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بعرض أػؿقة درادة احلؼوق واحلرؼات اظعاعة يف وضتـا طتابه ادتفل ادلؤظف 
احلاظي، اظذي ذفد صقه اظعامل زاػرة اظتحول اظسقادي، خاصة اظدول ادلـتؿقة إىل 

عن األغظؿة اظشؿوظقة إىل اظتعددؼة اظسقادقة  اظعامل اظثاظث، اظيت سرصت اغتؼاال
إ قة عع االسرتاف مببدبتداسقاتفا ادلتعددة: حرؼة إبداء اظرأي، احلرؼات اظصحػ

 حد عظاػر اظدميؼرارقة.أادلعارضة ط
سا سرب ثالثة عباحث ظؽل واحد عـفؿا. م اظباحث طتابه إىل صصؾني توّزضّس

ق يف اظػصل األول إىل عػفوم احلرؼات اظسقادقة واحلؼوق وتطورػؿا اظتارخيي تطّرص
ل اظثاغي عػفوم م يف اظػصوعؽاغتفا يف اظتشرؼعات اظدوظقة واجلزائرؼة، بقـؿا ضّد

 احلؼوق واحلرؼات اظسقادقة. يفاظتحول اظسقادي يف اجلزائر وأثره 
عه جوزؼف ىل ادلػفوم اظذي ضّدإادتـد يف تعرؼف احلؼوق واحلرؼات اظسقادقة 

 واظتعبري، احلق يف حرؼة اظتجؿع )و( عغقزل ادلتؿثل يف "احلق يف حرؼة اظرأي
  .تهؾت حماور دراداظيت ذّؽ 1اظعاعة"احلق يف ادلشارطة يف احلؽم وتوظي اظوزائف 

 ابدّء أن تارؼخ حرؼة اظرأي واظتعبري ؼعود إىل اظعصور اظؼدميةاسترب ادلؤظف 
ل اظذي صّض ،يف اظقوغان وصوال إىل أردطو اإلشرؼق باحلضارة اظػرسوغقة، صأصؽار

 ،واظتعبريا عع حرؼة اظرأي ـّاُعَزدم َتطؿا زفرت اظصحاصة عـذ اظِؼ .حؽوعة األشؾبقة
أعا وصرؼضة،  إىل عؽاغة حرؼة اظرأي واظتعبري يف اظشرؼعة اإلدالعقة طواجب عشريا

 اظشورى يف أدؾوب احلؽم.  إاجملال اظسقادي صربطه مببد
سرصت حرؼة اظرأي واظتعبري واظصحاصة، يف اظعصر صؼد  حسب اظباحث،

شر واظثاعن عن اظؼرغني اظسابع س ااغتعاذا بػضل جفود اظػالدػة بدّء ،احلدؼث
 رتسُِّصو: صوظتري، عوغتسؽقو وجون جاك رودو. ِنِع متظفرت يف صؽر طّل ،سشر

 61 عداخل عتعددة: اظسؾطوي خالل اظؼرغني حسبوصق غظرؼات متاؼزت  اظظاػرة
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 ادلسؤوظقة االجتؿاسقة ، 61و 61 ، اظؾقرباظي خالل سصر اظـفضة يف اظؼرغني61و
 ،اظشقوسي يف اظربع األول عن اظؼرن اظعشرؼنيف اظعؼد اظثاغي عن اظؼرن اظعشرؼن، 

ل خمتار اظتفاعي وأخريا َبعن ِض 6191 ادلسؤوظقة اظعادلقة واظدوظقة ظؾصحاصة دـة
 ادلدخل اظتـؿوي.  

واحلرؼات اظسقادقة  ادلؤظف حرؼة اظرأي واظتعبري عن احلؼوق استربوضد 
حرؼة اظرأي، واإلسالم عظفرا عن عظاػر  حرؼة اظصحاصة طؿا تشؽل .وعصدرػا

تؼوم سؾى عبدأؼن أدادقني:  إذ ؛ظؽـفا ختتؾف طؿػفوم وصق اختالف اظـظرؼات
اغات أػؿفا حرؼة اظعؿل اظصحػي وادلصؾحة اظعاعة، إضاصة إىل جمؿوسة عن اظضؿ

اظباحث تؼدؼم عػفوم االتصال، اظذي زفر  ومل ؼغػل .سالمودائل اإلاظتعددؼة يف 
ودقؾة إسالعقة  عن أطثَرظتضؿـه طوغه أمشل عن اظصحاصة ، 6111 دـة أول عرة

 ألول عرة عن ضبل صظفر عصطؾح اظتعددؼة اظسقادقة  أعا سرب أطثر عن بؾد.
 Transition from Authoritarian) "شؾري عوأوغقل ومشقرت وواػقتفقد" يف طتاب

Rules Prospects for demarage)، ؿاغقـاتن استربا اظتغقري احلاصل يف اظثؼذّؾاظ 
 ة دقادقة" وال ؼعرب سن "دعؼررة".  َظَرِبيف بعض دول اظعامل اظثاظث ػو "َظ

عن غظام احلزب اظواحد إىل اظتعددؼة،  سرصت اجلزائر، حسب ادلؤظف، اغتؼاال
ؿفا إىل سدة اظيت ضّس ،عن خالل ادتعراض ربقعة اظـظام اجلزائري عـذ االدتؼالل

ل أحداث ، ظتشّؽ(6111-6111 ،6111-6119 ،6119-6116) حمطات تارخيقة
 تارؼخ دخول اجلزائر سفد اظتعددؼة اظسقادقة سرب ددتور 1988اخلاعس أطتوبر

اظيت اتسؿت بتعدد األحزاب عع استؿاد اختقار ضادتفا سؾى ععقار اظـضال ، 6111
اظثوري، ضعف اغتشارػا احملؾي وارتؽازػا سؾى احلشد اجلؿاػريي سرب ادلسريات 

ت اظتعددؼة اظسقادقة اظتعددؼة اإلسالعقة عن خالل طثرة اظشعبقة. طؿا صاحب
 . بعضفا ت األحزاب اظسقادقةأغشَأاظعـاوؼن اظصحػقة اظيت 

وضع حرؼة اظصحاصة  يفل اظسقادي يف اجلزائر اظباحث أثر اظتحّو أزفرطؿا 
اظتعددؼة  ضبل ؼواغنياظتفا اجلزائر وواإلسالم، عن خالل سرض اظدداتري اظيت أضّر

اظتشرؼعات اظيت زفرت بعد  بعَضباظرشم عن إشػاظه ، ػاوبعد اظسقادقة
 بعضاإلذارة إىل  عع ،العيإسزالق وضوع اظصحاصة يف اغبػا وِّـَُعاظتسعقـات، 

طحاظة  ،سرضؾت عبدأ احلرؼات األدادقة يف اجلزائر يف بداؼتفااظيت اظعؼبات 
وتردي األوضاع  صقؿا ذؽؾت األعقة .عع حداثة اظتجربة اظدميؼرارقة اظطوارئ

االجتؿاسقة واالضتصادؼة، أزعة صعؾقة حاظت دون تطبقق احلرؼات األدادقة، 



ظقؽشف يف األخري أن سؿؾقة  حرة، صحاصة شقاب يف" صورؼا" وجودػا استرب اظيت
 خصوصقة "احلاظة اجلزائرؼة."  اِعَرُت ِماالغتؼال اظدميؼراري يف اجلزائر َظ
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