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 مقدمة  

طبيعة   �عكسها  بالغة،  من�جية  صعو�ات  ع��  ا�حر�ة  ومجال  العام  النظام  ب�ن  املوجودة  العالقة  تحليل  التوترات  ينطوي 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال�ي رافقت تطور الدولة ا�حديثة؛ لذلك تم�� كال املفهوم�ن باملرونة نتيجة اختالف السياقات 

 االجتماعية والسياسية من حقبة تار�خية إ�� أخرى. 

ا النظام  وحفظ  ا�حر�ة  ممارسة  ب�ن  القائمة  ا�جدلية  بالعالقة  البداية  منذ  اإلقرار  كقضية  يجب  فا�حر�ة  لذلك  لعام؛ 

فكر�ة، فلسفية، سياسية، إ�سانية خالدة، تحتاج دوما إ�� تحليل دقيق لس�� أغوار األسئلة املرتبطة باملمارسة الفعلية �� عالق��ا  

مالحظة   بالتمثالت االجتماعية السائدة، وتقديم إضاءات �شأن إقامة توازن ب�ن ا�حر�ة و النظام العام الذي يحيق ��ا. فمن خالل 

ما عشناه خالل ف��ة تف��ي ف��وس �ورونا من أحداث، وما اتخذتھ ا�ح�ومة من قرارات ا�سمت ���يء من االرتجال، تبدو الكث��  

من تفاصيل العقد االجتما�� �� حاجة إ�� إعادة النظر، وفقا ملا فّصلھ الفيلسوف "جون جاك روسو" �� نظر�ة العقد االجتما��،  

 قدية ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم، قائمة ع�� جملة من التنازالت من طر�� العقد. الذي يؤسس لعالقة �عا

بنا أن �ستفيد، ليس فقط من �عض التنازالت من جهة ا�ح�ومة وال�ي يفرضها واقع ا�جائحة، ولكن لينع    وكم �ان حري 

ائية دون ��و�ل أو تخو�ف، وا�حق  املواطن ببعض حقوقنا، وال سيما ا�حق �� ا�حصول ع�� املعلومة ال�حيحة �شأن ا�حالة الو�

ا�حق   دولة  ضمانات  من  أساسية  ضمانة  باعتباره  القضاء  إ��  ال�جوء   �� ا�حق  وتأم�ن  القانو�ي،  واألمن  االجتماعية  الرعاية   ��

جسيد فكر  والقانون، وا�حق �� التظاهر السل�ي، ألننا �� غالب األحيان نوهم أنفسنا أن وجودنا مرتبط �عمق تفك��نا، �� محاولة لت

الفيلسوف "دي�ارت" �� ما س�ي بـ "ال�وجيطو" الذي يؤسس لھ ا�جملة األك�� شهرة "أنا أفكر إذا أنا موجود". فكيف إذن، يمكن  

 قياس مستوى حر�ة الفكر ��ذا املع�ى �� زمن الو�اء؟ و�� أي مستوى من التفك�� يمكن ا�حديث عن الوجود اإل�سا�ي الفع��؟

ا�حور� الفكرة  الطوارئ تنب�ي  حالة  ظل   �� العام  النظام  نحفظ  أن  يمكن  كيف  حول  التساؤل  ع��  الدراسة  هذه   �� ة 

ال�حية دون أن نمّس بحر�ة املواطن�ن؟ أو بمع�ى أخر كيف يمكن أن ندبر ا�جائحة �� اح��ام تام �حقوق اإل�سان؟ وكيف اهتم  

تفرضها حالة الطوارئ ال�حية؟ وما �� الضمانات ال�ي وضعت  القانون الدو�� بقضية ا�حر�ة �� ظل اإلجراءات االستثنائية ال�ي  

ع�� مستوى املواثيق الدولية ملنع �ل مساس با�حر�ة؟ وهل يمكن أن ت��ر ا�جائحة ��ديد ا�حر�ة أوأن نجعل حفظ النظام العام  

 ذريعة الن��اك ا�حقوق وا�حر�ات أو التخ�� عن صو��ا. 

