما يميز اإلنسان عن غيره وهو :ـ الحرية أساس احترام الشخصية و الكرامة اإلنسانية  ي

.من المخلوقات  

.فهي تكمل بعضها البعض : الحرية كتلة واحدة  وــ   

حريات العامـــــــــةطور الـ ت ثالثا  

في القديم ، و حتى إن وجدت إنها تختلف إن الحرية بمفهومها الحديث لم تكن معروفة 

) في كتابه( بنجامين كونستانت ) اختالف كلي لما هو متعارف عليه حاليا ، وقد عمل

هذه الفروقات ،و مما جاء فيه أن الحرية بمفهومها على إبراز  (الحرية القديمة و الحديثة 

قانون ال يخضع فيه لغيرالحديث هي االعتراف للفرد بمجال خاص يتمتع فيه باالستقالل و ال

.، في حين أنها قديما و في عهد اليونان اقتصرت فقط على حق المشاركة السياسية   

في في السيادة أن الفرد و هو يتمتع بالمشاركة السياسية ( كونستانت )و بناءا على ذلك يرى 

، بينما  المسائل السياسية فإنه يكاد يكون عبدا و ال يعرف أي استقالل في أموره الخاصة

الفرد كما يتجلى في المفهوم الحديث للحرية يتمتع باالستقالل في حياته الخاصة ، في حين 

سيادة في المسائل العامة ، و أنه حين يشارك في المسائل العامة فإنه غالبا ال يكاد يتمتع بأية 

.   لتخلي عنها لنوابه و ممثليهما يكون ذلك بقصد ا  

فإننا ال نستطيع إيجاد فواصل زمنية بين ( كونستانت)ي طرحها لكن و مع هذه الفروقات الت

الحقبة و األخرى ألن هذه الحريات لم تنتقل دفعة واحدة من زمن إلى آخر و إنما إنتقالها 

كان ثمرة كفاح طويل و مستمر للشعوب ، و بالتالي إذا أردنا إيجاد هذه الفواصل فإننا 

.بها هذه الحريات في كل حقبة زمنية  سنكتفي بالحديث عن الكيفية التي مورست  

ـ الحريات العامة في المجتمعات القديمة  1  

مرحلة ماقبل ظهور الكتابة ،و مرحلة ما : قسم المؤرخون هذه العصر القديم إلى مرحلتين 

.بعد ظهور الكتابة   

مرحلة ما قبل ظهور الكتابة  أ ــ  

اتفق الباحثون على اعتبار العصر الحجري كأول مرحلة من مراحل التجمع البشري ،و قد  

استند الباحثون في نظرياتهم على الدراسات التي قام بها علماء اإلجتماع لحياة القبائل 

المتوحشة  ، و قد ذهب بعض الباحثين في تصورهم للحياة البشرية إلى القول بوحشية 

في العالقة بين الرجل و المرأة و شيوعية ملكية وسائل  نس التامة اإلنسان و شيوعية الج

اإلنتاج ، من هنا كان اإلنسان البدائي يعيش بحسب ما تمليه عليه غرائزه مشبعا رغباته في 

ال يجب اإلعتقاد بأن هذه المجتمعات تعيش حالة جو تام من الحرية ، و بالرغم من ذلك 
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ن إلى نوع من من القوانين غير المكتوبة التي ولدتها فوضى مطلقة بل كان األفراد يخضعو

عراف ضعية أو األع آخر من القوانين الواألساطير و نقلها األجداد ، إضافة إلى نو

.الموجودة في قلب العادات التي تحدد أسلوب التصرف تجاه كل األعراف   

و لم تكن هناك إن الخضوع الذي يبديه األفراد منشأه توافق ضمن بين أفراد الجماعة ، 

.سلطة تفرض اإلحترام و إنما كان اإلحترام للعادات و األعراف بمحض إرادة األطراف  

 تقييم هذه الحرية 

:هذه الحرية لها جانب ايجابي و آخر سلبي   

لجانب اإليجابي ــ ا  

كان بمقدور كل فرد المساهمة في إيجاد القرارات المتعلقة بمصير الجماعة ، و التي كانت  

.عادة باإلجماع تتم   

لجانب السلبي ــ ا  

 ال يمكن ألحد أن ينتهك االستقالل الفردي أو العائلي لآلخرين فإذا ما تصور فرد أو عائلة 

بأن ضغطا من الجماعة عليه أصبح كبيرا فإنه يستطيع تركها و الرحيل إلى مكان آخر 

.فالففوضى غير مقبولة في إطار الجماعة ألنها مميتة  

بعد ظهور الكتابة  مامرحلة ب ــ   

، و تمثلت في الشرائع الشرقية  ظهرت خالل هذه المرحلة شرائع تضمنت الحريات العامة

و الشرائع الالتينية  الغربية ، و كانت األولى أسبق في الظهور ، لذا نجد أن الثانية أخذت 

من األولى أحكامها و قواعدها ، و قد عمدت هذه الشرائع إلى تقنين الحريات في شكل 

. تصوري وفقط   

الشرائع الشرقية  ــ  1ب   

:لتي تركت أثرها في تاريخ التشريع ما يأتي و أهم الشرائع الشرقية ا   

التشريع الفرعوني ــ   

في مصر القديمة تمكن الفراعنة من تنظيم مجتمعهم على أسس بسيطة ، فكان الملك هو  

، و بهذا يعد الفرعون سيد األرض و الحاكم ، له السلطة المطلقة استمدها من فكرة األلوهية 

الوظائف الدينية تتمثل في تعيين مراتب ودرجات الكهنة من عليها ، و كانت له العديد من 

و وظيفة عسكرية عبارة عن حماية ...الذين يقومون على خدمة اآللهة و يتقبلون القرابين 

.شعبه وبالده من األخطار ، ووظيفة سياسية ترتكز على استتباب األمن   
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لقانون ، اإلله ال يخطأ و ال و لكون الفرعون يمثل اإلله فإن كل أوامره مجابة و إرادته هي ا

يتصرف إال ضمن القانون و في إطار الحق و لتكريس هذا الحق و إعالء شأنه في المجتمع 

، و لكن رغم ذلك كان الفرعون يسمح للشعب باإلشتكاء على الوالة و كان يعاقبهم بقسوة 

.ن يوجه كل شيئال مجال للحرية الفردية أو الجماعية لألفراد ألن الملككاهو يجعلنا نقول   

ليوناني لتشريع اــ ا  

استندت الحضارة اليونانية في تطورها التاريخي على المدينة أو ما يسمى بالبوليس ، و  

التي تشكل وحدة سياسية مستقلة بحد ذاتها ، تجتمع فيها كل النشاطات سياسية ، فكرية ، 

اقتصادية ، و كان لها سيادة مطلقة و تستمد سلطتها من الشرائع و العادات ، و كان العامة 

الحياة السياسية من خالل الجمعية أو المؤتمر الشعبي الوطني العام ، اللذان يشاركون في 

و التي يكون فيهما يتكونان من كل المواطنين األحرار البالغين الراشدين  أي دون العبيد ، 

واضع النظام  (بركليس ) المواطنين األحرار كلهم متساوون في الحقوق ، و قد دعا 

م نفسه ،لكن هذه الديمقراطية كفلت للمواطنين ممارسة الحرية الديمقراطي الشعب ألن يحك

التملك ، و حرية شخصية ال السياسية و اإلشتراك في شؤون المدينة الحديثة مثل الحرية

إذن فالحريات التي يتمتع بها الفرد كانت تابعة لمركزه في ...حرية العقيدة ، وحرية المسكن 

هي نفسها ديانة الدولة ، كما لم تكن له حرية ن ديانته الجماعة ، فلم تكن له حرية دينية أل

التملك ألن كل ثرواته تخضع لتصرف الدولة خضوعا مطلقا ، إذن الحرية الوحيدة 

.الموجودة هي الحرية السياسية   

ريعة مانو ــ ش  

قبل الميالد، و تميز هذا القانون بتقنين كل ما يتعلق  3820و يعود تاريخها إلى عام  

.الدينية و المدنية ، موضحا طرق الوصول إلى الحرية و السعادة اإلنسان اتبسلوك  

الغربية / تينيةالشرائع الآلــ  9ب   

:و أهمها    

ريعة دراكون ــ ش  

قبل الميالد ، تضمن هذا القانون  980في أثينا سنة ( دراكون )وضعت من طرف  

.على أعمال الحكام التعسفية األعراف و العادات اليونانية في نصوص ثابتة ، ووضع قيود   

ريعة صولون ــ ش  
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سنة ، و يعترف صولون بحقوق األفراد و  80و جاءت بعد شريعة دراكون بحوالي  

حمايتها بإقامة محاكم خاصة ليتمكن األفراد من الدفاع عن حقوقهم ، و منع الرق و أعطى 

.المرأة حقها في الميراث   

أن (ديجي )هذه الحقبة اختلط بمفهوم المساواة إذ يقول إن مفهوم الحرية عند اليونان و في 

تعريف الحرية مشتق من المساواة ، إذ كان األفراد متساوون في مواجهة الدولة و التي 

تملك السلطة المطلقة عليهم ، و لم يكن لهؤالء كيانا ذاتيا أو حرية شخصية باعتبارها أهم 

.الحريات   

اقية التي ترى بأن القانون الطبيعي يحكم كل شيئ و و إلى جانب هذا ظهرت المدرسة الرو

، و بهذا يكون الجميع أساس قواعده ارتباط العقل بطبيعة األشياء و ليس بإرادة األفراد 

و اكتسبت ( نظرية القانون الطبيعي)متساوون في الحقوق ، و قد تطورت هذه النظرية 

م حيث  32لى غاية القرن طور إطابع ديني ثم سياسي ثم اقتصادي و استمرت في الت

.ت لها صبغة قانونية رسمية أصبح  

ـ الحريات العامة في العصور الوسطى  9  

عرفت العصور الوسطى بسيادة النظام اإلقطاعي و اإلستبدادي، و قد تولد عن ذلك إقرار 

حق الرق كوسيلة ضرورية للقيام باألعمال اإلجتماعية ، مع اعترافهم بأنها منافية لتعاليم 

دين ، كما تم اإلعتراف بحق الملكية الفردية ألنها تلبي رغبات اإلنسان في التملك و ال

، و بانتشار المسيحية في أوروبا أصبح األفراد يخضعون إلى سلطتها و لم الشراء و الجشع 

يكن يتمتع منهم  بالحقوق سوى معتنقي المسيحية ، وكان المسلمون محاربون ومحرومون 

، في حين كان المسلمون في البلدان اإلسالمية يتمتعون بأسمى من ممارسة حرياتهم 

درجات الحرية المنظمة ، التي لم تكن معروفة في مجتمع ما قبل اإلسالم ، و قد أقام 

ي مبني على مبادئ ثابتة اإلسالم بعد مجيئه نظام سياسي واقتصادي و اجتماعي و إدار

المي يشمل معنى الحرية فبقدر ما يتسع آن و السنة ، و الحق في الفقه اإلسالقرمصدرها 

اإلسالم عندما بدء يحدد ومدلول الحق في القانون يتسع مدلول الحرية في الفقه اإلسالمي ، 

أبعاد الحرية لإلنسان كان نموذجا في عالج التناقضات وصور التخلف التي مر بها اإلنسان 

غيرها و هي مرتبطة أصال ، فقد كانت للحرية اإلنسانية أبعاد سياسية و اجتماعية و 

.بالقدرات اإلنسانية في تغيير الواقع اإلجتماعي و السياسي لإلنسان   

ـ الحريات العامة في العصور الحديثة  3  

، و تأكد هذا م كوسيلة لتحقيق سعادة األفراد 32توسع مفهوم المذهب الحر في القرن 

م إذ كان مدلول الحرية مجرد وسيلة لمقاومة 3726المفهوم في إعالن حقوق اإلنسان لعام 
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تير م فقد أحدثت دسا 36سلطات الدولة ووضع قيود على حكامها ، أما في منتصف القرن 

:تنص على حقوق األفراد فتم تقرير  

ــ الحرية الشخصية أ   

حرية التملك ، الرأي ، العقيدة ، االجتماع ، ) تشمل و يطلق عليها بالحريات المدنية و  

...(الصحافة   

ــ الحريات السياسية ب   

و تعني اشراك الفرد في إدارة شؤون الحكم إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، و  

.هذه األخيرة تمنح للمواطن دون األجنبي   

لتقييد السلطات في الدولة و إنما أصبح م لم تصبح الحريات مجرد وسيلة  80أما في القرن 

ينظر إليها كوسيلة لكفالة الحقوق و حريات األفراد و ذلك بتدخلها في النشاطات االجتماعية 

.و االقتصادية التي عجز األفراد عن تحقيقها   

للحريات العامة والفلسفية الفكرية خلفية ال: محور الثالث ال  

ان ، وتجد طريقها داخل المجتمعات المعاصرة ،ال بد حتى تستقر الحريات العامة في األذه

من تأصيلها و الكشف عن الدعائم األساسية التي قامت عليها و التي تمثل مجموعة 

.المدارس و اإلتجاهات التي ساهمت في تحديدها   

لحريات العامة من خالل المذاهب المختلفة ـ ا أوال  

األوروبيين قبل قيام الثورة الفرنسية و بعدها إحداث لقد تولد عن أفكار و آراء المفكرين 

يالديين ، إذ عمد الم36و  32عملية تغيير اجتماعي و سياسي في العالم العربي في القرنين 

مفكروا أوروبا و فالسفتها إلى البحث عن أسانيد فكرية جديدة تخرجهم من ظلمة اإلستبداد 

المسيحية و اآلخر في اإلسالم، ثم راحوا بعد  إلى الحرية ، فوجدوا جزء من ذلك ي الديسانة

ذلك يتأملون في الحياة البشرية ابتداءا و كيف نشأت السلطة التي تحكم الجماعة ، فهداهم 

زعموا أنها أصل نشأة السلطة و قد تمثلت في نظريات العقد تفكيرهم إلى حيل فكرية خيالية 

ثل ي المذهبية التحررية التي انتهت إلى االجتماعي ، ثم ما لبثوا أن أوجدوا تفسيرا آخر تم

تمتع  اعتبار الفرد المحور األساسي ألي تنظيم سياسي و انطلقت من كونه إنسان حر ي

، و قد تولدت عن هذه المذهبية التحررية ثورة  في الفكر قوق طبيعية وجدت قبل الدولة بح

كانت هذه األخيرة غاية و األوروبي تغيرت فيها النظرة األوروبية إلى السلطة و الحرية ،ف

رية و اجتماعية لقرن العشرين شهدت أوروبا تطورات فكاألولى وسيلة ، و في منتصف ا

واقتصادية ضخمة كانت أهمها تحول النظام الرأسمالي و هو الوجه االقتصادي للمذهبية 
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ن التحررية من نظام رأسمالي تجاري إلى نظام رأسمالي صناعي ، ثم ما لبث هذا األخير أ

ريق يملك فتولد عنه انقسام المجتمع األوروبي إلى ( 99)تحول إلى نظام رأسمالي احتكاري 

كما اهتز  ، و يمثل األقلية و فريق ال يملك و يمثل األغلبية ، فاختل التوازن االجتماعي

 ،السالم السياسي بمحاولة الرأسمالية السيطرة على السلطة ،و قد تولد عن هذا الوضع

عبث النزعة الفردية في اإلستغالل غير الشريف ية الماركسية التي كشفت ظهور المذهب

مما دفع هذه  للتناقض األساسي بين الطابع الجماعي لإلنتاج و الطابع الفردي للملكية ،

إلى الدعوة إلى استيالء الجماعة على السلطتين السياسية و  التي ظهرت  المذهبية الجديدة

.المالية  

المعالجة يستوجب علينا المقام الحديث عن الحريات العامة ي ظل إذن ومن خالل هذه 

.المذهب الفردي االحر ثم المذهب الجماعي اإلشتراكي و بعده المذهب التدخلي   

ـ المذهب الفردي أ   

يقوم هذا المذهب على اعتبار الفردمحور النظام السياسي و غايته ، ومن الزاوية المقابلة  