ن العادلة وتطبيقها �ش�ل ال يمس بكرامة املواطن، وال �عيد البلد إ�� الوراء ��  يحضر �� هذا السياق، سءال تن�يل القوان�

�� كتابھ "التنمية   1مؤشر ا�حر�ات العامة والتنمية الرتباط املفهموم�ن �عضهما ببعض، كما نظر لذلك االقتصادي "أمارتيا س�ن"

"، حيث اعت�� �عض االقتصادي�ن هذه األطروحة بمثابة مستوى لالقتصاد األخال��،    DEVELOPMENT AS FREEDOMحر�ة" "

التقييم   ب�ون  ذلك،  س�ن  وُ���ير  واحد.  آن   �� للتنمية  رئيسية  ووسيلة  ��ائية  غاية  ا�حر�ة  أن  و��  �سيطة  "فرضية  ع��  منبنية 

تحق  وأن   ل�حر�ة،  �عز�ز  ال��اية   �� هو  اإل�سا�ي  للتقدم  الوحيد  الفقر،  املقبول  حالة  أما  األحرار،  الناس  ع��  �عتمد  التنمية  يق 

فتتصف عموما بفقدان واحدة من ا�حر�ات. ويستنتج س�ن بأن التنمية ا�حقيقية ال يمكن اخ��الها فقط بز�ادة الدخل القومي،  

ممار  من  متدرج  �ش�ل  ن 
ّ

تمك املتداخلة  اآلليات  من  حزمة  تتطلب  و�نما  فرد،  ل�ل  الدخل  مستوى  برفع  متنامي وال  نطاق  سة 

 .2"ل�حر�ات

 
 .صفحة 366 �� 1999 عام اكسفورد  جامعة مطبوعات  عن تنمية" ا�حر�ة كتاب" لھ صدر ،1998 عام نو�ل جائزة ع��  حاصل 1
 بموقع منشور  س�ن،  أمارتيا  نظر�ة �� قراءة : كحر�ة محسن"التنمية حميد حاتم 2
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أن    ع��  التأكيد  ينب��  س�ن،  أمارتيا  تصور  وفق  ا�حر�ة،  قيمة  فيھ  �سود  ملناخ  التقعيد  ضرورة  عن  ا�حديث  إطار   �� و�� 

ا�ح��   الناتج   �� النمو  تحقق  ال�ي  الوسائل  باعتباره من  ليس  املدنية،  وا�حقوق  السياسية  ا�حر�ات  ملمارسة  إقرار ضمانات قو�ة 

 .3ما�� وحسب، و�نما كخ�� مباشر �� حد ذاتھ، ألن ا�حر�ة ��ذا املع�ى كفيلة بأن تخلق نموا �� الكث�� من ا�جاالت ا�حيو�ةاإلج

�عود بنا هذه املالحظة إ�� النقاشات ا�حق �� التعليم كحق من ا�حقوق األساسية لإل�سان، ولكن األمر �ستد�� بالضرورة  

ال��بية �� ظل األزمات ال�حية، ومدى نجاعة التعليم عن �عد، ملا للتعليم بوجھ عام من ا�ع�اس اإلشارة ولو �ش�ل سريع ل�حق ��  

مباشر ع�� العديد من مجاالت ا�حياة العامة. وقد سبق لعبد هللا العروي �� كتابھ "ديوان السياسة"، أن تطرق ملوضوع التعليم  

النقلة املرجوة من مجال ال��بية والتعليم النظامي�ن، منتقدا طبيعة    النظامي �� املغرب، عندما �ساءل عم كيفية الفطام وتحقق

 . 4التعليم الذي تقدمھ املدرسة العمومية وتأث��ه �� صناعة جيل الغذ

إذن ما طبيعة العالقة ب�ن ا�حق �� ا�حر�ة واالل��امات القانونية واألخالقية واالجتماعية؟ وكيف يمكن فهم هذه العالقة أو  

 5"كيف ننعت إ�سانا ب�ونھ حر، �� نفس الوقت الذي ي�ون فيھ خاضعا لضرورة ال مناص م��ا" بتعب�� �انط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://m.annabaa.org/arabic/books/19054، 2020/ 25/06 بتار�خ عليھ ،اطلع املعلوماتية النبأ  شبكة 

  وتأم�ن   الشفافية  وضمان  االجتماعية  والفرص  االقتصادية  والتسهيالت  السياسية  ا�حر�ة  ا�حر�ات:  من  أنواع  خمسة  "س�ن"ع��  يتحدث  أعاله  إليھ   املشار  كتابھ  ��  3

 لضمان   عديدة  فرصا   وتتيح  التنمية  عملية  تقّيم  ا�حر�ة  أن  اعت��نا   إذا  ،  والتقييم  الفاعلية   ��  أساسيا   دورا  وتلعب  األهمية  ��  غاية  نظره  ��  ا�حر�ات  هذه  ا�حماية.

 .وفعالي��ا   نجاع��ا 
   56 ص. ،2016 ، 1 طبعة ،هللا عبد  للدكتور  السياسة" "ديوان مؤلف إ�� الرجوع يمكن  التفاصيل من  ملز�د  4

5 Emmanuel kant : Critique de la raison pratique,Quadrige,PUF 9éme edition, 1985, p 102. 

https://m.annabaa.org/arabic/books/19054
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   ا�حر�ة وسؤال التقييد  :املطلب األول 

أستطيع القول من الناحية املن�جية أن األسئلة املطروحة �� ��اية التقديم لهذه الورقة البحثية ال تؤطرها خلفيات سياسية  

عن   اإل�سان  يم��  طبي��  حق  املع�ى  ��ذا  االختالف  أن  مع  الفكري،  االختالف   �� ل�حق  تجسيد  فقط  ف�ي  دينية،  أو  مذهبية  أو 

ا� سؤال   �� فالبحث  لذلك  األمن  ا�حيوان،   �� ا�حق  بتحقيق  و��  �غ��  أو  بو��  فيھ  ا�شغلنا  زمن   �� واملمارسة  التنظيم  ب�ن  حر�ة 

الص�� وا�حق �� ا�حياة، لھ ما ي��ره من الناحية العلمية، انطالقا من ممارستنا الواعية ل�حر�ة املرتبطة �� الوقت الراهن بفرض  

لنت ع��ا منظمة ال�حة العاملية، و�ن حاول البعض حصر النقاش ��  إجراءات ا�حجر الص��، والتقيد بالنصائح الطبية ال�ي أع

زمن �ورونا عن ا�حق �� الرعاية ال�حية واالجتماعية، و�� املقابل لوحظ نوع من ال�ح �� ما يتعلق بتناول موضوع واقع ا�حر�ة �� 

فإن   لذا  الفكري.  والتدافع  لل�جال  �أطروحة  االستثنائية،  ال�حية  الظروف  عن  تمسكنحالة  التعب��  ع��  الدالة  األش�ال  ب�ل  ا 

املرتبط   اإللزام  أو  الواجب  فكرة  قبول  ع��  قادرة  مسؤولة  حرة،  لذوات  امتالكنا  �عكس  الو�اء،  خالل  الفردية  ا�حر�ات  ممارسة 

 ميتھ. �ش�ل وثيق بمسألة ا�حق، ألن الغاية املتوخاة من �ل تصرف كيفما �انت طبيعتھ، تتجّسد �� اح��ام حر�ة اإل�سان وآد 

�انط" "ايمانو�ل  الفيلسوف  ذهب  أن      6لقد  �ستطيع  أحد  ال  "أن  بقولھ:  التقييد  عن  ع��ي  مطلق  حق  ا�حر�ة  اعتبار  إ�� 

بأن �ل �خص   الوقت  �� نفس  يؤمن  ير�دها هو"، ولكنھ  ال�ي  الطر�قة  بنفس  تفكر  أن  أو  تتعامل وفق طر�قة معينة  بأن  يلزمك 

 ة ال�ي يراها مناسبة.�ستطيع البحث عن سعادتھ وفرحھ بالطر�ق 

امل�انة   ف�ي  وسيدهم،  أشرفهم  هو  املتداول  وفق  الناس  من  وا�حر  للعبودية،  مناقض  �عب��  ا�حر�ة  أن  البيان  عن  وغ�ي 

العامة ال�ي قررها الشارع لألفراد ع�� السواء، تمكينا لهم من التصرف ع�� خ��ة من أمرهم، دون اإلضرار بالغ�� حسب ما ذهب  

"فت  الفقيھ  الدر��ي"إليھ  محمد  مفهوم 7��  عمق  من  تز�د  قيودا  لها  بل  البعض،  �عتقد  قد  كما  مطلقة،  ليست  ا�حر�ة  أن  إال   .

ال�ي  اإل�سان  أهم حقوق  الدو�� �� حق طبي�� من  القانون  �� تصور  ا�حر�ة  أن  إ�� حدود معينة، كما  ا�حر�ة، وتجعلها عقالنية 

ية، وحر�ة التفك�� والرأي و�افة التصرفات ال�ي ال تتعدى ع�� حر�ات الغ��  ترتبط بوجوده أصال، كحر�ة اتخاذ القرارات ال�خص

 أو تتجاوزها �ش�ل من األش�ال.