في أمن و سالم تعتبر الدولة مجرد أداة لخدمة الفرد تتكل بضمان ممارسة حقوقه وحرياته 

و المذهب الفردي ما هو إال حصيلة تفاعل عدة عوامل فكرية و مادية ، و قد استمد 

اإلتجاهات و المدارس الفكرية فكان لكل من الفكر المسيحي مضمونه من مجموعة 

.ونظريات العقد اإلجتماعي ومدرسة الطبيعيين أثر مباشر في تحديد معالمها  

الفكر المسيحي  ــ 1أ   

ظهرت المسيحية في واقع طغت فيه المادة و سادت فيه اآلثام و الخطيئة ، فوجد الفرد في  

خاصة و أن المسيحية رفضت الفكرة الرومانية القائلة بأن  تعاليمها مخرجا له مما كان فيه

من الوثنية و نوعا كثيرا من  الدين خاضع للدولة  و رأت في عبادة اإلمبراطور ضربا 

صل بفرك ، لذلك أمرت أتباعها أن يرفضوا الشعائر المخالفة لتعاليم الدين ، كما نادت الش

ى في إرساء أفكار المذهب الفردي اللبنة األول الدين عن السلطة ، و بهذا تكون قد وضعت

بين ما هو ديني وما هو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع اإلنساني على أسس فصلت  إذ 

دع " واضحة ، وخاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد و السلطة، من خالل المقولة الشهيرة 

عالم طوباكم أيها مملكتي ليست من هذا ال"و كذا " وما هلل هلل مالقيصر لقيصر  

، و بهذا تكون المسيحية قد ركزت على بعض المبادئ في " المساكين ألن الكون ملكوت هللا

  :سياستها مع السلطة الزمنية ، وتتمثل هذه المبادئ في 

أن الحرية لم تكن منحة من السلطة الزمنية بل هي خاصية متصلة بجوهر اإلنسان و هي ــ 

.هية التي خلقت اإلنسان حر و ليست منحة من السلطة الزمنية ناتجة عن عن المشيئة اإلل  
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,أن الجماعات البشرية لم يخلقها هللا لخدمة نفسها و إنما لمنفعة العباد ــ   

بهذا قامت المسيحية بتحرير الفرد المؤمن من سلطات الحاكم الزمني بتقرير حرية العقيدة و 

التفريق بين اإلنسان الذي يتمتع بحقوق إنسانية و حرية الفكر أما من الناحية السياسية فقد تم 

.بين المواطن الخاضع لسلطة الحاكم الزمنية  

إن التأثير الكبير الذي مارسته المسيحية إذن هو أنها ساهمت في منع السلطة الزمنية من 

التدخل في كل ما يتعلق بحرية الديانة أو الحرية الشخصية لألفراد ، و بالتالي تحديد 

.السلطة بما ال يتنافى مع هذه الحريات مجاالت  

فلسفة عصر التنوير  ــ  9أ   

تشكلت في هذا العصر العديد من المبادئ و األسس التي تقوم عليها الحريات العامة خاصة  

مع تطور األوضاع اإلقتصادية بعد قيام الثورة الصناعية و الذي نجم عنها ثورة فكرية 

موضحا ( دالمبير)كالتقدم و اإلنسان و الحرية ، و يقول برزت من خاللها شعارات كبرى 

، وسرعة هذا التغيير  هائل في أفكارنا  لقد حصل تغيير"ما حدث من خالل هذه المرحلة 

 أن تقيستعد بالمزيد منه الحقا لقد حصلت ثورة فكرية حقيقية و لن تستطيع األجيال الالحقة 

سين فيها و بالتالي غير فنحن ال نزال غاط)،  مها و أبعادها أو أيجابياتها و سلبياتهاحج

ؤية كل مالبساتها و تنقصنا المسافة الزمنية الكافية لذلك ، و كان من رين على قادر

.اب هذه المرحلة مونتسكيو و فولتير أبرزكت  

مونتسكيوــ   

وهو من دعاة اعتماد الدستور اإلنجليزي كون انجلترا ( روح القوانين)و هو صاحب كتاب  

بلد الوحيد الذي تكون فيه الحرية هدفا مباشرا لقوانينها و هي البلد األكثر عدالة ، و ال

ستتحقق فيما تقوم السلطات ي الدولة بمعارضة بعضها البعض ، ( مونتسكيو)الحرية حسب 

و أن إحساس كل شخص بالمصلحة الذاتية يدعم حبه للحرية، و يدعم وطنيته ، هذا زيادة 

لة ملزمة في إطار فصل السلطات بتأمين المعيشة لكل المواطنين من على اعتقاد أن الدو

أفكاره هذه  تأثيرا قويا على ملبس و مأكل و صحة  و عليها أن تحارب الفقر و قد خلقت 

.م3726الجماهير ومهدت فكريا لقيام الثورة الفرنسية عام   

ولتيرــ ف    

الرسائل )تحرير العقل اإلنساني من الخرافات الدينية و نجد في كتاباته ( فولتير)حاول  

، مسائل ( رسالة عن التسامح)، (تعليقات على روح الشرائع )، (المعجم الفلسفي)،( الفلسفية

تهدف إلى ضمان حريات اإلنسان و حماية حقوقه ، و هو أيضا إمتدح بقوة الدستور 

، كما يؤمن لهم حكم القانون الذي يمنع ذهبية و العقائدية المح بالتعددية اإلنجليزي الذي يسم
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الحاكم من ممارسة التعسف االعتباطي على المحكومين ، و طالب بسلطة قوية من أجل 

تأسيس الحرية ، و أكد على أن المظالم التي يتعرض لها الناس ليست من صنع الحكومة ، 

.سمها مثل القضاة و النبالء و غيرهمو إنما من صنع الهيئات الحاكمة با  

ليست نظرية و إنما هي قبل كل شيئ عملية ، فإن تكن ( فولتير)أما مشكلة الحرية في نظر  

.حرا يعني أن تعرف حقوق اإلنسان ، و أن تعرف هذه الحقوق يعني أن تدافع عنها  

ون استيوارت ميلــ ج  

بالنسبة للفرد إال أنها يجب أن تطغىبقوة ضرورة وجود الدولة و أميتها ( ميل)يعتقد   

على حرية الفرد فتقضي عليه ، غير أن المشكلة األساسية تكمن في كيفية الجمع بين فكرة 

الدولة صاحبة السيادة المطلقة و بين المحافظة على حريات األفراد المكونين لها و لتجاوز 

.فردأن تقوم الدولة بالعمل على إنشاء شخصية ال( ميل)ذلك يقترح   

ـ المدرسة الحرة في االقتصاد   9  

، و أشهر ( دعه يعمل ،دعه يمر ، اطلقوا حرية المرور و اإلنتقال )شعار هذه المدرسة  

عن إيمانه ( بحث في طبيعة و ثروة األمم)، الذي عبر في كتابه ( آدم سميث)روادها 

ية ، و يعتبر هذا بالحرية االقتصادية ، إذ ال يسمح بتدخل الدولة في الشؤون االقتصاد

االقتصادية من الحريات العامة  حة العامة ، و بهذا أصبحت الحرياتالتدخل ضارا بالمصل

.و اللصيقة بحياة األفراد شأنها في ذلك شأن الحريات السياسية   

ـ الفكر الليبرالي  3  

تعد الليبرالية بمثابة الضمانة الفكرية للحريات العامة و الفلسفة السياسية للبورجوازية التي  

:شكال منهاأأنت الحرية لنفسها فقط ، و الليبرالية برزت في عدة   

.و هذه على مبدأين هما الثروة و الملكية  الليبرالية االقتصادية ــ   

، لذلك اعتبرت بمثابة األساس العقائدي للحكومة  و تعرض االستبداد  لليبرالية السياسيةــ ا

.التمثيلية و الديمقراطية النيابية  

.و المصالحة  ،  و التعبير بروح التسامح، و تتميز بحرية الرأي  ــ الليبرالية الفكرية   

خالصة القول أن الفكر المسيحي و نظرية العقد االجتماعي و مدرسة الطبيعيين من أهم 

.هي روافدها في المذهب اإلشتراكي ، فما للحريات العامة في الذهب الفردي الرافد الفكرية  

دلول الحريات العامة في المذهب الفردي الحرـ م: ثانيا   
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في عوامل تأثير المذهب الفردي فإننا نقول أن الحريات العامة لدى المذهب تبعا لما أوردناه 

الفرد و يعتبر الدولة مجرد أداة وجدت من الفردي الذي يشكل اتجاه فكري يقوم على تقديس 

أجل خدمة و تأكيد هذه الحريات ، و هذا يدفعنا إلى التفصيل أكثر بتبيان مكز الفرد وكذا 

.مركز الدولة في هذا المذهب  

ـ مركز الفرد و حرياته في ظل المذهب الفردي  1  

يقة بشخصه و سابقة له و لصإن حريات الفرد و حقوقه تبعا للمذهب الفردي ، حقوق ثابتة 

تب على ذلك على وجود الجماعة السياسية ، فال يمكن التنازل عنها أو المساس بها، و يتر

:جملة من النتائج  

الفرد لم يوجد لخدمة الجماعة ، بل هذه األخيرة هي التي وجدت من أجل خدمة الفرد ــ 

.الذي لم يوجد كوسيلة لتحقيق أغراض غيره من الناس  

.النشاط الفردي الحر شرطا لتحقيق أعلى درجات الخير االجتماعييعتبر ــ   

الملكية الخاصة تعتبرمن الحقوق المقدمة و ألصحاب الملكية الحق المطلق في استغاللها ــ 

.كيفما شاؤوا شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون الذي يحقق التوافق بين المصالح المتباينة  

.الفرد يجب التسليم له بحق المشاركة في أعمال السيادةمن أجل الدفاع عن حريات ــ   

  ـ مركز الدولة وواجباتها في المذهب الفردي 9

إن الغاية من قيام الدولة في المذهب الفردي هي حماية الحريات و الحقوق ، ألن المهمة 

صور األمن و إقرار العدالة وفقط ، و ينتج عن هذا التاألساسية لها هي الدفاع و إستتباب 

:لدور الدولة في المذهب الفردي العديد من النتائج منها   

أن تدخل الدولة يجب أن يكون من أجل اإلشراف و الرقابة بهدف التوفيق بين اإلستعمال ــ 

تعارض للحريات المقررة لألفراد حتر ال يتعارض اإلستعمال السيئ للحريات مع وظيفة الم

.الدولة  

د وحماية حرياته و عليها بعض القيود التي تحد من الفوضى أن الدولة وجدت لخدمة الفرــ 

.التي قد تنجم عن توظيف الفرد لحرياته  

.على الدولة أن ال تتدخل في شؤون األفراد إال في الحاالت اإلستثنائية ــ   

لتدخل باعلى الدولة في المجال االجتماعي أن تقف موقفا محايدا فهي غير مطالبة ــ 

ام االجتماعي فريق آخر بحجة تصحيح الخلل االجتماعي و إعادة النظلمصلحة فريق ضد 

.إلى مساره الطبيعي   
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ـ المذهب االشتراكي  9  

جاءت الماركسية كرد فعل مضاد للنزعة الفردية التي أفرزت إبان ازدهارها في القرن في  

 بأنها م تفاوت اجتماعي و العديد من المظالم ، و تعرف هذه النظرية  32القرن 

الثورية التي تتضمن مذهبا فلسفيا و اقتصاديا و  (لينين)و (انجلز  )و(اركس م)نظرية

:، و تتميز هذه النظرية بعدة خصائص منها اجتماعيا و سياسيا متكامال ومتجانسا   

 ــ أنها مذهب علمي 

، وهو مذهب يقوم على أسس علمية ( إنجلز)و( ماركس)و قد اتضح ذلك جليا في كتابات  

.كيانها من المنطق و التحليل العلمي للواقع االجتماعيتستمد   

  ــ أنها مذهب اقتصادي

أن الهدف النهائي لهذا الكتاب هو أن يكشف عن ( رأس المال)في كتابه ( ماركس)إذ يقول  

.القانون االقتصادي لحركة المجتمع الحديث أي المجتمع الرأسمالي  

 ــ أنها مذهب مادي 

، و بعبارة أخرى د االجتماعي هو الذي يحدد التفكير االجتماعي أن الوجو (ماركس)يرى  

أن الوضع المادي و االقتصادي هو الذي ييكيف شكل الحياة البشرية في أي وقت من 

أوقاتها و في أي طور من أطوار حياتها ، و أنه هو األصل الذي يقرر األفكار و المشاعر 

.ة ضبط حركتها االجتماعيةغيبو المؤسسات و النظم التي تنشئها البشرية   

أنها مذهب جدلي ــ   

الجدل في نظر ماركس هو علم القوانين العامة للحركة سواء في العالم الخارجي أو في  

ثم تألف بين النقيضين ، فالفكرة تولد و الفكر البشري ، و الجدلية عبارة عن فكرة و نقيضها 

.نقيضها الذي يهدمهافي طياتها بذور فناءها لكونها توجد و توجد معها   

 ــ أنها تقوم على الصراع الطبقي 

يرى ماركس أن العنصر األساسي في الصراع االجتماعي و المحرك الرئيسي للتاريخ هو 

بين الطبقات ، و أن هذا الصراع الطبقي يشكل القوة المحركة التي تنقل التاريخ  لصراعا

.من نظام إلى آخر  

في المذهب الماركسي الحريات العامةمدلول ـ : ثالثا   
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الحرية عند الماركسيين ليست لصيقة باإلنسان و لكنها قيمة يجب السعي للحصول عليها و 

اكتسابها على خالف المذهب الفردي الذي يعتبر الحريات و الحقوق موجودة قبل دخول 

وفقا األفراد في المجتمعات المنظمة، و هي تتطور مع تطور الجماعة و مضمونها يتحدد 

السلطة في المجتمع ، و أن الجماعة هي من تقرر ما يتمتع به  نظام االجتماعي الذي تمثلهلل

األفراد من حقوق ألنها الحياة السياسية و الفرد ال وجود له بشكل مستقل عنها ، فال بد أن 

أن السعي ، يرى أنصار هذا المذهب تكون حقوقها أعلى من حقوقه بل و تسمو عليها  كما 

:هي مراحل  و يفترض مرور المجتمع بثالثة ، حريات اإلنساننحو تحقيق   

مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا  أـ  

وهي مرحلة الصراع إلقامة النظام اإلشتراكي ، و بالتالي فإنه ال يمكن خالل هذه المرحلة  

من إعاقة النشاط الثوري ، ألن هذه الحريات ليست  التمسك بحقوق وحريات اإلنسان للحد

لواقع إال امتيازات للطبقة التي يجب القضاء عليه ، لذا فهذه المرحلة ضرورية إليجاد في ا

.مجتمع جديد وحقوق و حريات جديدة   

 ب ـ مرحلة الدولة اإلشتراكية 

ببناء دولة اشتراكية  يزول الصراع الطبقي و يعترف لألفراد بحقوق و حريات فعلية و  

ألخيه اإلنسان و بالتالي تتحقق كرامة اإلنسان و يظفر ذلك بزوال عنصر إستغالل اإلنسان 

  .بحقوقه و يتمتع بحرياته ، و ذلك في اإلطار الذي ترسمه له الدولة

 ج ـ مرحلة المجتمع الشيوعي 

من ي هذه المرحلة يمكن للجميع أن يتمتع بحقوق اإلنسان و حرياته بدون أن يكون  

ر اإلنساني األمثل للحرية في هي اإلطا الضروري تنظيمها قانونيا ، و هذه المرحلة

.ها الحقيقيةصورت  

تحديد الحريات العامة و تصنيفها:المحور الرابع    

يهدف التصنيف إلى اإلطالع على ماهية الحريات  ـ مضمونها ، تحديد مفهومها ، و نطاقها 

مادة م في ال3669ومداهاـ فالتصنيف األفضل للحريات العامة هو ما جاء في إطار دستور 

، وعلى أساسها تم توضيح فكرة مفادها  منه  98  

الحكم ليس مطلقا ، فال وجود لحريات مطلقة  الحريات العامة ليست مطلقة و أن نظامأن 

يات مطلقة يعني غياب الدولة و انتشار الفوضى لذا حرحتى في الظروف العادية ألن وجود 

المتعلقة بسلطة اإلدارة في تقييد الحريات نجد أن القضاء استقر على العديد من المبادئ 