و�ناء ع�� هذه املعا�ي والدالالت، يصبح ا�حديث عن ا�حر�ة العقالنية، بمثابة حديث عن شروط معينة ملمارسة مقبولة 

غناء ع��ا، وذلك �� إطار دولة مدنية ديمقراطية تضمن التعا�ش ب�ن جميع  لكث�� من ا�حقوق األساسية، ال�ي ال يمكن للفرد االست

 م�ونا��ا وتقبل بممارسة الشعائر والثقافات ع�� اختالفها، دون إقصاء أو تمي��.

حيث   العام،  النظام  ملفهوم  أعطيت  ال�ي  التعار�ف  �عددت  قد  فإنھ  العام،  والفضاء  ا�حر�ة   ب�ن  الوثيف  لالرتباط  ونظر 

الفقھ حول محدداتھ وتطبيقاتھ �� العديد من األنظمة القانونية، واتفقوا ع�� صعو�ة إيجاد �عر�ف دقيق للمفهوم؛ ففي  واختلف  

تطبيق   استبعاد  يوجب  الذي  املبدأ  أو  هو"األساس  العام  النظام  االنجل��ي  الفقھ  اعت��  العام،  الفضاء  بتعر�ف  لإلحاطة  مسعاه 

ا�حاالت ال�ي يخالف ف��ا تطبيقھ سياسة القانون االنجل��ي أو قواعد اآلداب العامة املدعية  القانون األجن�ي الواجب التطبيق ��  

 .8�� انجل��ا أو مع ضرورة ا�حافظة ع�� النظم السياسية ف��ا"

 
 م. 1781 ا�جرد" العقل "نقد كتاب  كتبھ أشهر ا�حديثة، األورو�ية الثقافة �� املؤثر�ن الفالسفة أخر )،1804-1724( أملا�ي فيلسوف 6
 اإلسالمي   التشريع  ��  بالرأي  االج��اد  ��  األصولية  املنا�ج  مؤلفاتھ  من  عصره،  �شاط�ي  لقب  )،2013-1923(   ا�حديث  العصر  ��   الشريعة  علماء  أك��و   فلسطي�ي  فقيھ    7

 . 1996 عام

 . 189  ص ، 1993 عمان، للنشر،  مجدالوي  دار  ،1  ط األرد�ي، ا�خاص الدو�� القانون  �� أح�امھو   القوان�ن تنازع  هداوي، حسن  8
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�ستشف من خالل التحديد الوارد أعاله، أن مفهوم النظام العام يقبل التأو�ل والتمطيط أحيانا، لين�حب ع�� األخالق  

�عت��ها   مجتمعية،  �سلو�ات  سيدفع  و�عقدها،  ا�حياة  تطور  مع  أن  كما  اإللزامية.  بصبغ��ا  ا�جتمع  أقّر  ال�ي  واألعراف  ا�حميدة 

البعيدة عن إساءة السلطة العامة مخالفة للنظام العام إ�� ال��وز والتسّيد، من قبيل: العالقات اإل�سانية ا�حرة ب�ن ا�جنس�ن   ،

و�� إطار ما لم يتم تجر�مھ بمقت��ى القانون ا�جنائي أو قوان�ن خاصة. وقد    ا�جم��،استعمال هذا ا�حق، وذلك باح��ام الشعور  

قد   العام  النظام  "مفهوم  بأن  القول  إ��  الباحث�ن  �عض  مدونة ذهب  ع��  أدخلت  ال�ي  التعديالت  إثر  ع��  ملموسا  تطورا  عرف 

الذي من   املدونة، األمر  �� ظل  �عت�� كذلك  �عد  لم  العام طبقا ملدونة األحوال ال�خصية  للنظام  �عت��ا مخالفا  األسرة، فما �ان 

سباب واهية �ستند إ�� �ون تلك  شأنھ أن يضع حدا للعديد من طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية وال�ي �انت تحكم بالرفض أل 

ومن جهة   .9األح�ام تتعارض مع النظام العام الذي �ان يفهم فهما خاطئا ال يتما��ى مع مصا�ح ا�جالية املغر�ية املقيمة با�خارج"