 9م في المادة 3726م العام ،و هو ما جاء في إعالن حقوق اإلنسان لسنة حفاظا على النظا
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التي تضع حدا لكل فرد و التمتع بهذه الحرية فهو لكل أعضاء المجتمع بحيث أن " ... منه 

مح بالتجول و التنقل دون ارتداء حرية التنقل أساسية ، لكن اآلداب العامة و النظام ال يس

"المالبس   

هذا و تصنف الحريات العامة من حيث تدرجها و نسبتها إلى الحريات الشخصية أو الحرية 

األصلية وحريات عامة ، كما تصنف على أساس قيمة وقداسة الحريات إذ هناك حريات 

الدولة المساس بها  ، فيحظر علىعزيزة على اإلنسان وال يمكن أن يتنازل عنها مهما كان 

و على رأس هذه الحريات الحرية الشخصية المكونة من حق األمن ، حرية المسكن ، حق 

صه التي هي نتاج تكوينه الطبيعي و شخ انسان في تكامل جسمه و عقله و في احترام

االجتماعي و الثقافي ، بينما هناك حريات يستطيع المشرع أن ينظمها بتشريعات مشددة 

.ظاهر و التجمع و تشكيل األحزاب ومنها الت  

وهناك من يصنف الحريات العامة إلى طائفتين و هذا على أساس الحريات اللصيقة بطبيعة 

، دمية اإلنسان ، و كذا على أساس اعتباره عضو اجتماعي و اقتصادي داخل المجتمع آو ى

ر هذه صنيف آخر يقوم على أساس أثتم 3669من دستور  98هذا و قد أضافت المادة 

الحريات على نشاط الحكم فصنفت الحريات إلى حريات تشكل حدود على نشاط الحكم و 

نيف الحريات العامة البد من اتخاذ لتص أخرى تمكن األفراد من المعارضة،أخيرا نقول أنه

ل واجهات متعددة بدنية اإلنسان كمحور ألن شخصيته تقوم في المجتمع اإلنساني من خال

، و عليه فنظرية الحقوق والحريات تستمد أصالتها و قدسيتها من خالل  معنوية و اقتصادية

 راسخ في الوسط االجتماعي الذي يحيط به وي باإلنسان ، ما دام هذا األخيرارتباطها العض

.و يؤدي فيه وظيفته السياسية و اإلنتاجية ،  

أنواع الحريات العامة ــ  :أوال  

: الممنوح للحريات العامة يمكن تحيد أنواعها باآلتي تصنيفعلى أساس ال   

الحريات األساسية : ـ  1  

و تسمى أيضا بالحريات األصلية ألنها تعد شرط وجود لغيرها من الحريات الفردية و  

:السياسية ، و هي حريات مكفولة في الدستور و التشريع و كذا المواثيق الدولية و تتمثل في  

ـ حق األمن أ   

حق اإلنسان في الحماية من االعتداء بالقبض عليه أو حبسه أو تقييده تعسفيا ، وهناك  و هو 

الحريات ، لكن ممارسة هذه األخيرة من يعتبر هذا الحق أصال و أساسا تستند إليه كافة 

متوقف ومرهون بالسالمة و األمن و انتفاء القيود ، إال أن متطلبات النظام العام من 

أمن تفرض أحيانا المساس بهذا الحق لبعض األشخاص ، فتتخذ ضدهم  استقرار و سكينة و
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كالتوقيف ،أو الهيئات القضائية ، رف السلطات اإلدارية طإجراءات سالبة للحرية سواء من 

الحق مؤسس دستوريا ومضمون في أغلب  رضه عمليات التحقيقو هذااالحتياطي الذي تف

م ، و هذا إن دل  8002م ودستور 3626م و دستور  3691الدساتير باستثناء ثالثة دستور 

على شيئ إنما يدل على أهمية هذا الحق ألن اعتقال شخص أو القبض عليه غير جائز إال 

:ونا ومن ذلك في الحاالت المنصوص عليها قانونا ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها قان  

 ــ افتراض البراءة 

انون القحتى يثبت في نظر القانون  كل فرد يعتبر برئ" م 3679من دستور  99المادة  

من  98وهو أيضا ماذهبت إليه المادة " إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون 

تضى قانوني ال إدانة إال بمق" التي جاء فيها  91و أضاف بالمقابل المادة  م3626دستور

ال يتابع أحد و ال " التي تنص على   99،و كذا المادة " المجرم الفعلدر قبل ارتكاب صا

أما . يوقف أو يحتجز إال في الحاالت المحددة بالقانون و طبقا لألشكال التي نص عليها 

م وصل إلى 3626م لو يرد أي تعديل ألن المشرع اعتقد أنه بدستور 8002دستور سنة 

.في التعديلآخر نقطة   

القضائي  ــ الخطأ  

منه ، و يترتب عنه  97م المادة 3679هذا المبدأ يلزم الدولة و قد ورد بيانه في دستور  

تعويض من الدولة اتجاه األفراد ، ويحدد القانون ظروف التعويض و كيفياته ، و لم ترد أي 

.م 8002م أو 3669م أو  3626إضافة في دستور   

 ــ احترام الشخصية 

" م 3679من دستور  95و يكون ذلك بحصانة الفرد المضمونة من قبل الدولة وفقا للمادة  

يخضع التوقيف للنظر في مجال " م 3669و أضاف دستور "الدولة ضامنة لحصانة الفرد

و يملك " ساعة  92دة  التوقيف ملرقابة قضائية ، وال يمكن أن تتجاوز التحريات الجزائية 

ظر الحق في االتصال فورا بأسرته و ال يمكن تمديد مدة التوقيف الشخص الذي يوقف للن

للنظر إال استثناءا ووفقا للشروط المحددة بالقانون و عند انتهاء مدة التوقيف يجب أن يجري 

.فحص طبي على الشخص الموقوف إنطلب ذلك ، على أن يعلم بهذه اإلمكانية   

حق الفرد في أن يعيش في أمن دون  فقد اعتبرت حق األمن هوأما الشريعة اإلسالمية 

خوف في أن يلقى عليه القبض كنتيجة إلجراءات تعسفية ، و في ذلك يقول تعالى في محكم 

ابراهيم )(أن نعبد األصنام  و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبني وبنيّ ) تنزيله 

وعد ) ، و هي دعوة من سيدنا إبراهيم لتأسيس حرية األمن ، و أيضا قال جل و عال  (15

منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من  هللا الذين آمنوا 
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قبلكم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني وال يشركون 

، و في السنة الشريفة أيضا ما (55النور )(بعد طلك فأولئك هم الفاسقون  بي شيئا و من كفر

كل مسلم على مسلم " دل على اهتمام الشريعة اإلسالمية باألمن قال صلى هللا عليه و سلم 

أعطى لحق األمن مجاالت كثيرة و قد  بهذا يكون اإلسالم" . دمه و عرضه و ماله حرام

.يحظى بهاي طالقا من األهمية التمتعددة ان  

ـ حرمة و حرية المسكن ب   

أنه ال يجوز اقتحام مسكن أحد األفراد أو " أورد الدستور حرمة المسكن و التي تعني   

حق اإلنسان أن يحمي حياته الشخصية داخل " كما تعني " تفتيشه إال بناءا على أمر قانوني 

" م  3691من دستور  39، و قد نصت المادة "مسكنه دون أي مضايقة أو إزعاج من أحد 

تضمن الدولة " م ورد بصيغة 3626و في دستور " ى حرمة المسكن ال يجوز االعتداء عل

ضامنا لهاته الحرية و لم تتغير علت الدولة بحد ذاتها ج، و بهذا " عدم انتهاك حرمة المسكن

لكن أساس هذه الحرية لم م ،8002م و كذا دستور 3669دستور من  90الصيغة في المادة 

.يورده المشرع   

تمتع بها اإلنسان في المكان الذي يسكنه سواء كان مالكا له أو مستأجر إياه ذه الحرية يإن ه

، أو يقيم فيه على سبيل التسامح من مالكه،  حتى ولو أجر حجرة في فندق ليوم واحد ،  تعد 

و  90يحمي المساكن كما هو واضح في نص المادة مسكنا ، و القانون بالمفهوم الواسع 

وبات الجزائري و لو لم تكن مسكونة بالفعل ، فالقوارب و من قانون العق 865المادة 

األكواخ و السفن قد تعتبر مساكن و ال نأخذ بعين االعتبار مدة اإلقامة ، كذلك تلحق 

بجوار أو بالمسكن توابعه ، و هي األماكن المخصصة لمنافعه أو المتصلة به سواء كانت 

إذا كانت المساكن يجوز دخولها  ، و تجدر اإلشارة إلى أنهفوق سطحه أو تحت أرضه 

ضد التفتيش طبقا لقواعد القانون الدولي العام بغرض تفتيشها فإن هناك مساكن محصنة 

التي تقرر عدم إمكانية تفتيش هذه األماكن و عدم خضوع مساكنها ألحكام قانون العقوبات و 

.هي مساكن أعضاء السلك الدبلوماسي و المبعوثين السياسين  

و هللا جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من )نجد قوله تعالى اإلسالمية في الشريعة 

جلود األنعام بيوتا تستخونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها و أوبارها و أشعارها 

فالبيوت مهما كان شكلها ملجأ للناس حيث األمان و ، ( 20النحل )( أثاثا و متعا إلى حين

(. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)لدولة مسؤولة عن تأمينه الراحة و الطمأنينة و ا  

و من األثر في السيرة فتح مكة أن الرسول صل هللا عليه وسلم عفى عن أهل مكة و دخلها 

يا معشر قريش هذا دمحم قد " دون قتال ، فانطلق أبو سفيان إلى قومه و نادهم بأعلى صوته 

من دخل دار أبي سفيان فهو " صل هللا عليه و سلم جاءكم فيما ال قبل لكم به فقال رسول هللا
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و أسرع الناس إلى بيوتهم " آمن و من أغلق بابه فهو آمن و من دخل المسجد فهو آمن 

. يختبئون   

ـ سرية المراسالت ج   

تعني عدم انتهاك أو إفشاء المراسالت المتبادلة بين األشخاص خطابات كانت أو طرود أو  

م المادة 3691اتصاالت تليفونية ، و قد جاء بيان هذه الحرية في الدستور الجزائري لسنة 

م ، 3669م ، 3679أما في الدساتير( يضمن حفظ السر للمراسالت لجميع المواطنين) 39

سرية المراسالت و و اإلتصاالت الخاصة ) ياغة على النحو التالي م فقد وردت الص8002

للصواب ألنها تشمل كافة أنواع المراسالت ، و هي ، و هي أقرب ( بكل أشكالها مضمونة

مضمونة فال يمكن لغير مصدرها أو من وجهت إليه اإلطالع عليها أو مصادرتها أو 

طائلة المحافظة على  و تحتساجين فإنه إخفائها أو التنصت عليها ،باستثناء مراسالت الم

.األمن يطلع عليها العون القائم على ذلك في المؤسسة العقابية  

إن مضمون هذه الحريات كما سبق عدم جواز مصادرتها أو انتهاكها أو اغتيال سرية 

راد لما تتضمنه من اعتداء على حق ملكية الخطابات المتضمنة لهذه األفالمراسالت بين   

لألفراد و أسرهم ت و لما في ذلك من انتهاك لحرية الفكر و احترام الحياة الخاصة المراسال

إال بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة ووفقا ألحكام ابتها رقكما ال يجوز للدولة فتحها و

  . القانون

تضمن القرآن الكريم وكذا السنة النبوية الشريفة هذه الحرية ضمن في الشريعة اإلسالمية 

إثم و ال تجسسوا و يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن )اآلية التالية  

أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواب ال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 

قرآن حث على تجنب التجسس و سوء الظن و الغيبة و جعله إن ال،( 38الحجرات )( رحيم

إياكم و الظن فإن " ورا لحفظ األسرار و من هدي النبوة قوله صلى هللا عليه و سلم دست

من حسن إسالم المرء ) و قوله أيضا ، " الظن أكذب الحديث و ال تحسسوا و التجسسوا 

يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل " م ، و كذا قوله صلى هللا عليه و سل (تركه ماال يعنيه

اإلسالم في قلبه ال تغتابوا المسلمين و ال تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع هللا 

".عوراتهم و من تتبع عوراته فضحه في بيته   

  ـ حرية التنقلد 

من دستور  57ضمنت مختلف الدساتير المتعاقبة للمواطن حرية التنقل ، و من ذلك المادة  

م ، فقط سقط هذا 3669من دستور  99م ، المادة 3626من دستور  93م ، المادة 3679

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه )م ، فكل تلك المواد نصت على أنه 3691الحق من دستور 
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بكل حرية مواطن إقامته و أن ينتقل عبر التراب الوطني و أن  رالمدنية والسياسية أن يختا

.حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له  

أو ما يالحظ على نصوص المواد هذه أنها جاءت ضمن المواد المتضمنة للحقوق األساسية 

اءت على نفس و جالحريات العامة وتأتي دائما ضمن المبادئ األساسية التي تحكم المجتمع 

استخدمت بشأنها نفس المصطلحات والترتيب ، و قد اقترنت بالحقوق المدنية و السياسية ،

ن المشرع قرن هذه الحرية بالحقوق المدني و ، كما نالحظ أ( يحق لكل مواطن) ية القانون

ذا ما تعلقت بأمن الدولة وكذا حفظ ‘السياسية انطالقا من أن الحريات ليست مطلقة وخاصة 

لنظام العام حتى ال يكون هناك تشجيع للهروب من تحمل المسؤولية ،لكن مع تطور ا

الوطن  خارج صارت حرية التنقل خاضعة للتنظيم خاصة إذا تعلق األمر بالتنقلالحضارات 

إذ تفرض الدول و في الغالب ضرورة حصول الشخص على جواز سفر و أحيانا تأشيرة 

ن دولة إلى أخرى حسب االعتبارات السياسية ووجود الدخول ، و هذه اإلجراءات تختلف م

متميزة متبادلة في حق كل من رعايا الدول اتفاقيات و معاهدات دولية تنص على معامالت 

.األطراف  

ال يمكن تقييد هذا " الفقرة األخيرة منه  و التي جاء فيها  55م و في المادة 8039أما دستور 

، و هذه اإلضافة لها " الحق إال لمدة محددة و بموجب قرار مبرر من السلطة القضائية 

إذ قيّد السلطات العامة في الدولة بإجراءات خاصة عند تقييدها فعالية لضمان حرية التنقل 

لحق ألي سبب كان ، و ذلك بموجب ترخيص قضائي صريح ومعلل و لمدة محددة ، لهذا ا

كي ال تحتج السلطات العامة بنظرية الضرورة أو ألي أمر آخر للمساس بحرمة حرية 

التنقل في متن الدستور و ليس التشريع العادي كي يمنع السلطات العامة في الدولة مستقبال 

.ة التنقل و اإلقامةبالمساس به بتشريعات منظمة لحري  

هو ) فبدورها كفلت لألفراد هذا الحق و يظهر ذلك في قوله تعالى أما الشريعة اإلسالمية 

( 35الملك ()النشور الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه 

و الخروج  شمل التنقل داخل الدولةيرك فيها بحرية ، ، فاألرض للجميع و الكل له أن يتح

، وخير دليل على ذلك على ذلك  الذاتية منها وفقا إلرادته و الرجوع إليها وفقا إلرادته

، و كذلك يقر عز و ...." يلف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء و الصيف  إل"رحالت قريش 

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل ) جل هذا الحق صراحة ي قوله 

، و يكون السفر هروبا من الظلم أيضا و (30الجمعة ()وا هللا كثيرا لعلكم تفلحون هللا واذكر

إن الذين توفاهم المالئكة طالبي ) ليس لطلب الرزق و العلم فقط ، و من ذلك قوله تعالى 

أنفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة 

، كما عمد اإلسالم عالوة (67النساء ()ئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرافتهاجروا فيها فأول

على إقرار هذه الحرية إلى تنظيمها ، ووضع ضوابط لها و من ذلك ما جاء في األثر عن 
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عمر بن الخطاب عندما رحل إلى الشام و علم بوجود المرض هناك فامتنع عن الدخول و 

ح أفرار من قدر هللا تعالى ، فأجابه عمر لو غيرك عاد إلى المدينة ، فقال له عبيد بن الجرا

قالها نعم نفر من قدر هللا تعالى إلى قدر هللا انطالقا من قول رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

إذا ظهر الطاعون في بالد أنتم فيه ال تخرجوا منه و إذا سمعتم به و أنتم خارجه فال : " 

".تدخلوه  

الحريات الجماعية : ثانيا   

و هي تلك الحريات التي تتميز بطابع العمومية في اإلسقاط ، حيث ال تخص شخصا معينا 

:هذه الحرياتص المجموعة بأكملها و تشمل تخبذاته بل أنها   

ـ حرية العقيدة و الديانة  1  

عقيدة اإلنسان هي ما انعقد عليه القلب و تمسك به و تعذر تحوله عنه ألنه مبني    

يعته و حق طبيعي لإلنسان ألنه حر بطب أي اليقين و اإلقتناع ، و تعتبرعلى العقل و الفكر 

 و حرية المعتقد تعني في عمومها أنــه. اوز في اعتقاده الحدود األخالقية و األدبيةيتجال 

ق لإلنسان أن يعتقد الدين الذي يريده من غير ضغط أو إكراه ، و قد نص الدستور يح

الديانات الجزائري على أن دين الدولة هو اإلسالم ، و إلى جانب ذلك فإن حماية أصحاب 

ارسة شعائرهم ما لم يمس ذلك بالثوابت ، و لم يتجاوزوا في مماألخرى مضمونة ولهم حق 

م فقد أبقى على المادة 8039بالنسبة لدستور  .ية و األدبية للمجتمعاعتقادهم الحدود األخالق

م، أضاف إليها جملة 8039من دستور  98م و التي تقابلها المادة 8002من دستور  19

، أي لم يكتفي باالعتراف بحرية المعتقد (حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل القانون)

.بل اعترف صراحة بحرية ممارسة العبادة  

نجد أنها أقرت الهجرة و أوجبتها في بعض األحيان من أجل حفظ ي الشريعة اإلسالمية ف

كما أقرت الحماية لمن يدافع عن دينه و يهاجر من أجل حفظه و في ذلك يقول تعالى العقيدة 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن هللا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير " 

يقولوا ربنا هللا و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع  حق إال أن 

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثيرا و لينصرن هللا من ينصره إن هللا قوي 

أقر اإلسالم الحماية لمن يدافع عن دينه و يهاجر من أجل ، كذلك ( 90ـ  16الحج ")عزيز

فكفى باهلل شهيدا بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم " حفظه قال تعالى في كتابه الحكيم

:، ومن أساليب حماية حرية الفرد في االعتقاد في الشريعة اإلسالمية ( 86يونس")لغافلين  

.إلزام الناس باحترام حق الغير في االعتقاد ــ   

.إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته و ال يقف  موقف سلبي ــ  
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.يؤكد رعاية اإلسالم لحرية العقيدة هو نفي اإلكراه فيه  مماــ   

إنه و إذا كانت حرية العقيدة تعني ال إكراه في الدين فهل تعني حق الشخص في أن يترك 

 عقيدته و دينه متحوال إلى عقيدة جديدة و دين جديد ؟ 

الة يعتبر الحإن اإلسالم يحرم على المسلم ترك عقيدته و التحول إلى أخرى فهو في هذه 

اإلسالم فإن رجع كان به ، و إن لم يرجع يقتل و يصادر ماله ، و يفرق عنمرتدا ومن يرتد 

، " من بدل دينه فاقتلوه" النبي الكريم صل هللا عليه و سلم  ديثبحبينه و بين زوجه عمال

وا جماعة و أصروا على ارتدادهم فإنهم كذلك كان هذا في حال كان المرتد فردا أما إذا

اة النبي صل هللا عليه و سلم و هو وف اتلون حتى يرجعوا أو يبادوا ، و هو ما حصل بعديق

  .ما عرف بحروب الردة 

ـ حرية الرأي  9  

و هي حق الفرد في أن يعبر عن رأيه بأي أسلوب من األساليب المتاحة من غير أن يكون  

ية بدأ النص على هذه الحر. أو غيرها الحق بمنعه ما دام لم يتعد على حرية اآلخرين للدولة 

 م ، و تعتبر من الحقوق8002م و لم يرد عليها أي تغيير حتى دستور 3626تور دسفي 

.الطبيعية لإلنسان  

فاهلل عز وجل منح اإلنسان القدرة على النطق فهو يتكلم فهذه القدرة مبنية على الحق 

.رية، و يعبر في حدود المصلحة العامة الحالطبيعي في   

نجد أن اإلسالم أباح للناس أن يبدوا آرائهم في الشؤون العامة و في يعة اإلسالمية في الشر

ال يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس " يقول رسولنا الكريم صل هللا عليه و سلم 

أحسنت و إن أساؤوا أسأت ، و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا و إن أساؤوا 

ب حرية إلى الفتن و تهدد سالمة النظام العام وتجناللكي ال تؤدي هذه  ، و" تهمإساءاجتنبوا 

اإلساءة للغير فإنها مقيدة باستعمال  العقل و التفكير مليا و جيدا قبل النطق ، ألن اإلنسان ال 

يجوز له القول أو التعبير عن رأيه إال في إطار األدلة الشرعية ، كما يجب عليه قول كلمة 

د افي حق السلطان عمال بقوله صل هللا عليه و سلم عندما سئل أي جهالحق و لو كانت 

: كما أن سيد الشهداء حمزة قال " كلمة حق تقال عند سلطان جائر :قال أفضل يا رسول هللا 

".ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله"  

ـ حرية الصحافة  3  

و اإلعالنات المختلفة و يقصد بها حرية التعبير عن طريق الكتب و الصحف و المجالت  

كذلك عن طريق اإلذاعة و العروض المسرحية و السينمائية و يتوقف ذلك على مدى 

.إتاحتها و حرية استعمالها  
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الصحافة بصورة عامة حق الفرد في التعبير عن آرائه و عقائده بواسطة (" ديجي)و حسب 

."نيا و جنائياالمطبوعات لإلجازة أو الرقابة السابقة مع مسؤولية مؤلفها مد  

و من خالل الصحافة الحرة يعبر الرأي العام عن نفسه و يؤثر على الحاكمين و يوجههم و 

إساءتها ، و الحرية ضرورية ينتقدهم و يبقى ضمان من ضمانات عدم انحراف السلطة  أو 

لتوفير المناخ للصحافة الحرة و بالتالي ال وجود لحرية الصحافة إذا كانت الصحف حكرا 

الدولة ألن حرية الصحافة تتضمن حرية كل فرد و حرية كل جماعة أو فئة في إصدار  على

صحيفة تعبر عن أفكارها و اتجاهاتها مادامت ال تتضمن مساسا أو إخالال بالنظام العام أو 

.منافية لآلداب العامة  

ضوع خإال أن غالء الطبع بالنسبة للصحافة انعكس على سعر بيع الصحف مما أدى إلى 

الصحافة إلى الجماعات التي تمولها فلها أغراض من وراء هذا التمويل أولئك أصحاب 

.اإلعالنات  

تضمن ) م 3691من دستور  36أما الدستور الجزائري فقد نص عليها في المادة 

م 3626ولم يأتي ذكرها في دستور ) حافة ووسائل اإلعالم األخرى الص الجمهورية حرية

 ي قانون الصحافة، الحرية إلى التنظيم الخاص بها ، أ هذه تنظيم،و هذا ألن المشرع أحال 

ال "منها بقوله  1م الفقرة  3669ر من دستو 12أعاد النص عليها مرة أخرى في المادة لكن 

ائل التبليغ و اإلعالم إال وس ز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى منيجو

و مادام هذا الحق  م  ، لكن 3679ادة في دستور و ال مقابل لهذه الم" بمقتضى أمر قضائي 

بالضمانات الالزمة مثل حق الوصول إلى مصدر للمواطن فإنه يتعين على الدول أن تمده 

الخبر ، و بالمقابل يلزم الصحفي بعدم التشهير بأعراض الناس و المساس بالسير العادي 

و الرأي إذ يقاس تطور و تعد حرية الصحافة أهم عنصر في حرية التعبير .للمؤسسات 

حرية " م 8039من دستور  50الدولة و مدنيتها بكفالة هذه الحرية ، إذ نصت المادة 

الصحافة المكتوبة و السمعية و البصرية و على الشكبات اإلعالمية مضمونة و ال تقيد بأي 

 شكل من أشكال الرقابة القبلية ، ال يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير

، نشر المعلومات و األفكار و الصور واآلراء بكل حرية مضمون في وحرياتهم و حقوقهم 

إطار القانون و احترام نواب األمة و قيمها الدينية و األخالقية و الثقافية ال يمكن أن تخضع 

:و في تحليل هذه المادة يتضح لنا ما يأتي " جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية   

.بعدم سجن الصحافي ألي سبب كان بمناسبة أداءه لمهامه  النص صراحةــ   

.منع السلطات المعنية بالصحافة القيام بأية رقابة قبلية ــ   

قيام المشرع الجزائري بضبط الصحافة لتفادي األخطار التي تقع فيها صحافة الدول ــ 

.الغربية عند إساءتها لألديان و لرموز الدولة   
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في لتنظيم عمل الصحافة أكثر بإلزام كل الجهات  53لقد أضاف المشرع الدستوري المادة 

حدود القانون بتزويدها بالمعلومات و الوثائق واإلحصائيات لضمان نقلها للمواطن من جهة 

ومن جهة أخرى عدم التذرع بذلك للمساس بحرمة الحياة الخاصة و مصالح المقاوالت و 

الحصول على المعلومات و الوثائق و نقلها للمواطن ال يمكن أن )  53 األمن الوطني المادة

تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة و بحقوقهم و بالمصالح المشروعة للمقاوالت و 

(.بمقتضيات األمن الوطني يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق   

يخوض في أعراض الناس لقوله  كفلت هذه الحرية لكن من غير أنفي الشريعة اإلسالمية 

و ال تقف بما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه " تعالى

  (.19اإلسراء ")مسؤوال

ـ حرية التعليم  4  

، لكن في التعديالت ( التعليم إجباري )على أنه  3فقرة  32في المادة م 3691نص دستور 

، و عليه فإننا نجد أن الدولة أصبحت ( الحق ي التعليم مضمون)المتوالية نص على 

الطرف الضامن فحسب و ليس عليها مهمة تعليم الجميع و يحق ألي شخص االستفادة من 

كل فرد إجباري ومجاني ، و أن التعليم األساسي كحد أدنى ل رغمهذا الحق دون إجبار 

:فإنه يقع على الدولة  ،  مجانية التعليم انطالقا من  

.ضمان التطبيق المتساوي لحق التعليم ــ    

.تنظيم التعليم ــ   

والثقافة بالتساوي أمام  ، و التكوين المهنيين ، تسهر على أن تكون أبواب التعليمــ   

.الجميع  

إضافة مصطلح منه على الحق في التعليم مع  95م فقد نصت المادة 8039أما في دستور 

للداللة بأن هناك تعليم خاص أي مدارس وجامعات خاصة و ( التعليم العمومي )جديد و هو 

.بالتالي تضمن الدولة التعليم العام فقط   

العلم والتعليم و أن أول آية نزلت نجد أن اإلسالم حث على طلب في الشريعة اإلسالمية 

هل هل يستوي الذين "لم منها قوله تعالى و العديد من اآليات حثت على فضل الع( إقرأ)هي 

طلب العلم فريضة "، و قال صل هللا عليه و سلم ( 06زمر " )يعلمون و الذين ال يعلمون

و العلم المفروض على الناس هو علم يكون خدمة لإلسالم و " على كل مسلم و مسلمة 

فجعلت منه ما هو  نظمت الشريعة العلمكما الشريعة اإلسالمية ، و يكون من أجل العمل ، 

لوم المباحة ومنه ما هو من الع فرض عيني ومنه ما هو فرض كفاية ، أيضا منه ما هو من
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اء تدور بعلماء السوء فيشرف رحإن جهنم " العلوم المذمومة و يقول صل هللا عليه و سلم 

: قالواعليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول ما صبركم على هذا إنما كنا نتعلم منكم 

."إنا كنا نأمركم و نخلفكم إلى غيره  

الحريات السياسية و االقتصادية و اإلجتماعية: ثالثا   

إن الجمع بين هاته الحريات ليس من باب عدم أهميتها وإنما من باب تكاملها ، إذ تشكل في 

.وحدة متكاملة  مجموعها  

:و تشمل: ـ الحريات السياسية  1  

ـ حرية التجمع  أ  

ليعبروا عن آرائهم بالمناقشة أو  ، تمكين األفراد من اإلجتماع فترة من الوقت يقصد بها 

و إقناع اآلخرين بالعمل به أو على سبيل التعليم و  ، تبادل الرأي أو الدفاع عن رأي معين

.المنفعة  

أو المنظم الذي يقوم به مجموعة من األفراد ، كما يقصد بها كل أنواع التجمهر العفوي 

اقشتها أو تشاور حول مسائل محددة أو االعتراض على أمر ما أو و من ار معينةلسماع أفك

.موقف ما   

و يتم هذا التجمع الطارئ أو المؤقت في مكان وزمان معينين محددين مسبقا ، و يكون لذا 

:فإننا نستطيع تصنيفه إلى فئتين  

تجمعات ذات الصفة  الثقافية ـ ال 1  

:لنقابات المهنية و يدخل ضمنها يكون التجمهر فيها بدعوة من ا   

.المهرجانات الثقافية و الفكرية و الفنية و الرياضية ــ   

.الندوات العلمية و الصحية و االجتماعية ــ   

.المؤتمرات التي تضم مجموعة من الباحثين أو المهنيين لمناقشة مسألة علمية محددة ــ   

ـ التجمعات ذات الصفة السياسية و المطلبية 9  

و هي التجمهر الذي يستخدم الطريق العام للتعبير عن موقف معين سواء كان ذو طابع  

.ألحزاب السياسية اتجمهر في هذه الحالة  بدعوة من احتجاجي أو مطلبي بحيث يكون ال  
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م  3691من دستور  5فقرة 36في المادة ( حرية االجتماع)وردت هذه الحرية  بعبارة     

بنفس الصيغة ، كما تعني حرية التعبير في الجمعيات وأيضا مكفولة  الحقةاللتأتي الدساتير 

م في المادة 3669وأيضا تناولها دستور .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  80بالمادة 

و المالحظ " حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و اإلجتماع مضمونة للمواطن " منه  93

شاء الجمعيات و االجتماع ، لكن دون أن إنواطن نه غامض فعال أباح للمعلى هذا النص أ

ل اإلجتماع و عدم جواز رجال خال يتطرق في هذا النص إلى الحظر من حمل السالح

األمن حضور اجتماعات للمواطنين العامة و الخاصة ، فمن المفروض ان يأتي النص دقيقا 

و دون حاجة إلى  للمواطنين حق االجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سالحا" وواضحا 

إخطار سابق و ال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و العامة و المواكب و 

، لكن هذه الحرية تخضع لضوابط قانونية منها إخطار " التجمعات مباحة في حدود القانون 

ذه اإلدارة بزمان اإلجتماع و مكانه و لإلدارة سلطة في الموافقة على اإلجتماع أو منعه و ه

.خضع لرقابة القضاءسلطة المنع سلطة استثنائية و هي تاألخيرة أي   

منه أضاف مصطلح جديد لتدعيم حرية االجتماع و هو حرية  96م المادة 8039أما دستور 

.بل التظاهر السلمي التي لم يكن يعترف بها من ق  

لم يكن  كانت حرية التجمع تمارس في المساجد كما أن الحوارفي الشريعة اإلسالمية 

سلمين بل جميع أصحاب  الديانات األخرى و كان الحوار بعيد عن التعصب ، كما الميقتصر

...أن المجتمع اإلسالمي عرف تجمعات لكبار العلماء مثل أبي حنيفة ، اإلمام مالك   

الحقوق التي يساهم " تعرف هذه الحرية بأنها : ركة في الحياة السياسية ــ حرية المشاب 

حقوق التي يكتسبها ال" ، أيضا " سطتها في إدارة شؤون الدولة أو في حكمها بوا  الفرد

الشخص شرعا و يساهم بواسطتها في إدارة شؤون دولته أو في حكمها باعتباره من 

إليها تماما ألن في تلك الفترة كانت الجزائر تعيش  يشرم لم  3691، أما دستور " مواطنيها

، كذلك دستور  93م أشار إليها في المادة 3679سنة نظام الحزب الواحد ، لكن دستور 

م فإنه 8002، لكن بالنسبة لدستور  13ي المادة ف م3669، دستور  10م في المادة 3626

.إنشاء األحزاب السياسية نص على حق  98في المادة   

م فقد ترك تنظيم هذه الحريات إلى القوانين العضوية مثل قانون 8002أما دستور 

. االنتخابات  

م بل أعادها كما هي  8002من دستور  98م لم يمس في تعديله المادة 8039ا دستور بينم

في آخر المادة للداللة بأن القانون المنظم لألحزاب ( عضوي)مع إضافة كلمة  58في المادة 

بغرض إعطاء مجموعة من  51هو قانون عضوي ، و أيضا استحدث المشرع المادة 
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بغرض تفعيل دورها في الحياة السياسية و اإلجتماعية و الثقافية الحقوق لألحزاب السياسية 

:، و هذه الحقوق تضمن لها البقاء الفعلي في الحياة السياسية ، و هذه الحقوق تتمثل في   

.حرية الرأي و التعبير و االجتماع ــ   

.حيز زمني في وسائل اإلعالم ــ   

.تمويل عمومي عند اإلقتضاء ــ   

. ة على الصعيد الداخلي و الخارجي ممارسة السلطــ   

م المعالم األولى في  8002المشاركة السياسية للمرأة ، فقد وضع دستور أما بخصوص 

تعمل )  15المادة م 8039مكرر ، أما دستور  13ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المادة 

، و ( لمجالس المنتخبةالدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في ا

أصبح المشرع الدستوري ينادي بترقية المرأة في مناصب المسؤولية  8فقرة  19في المادة 

.في الهيئات و اإلدارات العمومية  

:فإن هذه الحريات تتمثل في  :في الشريعة اإلسالمية   

 ــ حق األمة في اختيار الخليفة 

الدليل على كيفية اختيار الخليفة أو لم يأت في القرآن الكريم و ال في السنة النبوية الشريفة 

يستمعون أم لهم سلم " مير و المبدأ العام هو الشورى ، مصداقا لقوله تعالى األالرئيس أو 

.، و يعبر عن الشورى في اختيار الخليفة بالبيعة( 12الشورى ()لطان مبين بسفيه فليأت   

حق األمة في مراقبة الحاكم و مساءلته و عزله ــ  

من رأى فّي اعوجاجا فليقومه )من األثر ما قاله عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه 

،فقال أحد الصحابة و هللا لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا فرد عليه قائال الحمد هلل أن 

.(كان في أمة عمر من يقوم اعوجاج عمر بالسيف  

 ــ الحق في إعمال مبدأ الشورى

.صحابة كما فعل في معركة الجملكان يستشير ال ثبت عن الرسول صل هللا عليه و سلم أنه  

وتشمل : ـ الحريات االقتصادية و االجتماعية  3  

 أـ حرية التجارة 
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و تعدمن الحريات االقتصادية و تعني حق إنشاء و إدارة المشاريع الخاصة التجارية و 

ة و الزراعية و التبادل التجاري و التملك وفقا للقانون ، و ألنها اختلفت حسب الصناعي

   .االشتراكية و االنفتاح كانت تسمى بالحقوق االقتصادية و االجتماعية بينالنظام المتبع 

م ، حيث جاءت 3669م إلى 3691إن هذه الحرية لم تشر إليها الدساتير الجزائرية ،دستور 

 17في المادة ( التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس ي إطار القانونحرية )تحت عبارة 

.م8002لم يتغير الوضع في دستور م ،و3669من دستور  

فهي تدعوا إلى ممارسة التجارة ألنها أرقى أساليب الكسب الحالل و أما الشريعة اإلسالمية 

:ربا وعواقبه ،و قد وضع اإلسالم قواعد التجارة منهاالتحذر من   

" .أوفوا الكيل و ال تكونوا من المخسرين" منع الغش لقوله تعالى ــ   

.خلو التجارة من الغبن و االستغالل ــ   

.منع اإلحتكار ــ   

.حظر أنواع من التجارة لتعارضها مع تعاليم اإلسالم ــ   

 ب ـ حق العمل 

اإلمكانية التي تكفل للفرد أن يختار الحرفة التي تالئم استعداده وميوله و يكون و هو تلك  

قادرا على ممارستها ،و يختار صاحب العمل الذي يرتاح إليه ، و يأمل في حسن معاملته ، 

جود بعض الشروط التنظيمية وو هي من األسس الجوهرية لكل نظام ، و هذا ال يمنع من 

، في الدستور الجزائري لم يتم النص على هذا الحق فقط في ارستقراإللكل مهنة لضمان 

حق العمل " فقد نص على  79م في المادة 3679م ، أما دستور سنة 3691دستور سنة 

م فقد وردت هذه الحرية بالصيغة  8002م و 3669م و 3626، و في دستور " مضمون 

.لكل المواطنين الحق في العمل وهي أشمل"اآلتية   

ذهب تقديس الشريعة اإلسالمية للعمل إلى حد اعتباره عبادة ، و ة اإلسالمية في الشريع

القرآن الكريم حافل باآليات التي تدعوا إلى العمل،فنجده يقص علينا قصص األنبياء الذين 

كما هو الحال في قصة سيدنا داود عليه السالم الذي كان يصنع   ، كانوا يعملون بأيديهم

األنبياء ")صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم  و علمناه"تعالى  الدروع يقولاألسلحة و 

ينة التي أمره هللا تعالى بصنعها ، و نوح عليه السالم كان نجارا ، فهو الذي صنع السف (20

،و ابراهيم  عليه ( 12هود ")و يصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه"  

و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و " السالم قام ببناء الكعبة وكذلك ولده اسماعيل 

ه مصدر قوت كما ، كما أن القرآن يحث الناس على العمل باعتبار( 387البقرة ")اسماعيل
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، ويدفعهم (85مريم")وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا" قصة مريم  ورد في

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في " أيضا للعمل في المصادر األولية في الطبيعة 

(35الملك ")مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور  

يدخل هذا الحق تحت عنوان الحقوق االجتماعية و  :ج ـ حق التأمين الصحي و االجتماعي 

م 3679م في حين تناولها دستور 3691الفكرية و السياسة الصحية ، لم ينص عليها دستور   

 ر، و في الدساتي(ية الصحيةلكل المواطنين الحق ي الرعا) صراحة بقولها  97ي المادة ف

:التالية   

، " الرعاية الصحية حق للمواطنين" ي م وردت الصياغة كالتال8002م ، 3669م ، 3626

الدولة الدولة بتوفيرها ، لكن هي  ال تلتزم  و هي صيغة تشمل العموم وال تشمل اإللزام ،

.سنوات  9حق للجميع حتى بلوغ   

باعتبار أنها تعينه على أداء واجباته صحة األفراد لم يترك اإلسالم في الشريعة اإلسالمية 

، و عليه يستطيع الفرد أن ينفع نفسه و مجتمعه ، و دعا اإلسالم الدينية و المعيشية 

و )األكل و الشرب و الراحة لقوله صل هللا عليه و سلم للمحافظة على الصحة من خالل 

:، و كذا من خالل ( ألن جسدك عليك حق   

.تحريم شرب الخمر و ما يدخل ضمنه من مسكرات و مخدرات ــ   

علموا أوالدكم الرماية و السباحة و ركوب )هللا عليه و سلم  ممارسة الرياضة لقوله صلــ 

. (الخيل  

، ( من داء إال أنزل له شفاءما أنزل هللا)الحق في التداوي و يقول صل هللا عليه و سلم ــ 

ثل المحافظة على الصحة في الوقاية و تجنب األمراض و يقول عمر بن الخطاب كما تتم

إياكم و البطنة فإنها مكسلة عن الصالة و مفسدة للجسم و مؤدية إياكم و السمنة إنها غفلة و )

للسقم ، و عليكم بالقصد في قوتكم فهو أبعد من الصرف و أصح من البدن و أقوى على 

   (.العبادة 

 ج ـ حرية التملك 

ندما يكون محال للتملك وفقا للقانون ،وعو تعني قدرة الفرد على أن يتملك ما يصح أن 

ه الحق على ما تملكه يستطيع أن يتصرف فيه بكافة التصرفات التي يجيزها يتملك يصبح ل

.القانون   

م9112جديد الحريات التي جاء بها دستور ــ : ثانيا   
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م ، فقد أضاف حريات جديدة لم 8039عالوة على اإلضافات التي وردت في دستور سنة 

:تكن قبل ذلك و هي   

ـ الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي  1  

 8فقرة  99استحدث المشرع الدستوري مصطلحا جديدا في عالم الحريات العامة في المادة 

و هي الحريات األكاديمية و حرية البحث العلمي ، و ذلك تدعيما لحرية االبتكار الفكري و 

ى الدولة في مجال الحريات الفني التي نص عليها سابقا في نفس المادة ، إذ يجب عل

و أن تعمل على التحفيز على ممارستها ، االبتكار العلمي أن تسمح بممارسة هذه الحرية 

فدور الدولة يتراوح بين واجب االمتناع عن وضع أية عراقيل أمام البحث العلمي ، وواجب 

الفقرة  99التدخل من أجل خلق محيط مناسب للبحث ،ومن أجل ذلك أضاف إلى نص المادة 

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي و تنميته خدمة للتنمية )و األخيرة عبارة  1

(.المستدامة  

ـ الحريات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  9  

م كان متقدما في هذا المجال مع بقية الدول إال أن دستور 3669رغم اعتبار أن دستور 

:م أضاف جملة من العناصر و هي 8039  

مصطلحا جديدا  19م في المادة 8039استحدث دستور :ـ ترقية المرأة في مجال التشغيل  أ

و هو التناصف بين الرجال و النساء في سوق الشغل في مناصب المسؤولية في الهيئات و 

.اإلدارات العمومية و على مستوى المؤسسات   

عن فئة الشباب كفئة  أول مرة تم تخصيص مادة دستورية للتكلم: ب ـ اإلهتمام بالشباب 

 3فقرة  17المادة )مهمة في المجتمع بإقراره صراحة بأن الشباب قوة حية في بناء الوطن 

(.م8039دستور   

 

توسع المشرع في حماية هذه الفئة في المادة : ج ـ الحقوق المتعلقة بحماية األسرة و الطفل 

ا بعدما كانت مكفولة م ، إذ أضاف لها جملة من الفقرات لتعزيزه8039من دستور  78

:تشريعيا ، و تتمثل في   

وجوب تكفل الدولة و األسرة بحماية حقوق الطفل خاصة األطفال المتخلى عنهم أو  

مجهولي النسب و التشديد على محاربة العنف ضد األطفال ،كما تكفل بالفئات الضعيفة ذات 

الخاصة و األشخاص المسنين ، و لم يكتفي المشرع بهذا بل تطرق إلى وجوب اإلحتياجات  

دستور  5فقرة  96المادة ) سنة  39حماية األطفال من االستغالل بمعاقبة تشغيلهم دون 



41  

 

، و أوجب خضوع القصر للفحص الطبي مباشرة بعد انتهاء خضوعهم للتوقيف ( م8039

(.منه 9 فقرة 90المادة ) للنظر في مصالح الشرطة   

القانوني للحريات العامة  نظامال: محور الرابع ال  

يمثل اإلطار القانوني للحريات العامة مجموع النصوص القانونية المحلية و الدولية التي 

تتناول األحكام الخاصة بممارسة هذه الحريات و كذا طرق المحافظة عليها و تتمثل هذه 

التشريع الفرعي  النصوص في الدستور ثم التشريع العادي ثم  

ـ الدستور  :أوال  

، لكن  88حتى  33يهتم الدستور بتنظيم الحريات العامة و قد حاول جمعها في المواد من

، و التسمية يمكن انتقادها من جانب القول بوجود حريات أساسية و أخرى غير أساسية 

لنظام القانوني على العموم فإن الدستور قد تضمن المبادئ األساسية التي يرتكز عليها ا

للحريات العامة و كذا إقرار الضمانات التي تكفل عدم اعتداء الدولة عليها استنادا إلى مبدأ 

سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية و مبدأ الفصل بين السلطات وكنتيجة لذلك ال يمكن 

ل تصور التشريع المخالف للدستور بمعنى وجود نص دستوري يكفل الحريات و بالمقاب

وجود نص تشريعي أدنى يهدرها أو ينتقص منها في حالة تناقض ال يستقيم معه النظام 

.القانوني لدولة القانون    

:و باعتبار الدستور في األساس جاء لتحقيق هدفين هما   

.تنظيم هيكلة الدولة من خالل توزيع اإلختصاص بين مؤسساتها ــ   

.و حريات األفراد  ضمان حقوقــ   

، فإن أي دستور مهما كان لونه السياسي ال يخلو من  من خالل التقيد بهذا التنظيم والتوزيع 

.اإلعتراف بالحقوق و الحريات و حمايتها  

، هذا و قد "الشعب حر وم مصمم على البقاء حر" الدستور الجزائري استهل ديباجته بأن 

رابع من الباب األول تحت خصص حيّزا هاما للحقوق و الحريات ، حيث جاء في الفصل ال

. 71ـ  18الحقوق و الحريات من المواد  عنوان  

العاديـ التشريع  :ثانيا  

م ، و  3669من دستور  388يعد التشريع اإلطار  القانوني الثاني للحريات طبقا للمادة 

تحديد مجال ممارسة الحريات من اختصاص المشرع الذي يحدد نظامها القانوني و من 

واجبه تنظيمها تنظيما واضحا ضمانة لها ، فيحددها تحديدا يتطلبه الوضع االقتصادي و 
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وعندما يتدخل المشرع لتحديد الحقوق ال يعمل  .لثقافي للمجتمعاالجتماعي و السياسي و ا

على تضييقها و االنتقاص منها و إنما يقدم للمواطن الوسائل و األسس القانونية التي تساعده 

لى على الدفاع على كل ما لديه من حريات في حالة وقوع اعتداء عليها و بالمقابل يضع ع

.التدخل لحمايتها عن طريق سلطات الضبط اإلداري لتزامات ايجابية و ذلك باإلدارة ا  

في الجزائر يتكون اإلطار التشريعي الذي ينظم الحريات العامة من قوانين عضوية و 

قوانين عادية ، حيث يخضع تنظيم بعض الحريات ال سيما في نطاقها السياسي إلى قوانين 

ة لهذه الحريات ، أما م ، إذ يعد ضمانة هام 8039من دستور  393عضوية حسب المادة 

باقي الحريات فتنظمها القوانين األخرى مثل القانون المدني ، القانون التجاري و الجنائي 

.وقانون األسرة   

ـ إعالنات الحقوق و اإلتفاقيات الدولية :ثالثا  

و هذه أصبحت مصدرا للدساتير الوطنية و اإلتفاقيات الدولية العامة و المتخصصة في 

.نسان و التي تفرض التزامات محددة على الدول التي تنظم إليها مجال حقوق اإل  

:و هذه جاءت نتيجة كفاح مرير للشعوب ضد الهيمنة و تقسم إلى : إعالنات الحقوق ـ  1  

و تتمثل في اإلعالنات تبنتها الدول و ضمنتها في دساتيرها و : أـ إعالنات الحقوق المحلية 

.، الواليات المتحدة األمريكية انجلترا ، فرنسا :أشهر هذه الدول   

:أين انتزعت الحريات من الحكم الملكي و أشهر هذه اإلعالنات : انجلترا   

م و تعد أول وثيقة مكتوبة عن حقوق 3835جوان 38: ــ الشرعة العظمى أو الماكنا كارتا

و مادة أهم ما جاء فيها حماية حقوق النبالء وضمان حرية الكنيسة  71اإلنسان ، تضمنت 

.ضمان حرية األفراد الشخصية و إسقاط بعض الضرائب و بالمقابل تقييد سلطات الملك   

م بعد صراع مباشر بين 3982جوان  7صدرت في :م 1291ــ عريضة الحقوق لعام 

و البرلمان حيث حاول الملك فرض ضرائب جديدة دون الحصول ( شارل األول)الملك 

و الحريات التي نصت عليها الماكناكارتا بصفة موافقة البرلمان و قد حددت الحقوق  على

، لكن ونظرا ألثرها في تطور حقوق المواطنين فقد بذل الملك دقيقة و في صيغة جديدة 

قصارى جهده لتفريغها من مضامينها القانونية  و الدستورية عمليا من خالل وزرائه و 

.رجال حاشيته وقضاته  

مادة محددة  83قد جاءت هذه الوثيقة في  م و3976عام : ــ قانون الهيباس كوربوس 

حماية البدن اإلنساني ، و التي لها عالقة بأمن المواطن كالتوقيف التعسفي و لقواعد 

.الضمانات القضائية عن ذلك  
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و قد صدر عن البرلمان بعد الثورة الثانية نشبت عام م 1212ــ قانون الحقوق لعتم 

مادة تضمنت الحقوق و الحريات القديمة كما  31م ضد الملك جيمس الثالث واحتوى 3922

.تضمنت قواعد جديدة ملزمة للملك الجديد األمير غليوم اورانج ومن يتولى العرش  

إذ  ه العرشم على ساللة هانوفر كشرط العتالء 3703فرض عام : ــ العقد التأسيسي 

والد ، و يعد يحدد قواعد الخالفة على العرش بسبب عقم األميرة ماري التي توفيت دون أ

هذا العقد مبادرة لتكريس مبدأ ضرورة القانون المكتوب لضمان الحريات في بلد يعتمد 

.أساسا على العرف  

:و أشهر النصوص فيها : الواليات المتحدة األمريكية   

م و يطلق عليه قانون فرجينيا 3779جوان  38صدر في : م 1772ــ قانون الحقوق لعام 

هذا القانون األفكار التي كانت سائدة في أوروبا و قد ورد في ألنه خاص بها ، و يعكس 

و حق مادة احتوت على الحريات الشخصية ومبدأ المساواة بين البشر و فصل السلطات 39

.الشعوب في اختيار من يحكمها و غيرها من حقوق اإلنسان  

الدلفيا أين تم م أثناء مؤتمر عقد بمدينة في3779جويلية  09صدر في : ــ إعالن اإلستقالل 

كل واحدة منها  مستعمرة أمريكية وتحول 31إعالن اإلستقالل عن التاج البريطاني من قبل 

لتحررية التي تضمنتها فلسفة األنوار األوروبية الن باألفكاراميّز هذا اإلعإلى دولة مستقلة ت

ردية و قد نقلتها إلى العقل األمريكي خاصة أفكار روسو من حيث اإلعتراف بالحقوق الف

.المساواة و المشاركة في السلطة و حق الملكية و حرية الصحافة و اإلعتقاد و الدفاع  

وق اإلنسان و المواطن الذي عبر م جاء إعالن حق3726عقب الثورة الفرنسية سنة : فرنسا 

عن مبادئ عامة تطبق في كل زمان و مكان ، و قد كان لهذا اإلعالن عظيم األثرفي أوروبا 

على ترسيخ قيم أخالقية و اجتماعية تسمح للفرد بالتطور و اإلنطالق لتحقيق  ، فقد ركز

إنسانيته ، إذ ركز على مبدأ المساواة و العدل و حرية الملكية و مقاومة الظلم و أصل 

البراءة في اإلنسان ، و قد ثبتت الدساتير الفرنسية هذا اإلعالن و أضافت له حقوق و 

.حريات أخرى  

برزت هذه اإلعالنات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و بعد قيام : ب ـ اإلعالنات العالمية 

:منظمة األمم المتحدة و هي   

م و قد جاء استجابة 3692ديسمبر 30صدر في : ــ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

ي لدى الشعوب و وارتفاع درجة الوعي الديمقراط األفكار التحررية إنتشار: لحقيقتين هما 

التي ما فتئت تطالب أنظمتها بمزيد من التنازالت على صعيد اإلضراربحقوقها األساسية ،و 

قد تضمن الحقوق األساسية لإلنسان سواء في شقها المدني و السياسي أو في شقها 



44  

 

االقتصادي و اإلجتماعي ، و هذا اإلعالن ال يتصف بالصفة اإللزامية رغم أنه أصبح 

.لمعاهدات و الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان مصدر لكل ا  

م تضمن حق الطفل في التمتع 3656نوفمبر  80صدر في : ــ إعالن حقوق الطفل 

صة و حقه في بالحقوق الواردة في هذا اإلعالن دون تمييز و حق اإلستفادة من حماية خا

سكن و العناية حصول على اسم و هوية و استفادة من الضمان والحصول على الغذاء و الال

.الطبية و حقه في الحماية  ضد كل أشكال اإلهمال و القسوة  

م و أكد 3697نوفمبر  07صدر في  :ــ إعالن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة

على اإلعالن على حقوق المرأة بالمساواة مع حقوق الرجل و ضرورة اتخاذ اإلجراءات 

تي اشتملتها حق اإلقتراع و الترشح في جميع ، و من الحقوق الالكفيلة بضمان ذلك 

اإلنتخابات العامة ، حق تقلد المناصب العامة و جميع الوظائف ، حق التملك و إدارة 

  .األموال و التصرف بها ، حق اختيار الزوج بكل حرية

 ــ إتفاقية األمم المتحدة لحظر اإلختفاء القسري 

مادة مطولة ، وتؤكد في مادتها  95م بضم 8009ديسمبر  80تم إقرار هذه اإلتفاقية في 

بالحرب ، عدم استقرار حالة حرب ، تهديد )األولى أنه ال يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي 

التوقيف :" عرفت اإلختفاء القسري بأنه 8لممارسة اإلختفاء القسري و في المادة ...( سياسي

ختطاف أو اي شكل من أشكال سلب الحرية يرتكبه مستخدمي الدولة أو ، الحبس ، اإل

أشخاص بترخيص من الدولة أو عدمه، و يكون ذلك متبوع بنكران أو رفض اإلعتراف و 

و تم إنشاء لجنة بذلك في سبتمبر " عن مكتن تواجده مما يجعله محروم من الحماية القانونية 

سنوات قابلة للتجديد مهمتهم البحث ي  9ة خبراء ينتخبون لمد 30م تتكون من 8002

.الشكاوى المتعلقة بحاالت اإلختفاء القسري   

 ــ إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

م ، و تتضمن كافة اإلجراءات التي يتعين على 3629في ديسمبر تبنتها الجنعية العامة 

اذها لمنع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية ، فعلى الصعيد الدول األطراف إتخ

التشريعي تتعهد كل دولة بالنص على تجريم هذه األفعال في قانونها الجنائي و على الصعيد 

القضائي إلزام الدول بمد واليتهم في اإلختصاص  كي ال يهرب المتهمون و ذلك بتمديد 

. الوالية على السفن و الطائرات   

اإلتفاقيات الدولية  ـ  9  

إن اهتمام الدول  بالحقوق و الحريات تأكد أكثر بعد الحرب العالمية الثانية من خالل عدة 

وثائق ، إال أن مكانة هذه الوثائق تختلف من دولة إلى أخرى ، و ذلك بحسب نظرة الدول 
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ل الجزائر طبقا إليها فهناك من يجعلها تسموا على دستورها بعد المصادقة عليها و هو حا

م ، و البعض يجعلها في مرتبة القانون العادي، و تقسم هذه 3669من دستور  350للمادة 

.ألى اتفاقيات عالمية و أخرى اقليمية الوثائق   

  و أهمها: أ ـ اإلتفاقيات العالمية 

و قد تضمن العديد من اإلشارات إلى الحقوق و الحريات ، ففي : ــ ميثاق األمم المتحدة 

الديباجة ورد بأن شعوب األمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق األساسية للفرد و بكرامته و 

قدره ، و كذا بما للرجال و النساء و األمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية ، و كذت 

منه أن الجمعية العامة تقوم بالدراسات ، و تشير بتوصيات لمقاصد  31جاء في المادة 

.عانة على تحقيق حقوق اإلنسان و الحريات األساسية كافةعديدة منها اإل  

 ــ العهدان الدوليان للحقوق المدنية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

م، و 3699مارس  81م ، و قد دخال خيّز التنفيذ في 39/38/3699صدر هذان العهدان في 

اإلختيار إلى اإللتزام كما أنهما تضمنا الجيل بحقوق اإلنسان من مجرد اإلعالن و قد انتقال 

:ول من حقوق اإلنسان و حرياته ، و هذان العهدان هما األ  

.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية   

.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية   

:اإلتفاقيات و أشهر هذه : ب ـ اإلتفاقيات اإلقليمية   

م و 09/33/3650وضعها مجلس أوروبا بتاريخ : ــ اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

م و قد تضمنت نصوصها معظم الحقوق الواردة في 01/38/3651دخلت خيّز التنفيذ في 

.اإلعالنات العالمية   

ز التنفيذ م و دخلت حيّ  88/33/3696صدر في : ــ اإلتفاقيات األمريكية لحقوق اإلنسان 

م ، ما تضمنته ال يختلف عن ما ورد من مبادئ أقرها ميثاق األمم 32/07/3672في 

.المتحدة   

م 3629م و دخل حيّز التنفيذ في 3623تم إقراره عام : ــ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  .أهم ما جاء فيه أنشاء محكمة ترفع إليها الشكاوى

م و دخل حيّز التنفيذ في 8009صدر في عام : ــ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

م ، و قد أنشأ لجنة حقوق اإلنسان العربية تتولى مراقبة مدى احترام الميثاق 35/01/8002

.من خالل تقديم التقاريرالدولية أمامها  
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أجيز من قبل وزراء خارجية دول المنظمة في : ــ إعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي 

(.لذلك سمي بإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالمم بالقاهرة 05/02/3660  

القرارت اإلدارية ـ  :رابعا  

تخضع أعمال اإلدارة لرقابة القضاء و التي من بينها القرار اإلداري ، و يعد هذا ضمانة 

للحريات ، لذا يجب أن تكون هذه القرارات مرهونة بالمحافظة على النظام العام دون أن 

.يب اإلنحراف في السلطة أو خروجا على مبدأ تخصيص األهدافتكون معيبة بع  

ـ القضاء اإلداري :خامسا  

تفسيري للقانون و ليس مصدر منشئ للقانون ، و القضاء األصل أن القضاء مصدر 

اإلداري يصدر أحكاما و تعد مصدرا من مصادر اإللتزام إال أنها ليست بذاتها عنصرا من 

عناصر الشرعية بالمعنى الصحيح ألن هذه العناصر تقتصر على القواعد العامة المجردة 

ا من عناصر الشرعية في هذا الباب الملزمة ال على األحكام القضائية ، وما يعتبر عنصر

هو حجية الشيئ المقضي به ، ألن ما يميز القضاء العادي عن القضاء اإلداري ، أن األول 

يطبق القانون بينما الثاني هو قضاء انشائي ، ألنه يبدع الحلول المناسبة هو قضاء تطبيقي 

اصة ، الشخصية كما استطاع إعادة تعريف بعض المسائل من جديد مثل ملكية عامة خ

فالقضاء اإلداري أجبر الدولة على ضبط ...المعنوية ، نظرية المخاطر ، إغتصاب السلطة 

بعض النصوص في باب الحريات كي ال تضطر إلى دفع تعويض في كل مرة من جراء 

.اعتداءها على حريات األفراد   

ـ المبادئ العامة للقانون :سادسا  

للشرعية لذلك فإذا ما كشف عنها القضاء اإلداري و إن هذه المبادئ بدورها تعد مصدرا 

أقرها في أحكامه كانت ملزمة لإلدارة ، و إذا ما تجاوزتها كان عملها مخالفا لمبدأ سيادة 

هي قواعد غير : " القانون ، و المبادئ العامة انطالقا من هذه الفكرة يمكن تعريفها بأنها 

و تعد كضمانة و حماية لحقوق األفراد من  مكتوبة يكتشفها القضاء و تخضع لها اإلدارة

 . باعتبارها صاحبة امتيازات و سلطةتعسف اإلدارة و من استعمالها لسلطاتها و اعتداءاتها 

نستخلص من هذا التعريف أن المبادئ العامة هي قواعد قانونية عامة ومجردة و هي غير 

تنشئ و تخلق الحقوق و  مكتوبة  كما أنها تعد مصدر منشئ لآلثار القانونية أي أنها

بدأ اإللتزامات و المراكز القانونية و تعدلها و تلغيها أيضا ومن األمثلة على تلك المبادئ م

.المساواة في الوظائف العامة   

حماية القانونية للحريات العامة ال: محور الخامس ال  
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حريات بالمنع أو يقضي النظام القانوني للحريات العامة بعدم تعرض السلطات العامة لهذه ال

القانوني للحريات العامة فوق هذه السلطات و سابق على وجودها ، و الحذف ألن النظام 

عندما تتدخل سلطات الدولة في مواجهة النظام القانوني لهذه الحريات ، فيجب أن ينصرف 

هذا التدخل لكيفية ممارسة هذه الحريات بشكل ال يتعارض مع متطلبات ومقتضيات 

  مجموعة من المبادئ العامة، لهذا قرر القضاء على النظام العام في الدولة ،و المحافظة

وخاصة في الظروف العادية ال تكون مطلقة و إنما توجد حدود و قيود على سلطتها ، و 

هذه القيود ال تأتي فقط من طبيعة النظام العام و إنما كذلك من طبيعة الحرية ذاتها و التي 

:لهذه المبادئ المتمثلة في  قررها القضاء استنادا  

ع المطلق للحقوق غير المشروعة ـ مبدأ المن أوال  

كمبدأ عام السلطات اإلدارية ال تحرم بصورة مطلقة ممارسة اإلنسان لحقوقه ، غير أن هذا 

المبدأ ترد عليه استثناءات خاصة في بعض المجاالت إذ أن اإلدارة ال تملك سلطة إلغاء 

ممارسة بعض الحريات إال في حالة ما إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لضمان المحافظة 

و بالتالي نقول أنه على اإلدارة أن تعمل على تكييف اإلجراءات  ،على النظام العام 

ألنها تملك سلطة  الضبطية بما يتماشى مع ممارسة الحريات دون اإلخالل بالنظام العام 

تنظيمية أصال ال سلطة تحريم و منع فالمحافظة على النظام العام شرط لممارسة الحرية و 

سة الحقوق هو إجراء غير مشروع ما لم يكن أي عمل يهدف إلى تحريم أو إلغاء ممار

إلى تفاديه ، و يقوم هذا التوافق بين الخلل متناسبا مع فداحة الخلل الذي تهدف اإلدارة أصال 

:و الغاية في تقديره على ثالث عناصر هي   

بمعنى أن تكون غاية هذا اإلجراء اإلداري تفادي : ــ يجب أن يكون اإلجراء ضروري 1

العام تهديدا حقيقيا أو حالة استعجال ، ففي هذه الحالة  يكون اإلجراء مشروع تهديد النظام 

و ضروري أما الشغب البسيط فال يمكن أن يبرر فرض اإلدارة قيد على الحريات ، و يجب 

ا يضأالعام و الذي يهدف إلى تفاديه ، عليها أن تأخذ في عين اإلعتبار مقدار المساس بالنظام

حكمها على قرارت اإلدارة المتعلقة بالحريات العامة تقدير أثناء  على الجهات القضائية

الظروف التي دفعت اإلدارة الستخدام سلطتها ، و يترتب على هذه الرقابة القضائية أن 

اإلدارة ال تستخدم سلطتها إال بالقدر الذي تتطلبه كل حالة بذاتها و بالقدر المناسب مع 

.ظروفها   

يكون اإلجراء الذي قد تتخذه اإلدارة : فعاال حتى يكون اإلجراء  ـ تقدير جسامة اإلضراب 9

ضطراب ، و في هذه الحالة يكون غير ن غير قادر على إبعاد الخطر و االغير الزم إذا كا

هذا اإلجراء اإلداري متوافقا مع تعكير صفو األمن الذي تريد  مشرع كما يجب أن يكون 

فإذا كان هذا االضطراب قليل و الحرية التي يمسها ذلك اإلجراء ، اإلدارة تفاديه بإجرائها 
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اديه ، أما إذا كان خطر االضطراب جسيم ة بهذا الحق من أجل تفاألهمية فال يجب التضحي

.فإن المساس بهذا الحق يكون مبرر   

اإلجراءات الضبطية في الغالب تضيق على الحريات : ــ يجب أن يكون اإلجراء معقوال  3

، من هنا كان لزاما أن يكون التضييق متناسبا مع طبيعة الخطر الذي يهدد  النظام العام كي 

إذ يجب أن يكون من أجل تحقيق حرية أخرى أكثر أهمية من تلك التي تم يكون مشروعا 

لذي يكون تافها في ظل الظروف التضييق عليها ، و ننوه في هذا اإلطار أن االضطراب ا

العادية يكون أكثر خطورة في الظروف االستثنائية إذ يتم إعمال نظرية السلطات االستثنائية 

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد "م التي تنص 3669من دستور  15طبقا للمادة 

" .ية دنية و المعنولبالحقوق و الحريات و على كل ما يمس سالمة اإلنسان ا  

ـ مبدأ التناسب العكسي بين اإلجراء الضبطي و القيمة القانونية للحق التي يواجهها  :ثانيا

 اإلجراء

سبق و أن بيننا أن الحريات ليست كلها على نفس األهمية فبعضها أساسي واآلخر غير 

أساسي، األولى هي مكنات الزمة للفرد وذات قيمة أساسية بالنسبة لحريات أخرى ، و هي 

حريات منصوص عليها في الدستور و لصيقة بشخص اإلنسان لذا فسلطان اإلدارة في 

.مواجهتها ضعيف وهذا بعكس الحريات غير األساسية أو الفرعية   

ـ مبدأ قاعدة األفراد في اختيار وسيلة احترام النظام العام  :ثالثا  

راد نشاط معين فيجب على إذا لم يتطلب النظام العام استعمال وسيلة محددة عند ممارسة األف

اإلدارة في هذه الحالة أن تكتفي بتعيين ماهية االضطراب الذي يجب على األفراد تفاديه و 

.أن تترك لهم حرية اختيار الوسيلة التي يستطيعون بواسطتها تفادي االضطراب  

ضمانات حماية الحريات العامة:المحور السادس   

ي المجتمع السياسي المعاصر تمتع األشخاص نتج عن شيوع نموذج الدولة الدستورية ف

بالكثير من الحريات وقد تولت الدساتير ضمان ممارستها بإدراج مجموعة من الضمانات و 

العدالة ، و ضمان الممارسة يعني حماية الحريات العامة من  الضوابط حفاظا على تحقيق

أخذ هذه الضمانات شكلين سواء من قبل السلطة أو من قبل األفراد ، و ت، اإلعتداء عليها 

:هما   

و هذه بدورها تشمل: الضمانات التي تكفلها الدولة : أوال   

ـ الضمانات القانونية  1  

ـ الضمانات السياسية 9  



49  

 

ـ الضمانات اإلجتماعية 3  

الضمانات التي يكفلها المجتمع : ثانيا   

لضمانات التي تكفلها الدولة ا: أوال  

العامة من خالل الدستور و كذا اإلتفاقيات الدولية ، في الدستور و تتمثل في حماية الحريات 

مادة تضمنت عبارة  37مادة تضمنت الحريات العامة نجد  10الجزائري نجد من بين 

، و باقي الحريات فإن الدولة تعترف بها و ال (مضمونة)أو عبارة (تضمن الدولة )

.نية أو سياسية ، أو إجتماعية ت إما قانواتضمنها،و الحريات المضمونة تتمتع بضمان  

سياسيةالضمانات الـ  1  

تأتي هذه الضمانات في مقدمة ضمانات الحريات العامة ألنها تكون ضمن إطار البنية  

:و تتمثل في  القانونية للدولة فتحاط بالجزاءات القانونية  

الحريات يقضي هذا المبدأ كضمانة من ضمانات حماية : أ ـ مبدأ الفصل بين السلطات 

العامة أن تكون لكل سلطة من سلطات الدولة اختصاصاتها المنفصلة عن باقي السلطات 

بشكل مرن كي يكون هناك تعاون فيما بينها وكي تمارس كل سلطة رقابتها على األخرى 

:ال يكون هناك مساس بحريات األفراد، و قد تضمن هذا المبدأ معنيين أساسيين هما  لكي،  

و مضمونه عدم تركيز سلطات الدولة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة  :معنى سياسي ــ 

.، بمعنى أن ال يتولى شخص واحد جميع الوظائف و كذا بالنسبة للهيئة   

و يتعلق بطبيعة العالقة بين السلطات المختلفة في الدولة و عليه تقسم : ــ معنى قانوني 

.برلماني النظم السياسية إلى نظام رئاسي و برلماني و شبه   

يشكل أحد أهم و أقوى الضمانات التي تكفل الحريات العامة و  إن مبدأ الفصل بين السلطات

تصونها من كل اعتداء ووسيلة امنع استبداد الهيئات العامة و تعسفها في استعمال سلطتها ، 

ص و هذا ما دفع رجال الثورة الفرنسية إلى اعتناق المبدأ إلستخدامه كسالح هام في التخل

من الملكية المطلقة و القضاء على استبداد الملوك و جمعهم للسلطات العامة في يدهم و 

:يترتب على اعتبار هذا المبدأ من الضمانات األساسية للحريات العامة ما يلي   

صيانة الحرية ومنع اإلستبداد ، إذ أن تركيز السلطة في هيئة واحدة يؤدي إلى إساءة ــ 

.الحريات العامةيمكن أن ينتهي بالقضاء على  شكل الذياستعمال السلطة و بال  

إتقان الدولة لوظائفها و حسن سير العمل بها ، فتوزيع السلطات بين مختلف الهيئات ــ 

.يؤدي إتقان كل واحدة ما يقع عليها  
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إحترام القوانين و حسن تطبيقهاو هذا عكس تركيز السلطات الذي يخلف عدم استقرار ــ 

. القوانين   

يقتضي هذا المبدأ احترام الحكام و المحكومين ألحكام القانون : ب ـ مبدأ سيادة القانون 

.ومؤسساتها السائد سواء في عالقة األفراد ببعضهم البعض أو في عالقات هيئات الدولة   

و على هذا يكون هذا المبدأ األساس الرئيسي إلكتساب السلطة السياسية في الدولة شرعيتها 

، و تعتبر بريطانيا أول من طبق هذا المبدأ و يسمى بنظام الدولة القانونية أو الدولة القانونية 

و الذي يعني خضوع الدولة للقانون في جميع مظاهر نشاطها سواء من حيث اإلدارة أو 

أو التشريع ألنها ال تستطيع اتخاذ أي إجراء حيال األفراد أو الجماعات إال وفقا  القضاء

لقواعد قانونية موضوعة سلفا تحدد حقوق األفراد و تعين وسائل تحقيق األهداف اإلدارية ، 

 كما أن نشاط الدولة محدود بتحقيق الخير العام للمجموع ، فالسلطة مقيدة من حيث أهدافها 

الدولة القانونية هو أن السلطات اإلدارية ال  يميز لها على السواء، و أهم ماومن حيث وسائ

:يمكنها أن تلزم األفراد خارج القوانين المعمول بها مما يعني تقييد اإلدارة على مستويين   

.ال تستطيع اإلدارة مخالفة القانون في تعاملها مع األفرادــ   

.ى األفراد إال بموجب قانون ال تستطيع اإلدارة فرض التزاماتها علــ   

:إن دورمبدأ سيادة القانون في حماية الحريات العامة يتلخص في   

يصدر عن سلطات الدولة من قرارات تتعارض مع الحريات التي منحها المشرع  منع ماـ 

.لألفراد ذلك أن تلك الحريات أصبحت تتمتع بالحماية القانونية بمجرد اقرار المشرع لها   

.لدولة ذاتها ذاتها باحترامها و بالعمل على حمل األفراد على ذلك إلزام اـ   

القانونية  ـ الضمانات 9  

و هي تلك القواعد القانونية و الدستورية المستمدة من تراث الشعب و أعرافه و تقاليده التي 

تشكل سدا منيعا أمام اإلنحرافات المحتملة للسلطة السياسية عن غايتها األساسية في 

.ممارستها لمبدأ القوة السياسية   

دة في الدولة ليست في مرتبة تعني هذه القاعدة أن القواعد الموجو : ـ مبدأ تدرج القوانين  أ

واحدة من حيث القيمة القانونية و القوة بل تتدرج ، فتتصدر هذه القواعد قواعد القانون 

الدستوري ثم التشريع العادي فالتشريع الفرعي ، و يستلزم هذا التدرج أن تتقيد القواعد 

  .ونية للحريات العامةمما يجعل هذا المبدأ أحد أهم الضمانات القانالدنيا بالقواعد العليا 

: ـ الرقابة القضائية ب   
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حق ، يتضح دور هذه السلطة في حماية الحريات من خالل إعطاء المواطنين في الدولة 

التقاضي فإذا ما اعتدى عليهم كان لهم الحق في اللجوء إلى القضاء لرد هذا اإلعتداء سواء 

.القضاء يتمتع باستقاللية تامة مورس من طرف األفراد أو الدولة شريطة أن يكون    

:العديد من المظاهر منهاتتخذ :  ـ الضمانات اإلجتماعية  3  

مجمل وجهات النظر و االتجاهات و المعتقدات " يعني الرأي العام : أ ـ رقابة الرأي العام 

، و تكاد كل "الفردية نسبة لها داللتها من أعضاء المجتمع حول موضوع معين بالذات 

ت تجمع على أن التعبير عن الرأي العام أو تغييره أو توجيهه يتطلب اإلقناع ، وهذا التعريفا

بدوره لن يتم إال بالمناقشة و تبادل اآلراء مع استعداد الطرف اآلخر للقبول إذا ثبت صحتها 

هو الحوار الحر الذي يترك الباب مفتوحا ، و الرأي العام ال يعني أبدا تكوينه و ظهوره 

.إلختالف اآلراء و تباين وجهات النظر للتعبير عن هذه االختالفات طيلة الوقت  

و الرأي العام يعد أقوى الوسائل التي تكفل ألي نظام توازنه ، فكلما كان الرأي العام 

ضاغطا كلما حرصت الدولة على اإللتزام بواجباتها ، و لكي يكون فعاال البد من وجود 

...وسائل صناعته كاإلعالم ، األحزاب  

:هذا و يأخذ الرأي العام أشكال عديدة منها  

.من حيث قوة التأثير في الجمهور هناك رأي عام مسيطر و آخر بسيط ــ   

.من حيث المشاركة السياسية هناك رأي عام سلبي و آخر ايجابي ــ   

.من حيث التوقع هناك رأي رأي عام واقع و آخر متوقع ــ   

الذين إن مكناهم في األرض "ية من خالل قوله تعالى تظهر هذه الرقابة في الشريعة اإلسالم

إن "، كذلك قوله صل هللا عليه و سلم (93سورة الحج " ) أقاموا الصالة و ءاتوا الزكاة 

، و هذه الرقابة تكون بشكل " فلم يغيروا أوشك أن يعمهم هللا بعقابهالناس إذا رأو المنكر 

د عن طريق التجمعات التي كانت تعقد جماعي عن طريق الجماعات التي نشأت من المساج

ي المساجد حول العلماء بعد الصالة من أجل التدارس و بمرور الوقت أصبحت تعرض 

 فيها األفكار و عليه كانت مهد الفرق اإلسالمية التي تناضل من أجل حقوقها و تدافع عنها 

أمام المجتمع و أفعاله و تعني مسؤولية الفرد على أقواله و : ب ـ إقرار مبدأ مسؤولية الفرد 

لكن من غير ...أمام هللا ، و تعد قيد على حريات الفرد على التعبير و على العمل و التعلم 

.أن يضر بغيره أو يضر بنفسه   

إن هذا المبدأ أكثر ما نجده في الشريعة اإلسالمية و التي ال تعتمد على الدولة فقط في حماية 

لى الفرد و هي الضمانة التي أشار إليها القرآن الكريم الحقوق و الحريات العامة بل أيضا ع
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إنا عرضنا األمانة على السموات و األرض و الجبال فأبين أن يحملنها و " في قوله تعالى  

(.339ـ 335المؤمنون " ) وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال أشفقنا منها   

الضمانات التي يكفلها المجتمع: ثانيا   

:الضمانات ما يأتي و تتضمن هذه   

مستوى المعيشة من الناحية الواقعية من خالل تحسين : ـ تحسين الظروف المادية  1

لحاجات العامة مانات التجارة و الصناعة و إشباع اليتمكن من ممارسة حقوقه وتطبيق ض

كما أن تمكين الفرد من حد أدنى من أوقات الفراغ ليستغلها في تحسين ظروفه المادية و 

، تماعية و الثقافية ضروري لتوفير حياة اقتصادية الئقة و تحقق لهم فرص التخلص اإلج

و الوقوف في مواجهة الدولة عندما يصدر من أسباب العوز و اإلحتياج و حرية التصرف 

.منها اعتداء على حريات األفراد  

اصات نجد نظام الحسبة و تظهر كضمانة للحريات العامة في اختصفي الشريعة اإلسالمية 

المحتسب في حالة تعطل مرافق البالد المتعلقة بالشرب و تهدم األسوار و المساجد ومختلف 

على إشباع هذه الخدمات من بيت المرافق العامة و مرعاة بني السبيل ، فالمحتسب يشرف 

.المال و من أغنياء المسلمين  

تعتبر الثقافة ضمانة لممارسة الحرية ، كما أن التقدم الثقافي وحده : ـ التقدم الثقافي  9

حزاب األيضمن تحقيق الضمانات السياسية و األيديولوجية ، التي هي قوة الرأي ، وتعدد 

ألن قوة هاتين األخيرتين تضمن إلتزام تحكيم الدستور و القانون و ال يكون هذا إال من 

أن إعطاء الحريات لشخص ذو عقلية بالية قد يكون وخيم خالل تحقيق الرقي الثقافي ، غير 

العواقب ، وحتى يكون للفرد رأي معتبر يجب أن تكون وسائل اإلعالم حرة حتى تستطيع 

.  إيصال الحقائق أليه دون زيف و يبني هو بدوره آراءه وفقا لذلك   

حماية الحريات العامةآليات   

.اآلليات منها العالمية ، اإلقليمية و الوطنية  تتم حماية الحريات العامة عبر العديد من  

اآلليات العالمية: أوال   

و تتمثل في مجلس حقوق اإلنسان ، اآلليات التعاهدية التي وردت في اتفاقية حقوق اإلنسان 

.و كذا المحكمة الدولية   

ق اإلنسان ـ مجلس حقو 1  
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للجنة حقوق اإلنسان ، و يعتمد م خلفا 8009و هو جهاز تابع لألمم المتحدة أنشأ في مارس  

:في نشاطه على مجموعة من اإلجراءات تتمثل في   

 أ ـ اإلستعراض الدوري الشامل 

تستخدم هذه اآللية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان و حرياته في جميع الدول األعضاء في  

.األمم المتحدة بقصد تحسين وضعها و التصدي ألنتهاكات الحقوق أينما تحدث   

جراء الشكاوى ب ـ إ  

و هو إجراء ذو طابع سري بغية تعزيز التعاون مع الدول المعنية فضال عن كونه موجها  

لخدمة الضحايا في الوقت المناسب ، حيث تحال البالغات المقبولة على الدول المعنية 

.للحصول على آراءها بشأن ادعاءات اإلنتهاكات  

 ج ـ اإلجراءات الخاصة 

ون أساليب ووسائل متنوعة في عملهم كالتقارير السنوية والزيارات يعتمد المقرورن الخاص

شكاوى األفراد و المجموعات و ذلك بغية تسليط الضوء و الدراسات المواضعية و استقبال 

على مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان و تعزيز التدابير الرامية ألى تحسين 

.مستوى اإلحترام  

التعاهدية لحقوق اإلنسانـ اللجان  9  

تقوم هذه اللجان بمراقبة مدى احترام الدول للحقوق الواردة ي اإلتفاقيات من خالل العرض 

بصورة بصورة دولية ، و الدوري للتقارير ، حيث تنظر اللجنة في تقاريرالدول األطراف 

ا يجب أن تصدر في ختام دراستها و مناقشتها لهذه التقارير توصيات و اقتراحات تشمل م

تقوم به الدولة المعنية من تدابير مختلفة من أجل تعزيز اإلمتثال للمعاهدة ، كما تختص هذه 

اللجان بالتحقيق و تقصي الحقائق و بالنظر في البالغات الحكومية و الفردية الواردة إليها و 

.هذه المعاهداتالتي تتضمن انتهاكات الحقوق و الحريات الواردة في   

الجنائية الدولية ـ المحكمة 3  

تختص هذه المحكمة تجاه المواطنين الطبيعيين التابعين للدول األطراف أو األشخاص الذين 

ارتكبوا جرائم خطرة في إقليم هذه الدول و ذلك ضمن اختصاص المحكمة الموضوعي و 

و لذلك التي قام بارتكابها ، هنا ال ننظر إلى مكانة الفرد أو منصبه قدر ما تنظر إلى األفعال 

.فهي ال تعتد بمبدأ الحصانة السائد في العالقات الدولية أمامها  

قليميةاآلليات اإل: ثانيا   
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:و من هذه اآلليات ما يأتي   

ـ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  1  

دفعت هذ المحكم بالدول األوربية إلى الجنوح نحو التخلي عن القوانين اإلستثنائية فضال عن 

.قوانينها العادية بما ينسجم أكثر مع حقوق اإلنسان و حرياتهتغيير   

ـ اللجنة و المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان 9  

تمارس اللجنة فضال عن إختصاصها األصلي و هو إجراء الدراسات و نشر المعلومات و 

إبداء المشورة للمشرع الوطني بشأن حقوق اإلنسان و حرياته ، تلقي شكاوى األفراد و 

أو البالغات من قبل أي دولة طرف و ذلك بخصوص الجماعات و الهيئات غير الحكومية 

إنتهاكات الحقوق المنصوص عليها في اإلتفاقية ، أما المحكمة فإن رفع القضايا أمامها ال 

  .يكون لألفراد و إنما للدول 

ـ اللجنة و المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب 3  

م تنظر في القضايا التي ترفع إليها و المتعلقة بتفسيرو تطبيق الميثاق  8009أنشـأت عام 

.اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب وكذا البروتوكول الذي أنشأها  

اآلليات الوطنية : ثالثا   

الهيئات الدستورية/ و السياسية اآلليات المؤسساتية  ـ 1  

ل الثاني من الباب الثالث من نص المشرع الدستوري على هذه اآلليات في دستور الفص

مجالس وطنية ، مجلس أعلى ، مجمع : م ، و جاء بتسميات مختلفة منها 8039دستور سنة 

.وطني   

آليات عبارة عن مجموع المؤسسات التي وضعتها السلطة من أجل العمل ومتابعة وهذه 

مدى احترام السلطة بنسها لحقوق األفراد  فاآلليات المؤسساتية تعتبر التزام من طرف 

على احترامها فكان من الواجب إنشاء هذه السلطة تجاه البمواثيق الدولية التي تعاهدت 

.تلك الهيئات التي تعبر عن إرادة الشعب  اسية فهيالمؤسسات ، أما اآلليات السي  

ـ اآلليات المؤسساتية  1  

 تتمثل هذه اآلليات في ما يأتي
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أ ـ المرصد الوطني لحقوق اإلسان و اللجنة الوطنية الوطني اإلستشارية لحماية و ترقية 

حقوق اإلنسان و الذي أصبح المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في التعديل الدستوري 

.م 9112  

اإلنسان في جون  بدأت جهود الجزائر مع مشاريع اآلليات الرسمية المؤسسية لحماية حقوق

م بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة بحقوق اإلنسان في حكومة غزالي بعد إعالن حالة 3663

مو حل محله 8003م  ثم حل هذا المرصد ي مارس 3622الطوارئ إثر أحداث أكتوبر

اث المجلس م تم إحد8039م و في 8003ة حقوق اإلنسان عام اللجنة اإلستشارية لترقي

.الوطني لحقوق اإلنسان ، و هو ما سنبينه فيما يأتي ، و على النحو التالي  

ـ المؤسسات اإلستشارية الخاضعة لرئيس الجمهورية أ/أ  

 ـ المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

يؤسس مجلس وطني :" التي جاء فيها م 8039من دستور  362إستنادا إلى نص المادة 

لحقوق اإلنسان و يوضع لدى رئيس الجمهورية باعتباره حامي للدستور و يتمتع باإلستقالل 

، يقوم هذا المجلس بمهمة الرقابة و التقييم في مجال إحترام حقوق " المالي و اإلداري

المتعلقة بحقوق اإلنسان دون المساس بصالحيات القضاء ، فله ان يدرس كل اإلنتهاكات 

اإلنسان التي يعانيها أو تبلغ إلى علمه و يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات كما يعرض نتائج 

التحقيقات التي توصل إليها على السلطات اإلدارية ، كما يقوم باألعمال التحسيسية و 

ات توصياإلعالم و اإلتصال ، أيضا يبدي آراء و إقتراحات ي مجال حقوق اإلنسان و كذا 

لى رئيس الجمهورية ، البرلمان و الوزير األول كما يقوم يرفعها في تقريره السنوي إ

.بنشره  

 ـ المجلس األعلى للشباب 

دم  آراء و توصيات تخص حاجات م ، يق8039من دستور  800المادة أحدث بموجب 

ين ، و هو عبارة عن هيئة تشريعية توضع لدى رئيس الجمهورية ، يتكون من ممثلالشباب 

.عن الشباب و ممثلين عن الحكومة و عن المؤسسات التي تعنى بشؤون الشباب   

 ـ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

م، و هو هيئة دستورية تتمتع باإلستقالل 8039من دستور  808أحدث بموجب المادة 

باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد و تكرس مبادئ  801المالي ،و تقوم حسب المادة 

.دولة الحق و القانون   

 ـ المجلس األعلى للغة العربية و المجتمع الجزائري للغة األمازيغية 
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منه و كذا  9م مجمع الجزائرية للغة األمازيغية المادة  8039تور إستحدث بموجب دس

.منه  1فقرة  1المجلس األعلى للغة العربية بموجب المادة   

ـ الهيئات اإلستشارية الخاضعة للحكومة أ / ب   

 ـ المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 

يتولى مهمة توفير  منه 805م، و حسب المادة 8039دستور  809استحدث بموجب المادة 

إطار لمشاركة المجتمع المدني كمستشار وطني حول سياسات التنمية اإلقتصادية و 

.اإلجتماعية ، إضافة إلى تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية   

 ـ المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيا 

منه مهام  807م و يتولى بموجب المادة 8039من دستور 809استحدث بموجب المادة 

ترقية البحث العلمي و التكنولوجي و اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في 

.مجال البحث   

 ـ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة اإلنتخابات

مانات الفعلية للحريات السياسية م و يعد إحدى الض8039من دستور  369المادة   

ؤسسات الرسمية الحكومية المخولة لها السهر على و يعد من الم: ب ـ المجلس الدستوري

الحفاظ على دستورية القوانين بما يكفل التي يتم من خاللها تحقيق الحريات األساسية ، 

الرقابة على دستورية القوانين وتدرج القاعدة القانونية يمكن أن لكن من خالل فرض و

.تحقق لألفراد و حرياتهم األساسية   

يةـ اآلليات السياس 9  

 و تشمل هذه اآلليات 

يمكن للبرلمان أن يقوم بتشكيل لجان تحقيق في كل القضايا التي يرى أنها : أ ـ البرلمان 

تمس بحريات المواطنين و حقوقهم ، فيعتبر كمؤسسة دستورية حكومية ممثلة للشعب هذه 

اإلنسان ، حيث توجد ضمن غرف البرلمان لجان خاصة بمجال اآللية مهمة لحماية 

الحريات العامة و حقوق اإلنسان من خالل متابعة التشريعات و بيان مدى مساهمتها في 

حماية حريات األشخاص عن طريق استدعاء أعضاء من الحكومة و نقل انشغاالت 

.المواطنين   

.و قد سبق الحديث عنها في حديثنا عن الحريات السياسية: ب ـ األحزاب السياسية   
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يةاآلليات اإلجرائ: ثانيا   

تتمثل اآلليات اإلجرائية لحماية حقوق اإلنسان في مختلف األنشطة و األعمال الصادرة عن 

 المرافق الرئيسية التي خولها الدستور مهمة حماية حقوق اإلنسان ة من ذلك التقارير

و اإلقليمية ، الرقابة بأنواعها البالغات و الدورية التي تقدم للسلطات أو الهيئات الدولية 

رسمية و قات و الشكاوى و كذا المساعي الحميدة و تقسم هذه اآلليات آليات إجرائية التحقي

.آليات إجرائية غير رسمية ، إضافة إلى بعض الضمانات القضائية   

ـ اآلليات اإلجرائية الرسمية  1  

موضوع الرقابة أثناء حديثنا عن حديثنا عن  صلنافلقد : أ ـ الرقابة بأنواعها المختلفة 

الضمانات القانونية الحماية الحريات العامة تبقى قوله أن هذه الرقابة غير كافة لوحدها لذا 

لجأ المشرع األمريكي إلى إحداث مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين 

.التي تصدرها السلطتين التنفيذية و التشريعية   

و تتولى هذه اآللية تعليم األشخاص و تثقيفهم حول موضوع حقوق : عملية التعليمية ب ـ ال

اإلنسان وضماناتها األساسية ، و في هذا الصدد نجد أن المواثيق و المؤتمرات الدولية 

طالبت بإدراج مواد حقوق اإلنسان في المنهج التربوي لكافة األطوار التعليمية كما عملت 

مالئم من البرامج الدراسية التي ترقى بحقوق اإلنسان و حرياته إلى على توفير النوع ال

.مستوى الحضارة و التقدم   

ـ اآلليات اإلجرائية غير الرسمية  9  

تمارس التنظيمات غير الحكومية أو غير الرسمية الكثير من الجهود و األنشطة للتأثير على 

ف الكفاءات لنشر الوعي و تنوير السلطات ومن ذلك المظاهرات و التجمعات الشعبية ومختل

اإلنسان كما تتولى نشر و كشف مختلف اإلنتهاكات و التجاوزات  الرأي العام بوضع حقوق

في هذا اإلطار إضافة إلى تنفيذ اإلعتصامات و اإلضرابات و كل أشكال الضغط على 

ذه السلطات إجبارها على العدول عن إجراءات قد تمس بالحريات العامة و يمكن حصر ه

:اآلليات في   

 أ ــ منظمات حقوق اإلنسان و المجتمع المدني 

و تتمثل في جمعيات و تنظيمات المجتمع المدني و مختلف لجان الدفاع عن حقوق اإلنسان 

:، و هو ما سنبينه فيما يأتي   

 ــ الرابطة الجزائية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
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قوق اإلنسان ، مناهضة التعذيب ، م و من مهامها رصد انتهاكات ح3625أت في جوان نش

المشاركة في القضايا السياسية ، الدفاع عن ملفات المفقودين ، تعارض القوانين التي تحد 

من الحريات ، قانون الطوارئ مكافحة اإلرهاب و التخريب  تتمتع هذه الرابطة بصفة 

.عضو في الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان   

 ــ الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان 

م يقودها مناضلين سابقين شاركوا في الثورة و قد تولت ملف 3627أنشأت في سنة 

م و أدى دعم الدولة لها ألن تصبح عضو 3622التجاوزات التي وقعت في أحداث أكتوبر 

الدولية  ي اللجنتين العربية و اإلفريقية لحقوق اإلنسان ، و عضو مراسل في الفيدرالية

و مراقبة المحاكمات و كذا اإلنتخابات و تقوم لحقوق اإلنسان ، تقوم  بالبحوث و الحمالت 

.الرأي العام و الدفاع عنهابإتباع قضايا   

(الفرع الجزائري)ــ منظمة العفو الدولية   

:م من صالحياتها3693أنشأت عام   

.معارضة اإلنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان  ـ  

.و معارضة اإلعتقال التعسفي تجاه األفراد أجل ضمان محاكمات عادلة للسجناء العمل من ـ  

.تشجيع منح العفو العام ومعارضة عقوبة اإلعدام  ـ  

.ـ النظر في حاالت اختفاء األشخاص و معارضة إعدام األشخاص خارج نطاق القضاء  

تستمد هذه المنظمة عملها من خالل التقارير التي تقوم بها حول حاالت حقوق اإلنسان في 

 الدولة ، و لهذه المنظمة لجان خاصة تقوم بإعداد هذه 

التقارير و القيام بنشرها فيما بعد ، و هو الشيئ الذي يضع الدول في مكان المستهلك لحقوق 

. األفراد  

 ــ جمعية ترقية المواطنة 

مل على ملفات المفقودين و ملفات ضحايا اإلرهاب و المأساة الوطنية إضافة إلى ملفات و تع

.الفئات المهمشة كاأليتام و المعوقين  

 ب ـ الرصد و المراقبة 

وفقا لهذا اإلجراء تقوم منظمات المجتمع المدني و الجمعيات برصد مختلف التجاوزات التي 

ة و دقيقة ومّوثقة بوضع حقوق اإلنسان و تمس حقوق اإلنسان من خالل معلومات صحيح
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كذا تقييم هذه المعلومات و التأكد من صحتها ، كما يكون الرصد على مستوى المحاكم ، إذ 

و من المنظمات التي تقوم .تبدأ المراقبة من مرحلة القبض على المتهم إلى غاية محاكمته

.للدفاع عن حقوق اإلنسانبهذا الدور منظمة العفو الدولية و كذا الرابطة الجزائرية   

إضافة إلى ما أشرنا إليه في باب الضمانات القضائية في ممارسة : ـ الضمانات القضائية  3

تكن ي الدساتير م أورد العديد من الضمانات التي لم 8039الحريات العامة فإن دستور 

: السابقة ومن ذلك   

رئيس الجمهورية ضامن "  جاء فيها 8فقرة جديدة و هي الفقرة  359أضاف للمادة ــ 

 .، وهذا لتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية كفالة استقالل القضاء" استقالل السلطة القضائية

من دستور  8فقرة  390أصبح التقاضي في المسائل اإلجرائية يتم على درجتين المادة ــ 

.منه 8 فقرة 398م ، إذ ينص على ان تكون األوامر القضائية معللة طبقا للمادة 8039  

دسترة جملة من اإلجراءات الكفيلة بضمان حياد القاضي و عدم خضوعه ألي ضغوطات  ــ

خطر التدخل في سير " م  8039من دستور  8،1،9فقرة  399، فنص صراحة ي المادة 

العدالة و ابتعاد القاضي عن أي موقف أو شبهة  من شأنها المساس بنزاهته وجعل منصب 

، إضافة إلى النص على معاقبة كل من يعرقل تنفيذ األحكام "نقل قاضي الحكم غير قابل لل

.م 8039من دستور 8فقرة  391القضائية المادة   

إستفادة المحامي من كل الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط ــ 

.م 8039من دستور  370عند ممارسة مهامه المادة   

ي التنبيه بأن نص ما يمس بالحقوق المدسترة أو الحريات العامة اإلخطار يعن: ـ اإلخطار  9

م كان هذا الحق فقط لرئيس الجمهورية و كذا رئيسي الغرفتين في 8039قبل دستور 

م وسع الدستور الجديد من جهات اإلخطار و أضاف هذا الحق 8039البرلمان ثم بعد تعديل 

،  3،8فقرة 327مجلس األمة ، المادة  عضوا في 10نائبا و  50أيضا إلى الوزير األول و 

يمكن لمجلس الدولة أو المحكمة العليا الدفع بعدم دستورية نص  322كذلك بموجب المادة 

م أشكال 8039كما أضاف دستور .ما فقط إذا كان يمس بالحقوق و الحريات المدسترة 

:جديدة لإلخطار و هي   

توسيع مجال اإلخطار ــ   

.الدفع الرقابة عن طريق ــ   
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