أخرى، فقد استعمل التشريع الفر���ي مفهوم النظام العام كمعيار عام، بموجبھ يمكن للمحاكم، نطاق سلطة تقدير�ة محدودة  

 .10من خالل الطعن �� املعامالت ال�ي �عت��ها مسيئة للنظام العام

ال عرفت  قد  ال�حية،  الطوارئ  حالة  ظل   �� أعم  بصفة  ا�حر�ة  ممارسة  أن  بالذكر  املرتبطة  جدير  اإلش�االت  من  كث�� 

أساسا ��واجس السلطة العمومية املستندة إ�� واج��ا األخال�� والقانو�ي، املتمثل �� االنتصار ملا س�ي "ا�حرب ضد الو�اء"، لذلك  

ا وا�حر�ات  ا�حقوق  ممارسة  ع��  تأث��ها  إ��  التطرق  قبل  ا�جائحة،  ظل   �� ا�حر�ة  واقع  تناول  األهمية  من  غاية   �� ألساسية يبدو 

بحقوقھ  الفرد  تمتع  مستوى  قياس   �� املعتمدة  املؤشرات  لبعض  موضو��  ��خيص  تقديم  خالل  ومن  واملواطن�ن،  للمواطنات 

 وحر�اتھ املكفولة دستور�ا.  

اقع ا�حر�ة �� عالق��ا بإجراءات ا�حجر الص��    املطلب الثا�ي: و

من أجل    وسؤال الصراعط بإعالن حالة الطوارئ ال�حية،  لعل ا�حديث عن ا�حر�ة �� السياق املعلن عنھ أعاله، واملرتب 

تقييدها وفق نظم قانونية صارمة أحيانا، والبحث �� تيمة ا�حر�ة من زاو�ة قانونية فلسفية، �ستد�� بالضرورة االنفتاح ع�� أهم  

الف  التار�خ  ع��  ا�حر�ة  مفهوم  تطور  وكيف  املوضوع،  تناولت  ال�ي  الفلسفية  واألدبيات  من  النظر�ات  الكث��   �� والسيا��ي  لسفي 

 األنظمة السياسية، مع التشديد ع�� أن الوضع �� املغرب يختلف إ�� حد ما مع أهم البيئات، ال�ي �شأ ف��ا مفهوم ا�حر�ة. 

سبق   أخرى،  ب�ن  من  موضوعات،  ل�َي  الص��،  با�حجر  ارتبطت  ممارسات  من  مجتمعنا   �� اليوم  ونالحظھ  �عيشھ  ما  إن 

النظر�ا من  ��  للكث��  جاءت  ال�ي  الفلسفية  ال�جاالت  من  الكث��  عليھ  تطلعنا  وما  التفصيل،  من  ���يء  عا�ج��ا  أن  الفلسفية  ت 

سارتر" بول  "جون  الفيلسوف  إليھ  ذهب  ما  املثال  سبيل  ع��  هنا  ونذكر  كبار  فالسفة  الوجود    11كتب  ب�ن  فرق  يوجد  "ال  بقولھ: 

بتع  أو  بطبيعتھ"،  حر  اإل�سان  إذ  وا�حر�ة،  وقد  اإل�سا�ي  حرا.  ي�ون  أن  ومجبول  والدتھ،  منذ  ا�حر�ة  إ��  تواق  اإل�سان  آخر:  ب�� 

األسرة  داخل  سيميا  االجتماعية،  العالقات  ع��  املستجد  �ورونا  ف��وس  و�اء  انتشار  تأث��  فهم  محاولة   �� التوص،  هذا  �سعفنا 

 الواحدة كنواة أساسية لهذا ا�جتمع. 

 
 بتار�خ   عليھ  اطلع  ،https://www.marocdroit.com  موقع  ��  منشور   مقال   باملغرب"  العام  النظام  "محددات   بمكناس،  ا�حقوق   ب�لية  باحث  عبادي  مروان  9

06/06/2020 . 
  ،   معينة  اتفاقيات  خالل  من  ،  ينتقص  أن  للمرء   يمكن  ال   أنھ"  ع��  ف��ا   ورد  ال�ي  ع��  1840  لسنة  الفر���ي  املد�ي   القانون   من  السادسة   باملادة  �ستدل  الصدد  هذا  و��  10

 العام"  بالنظام الصلة  ذات املقتضيات من العديد �� املغر�ي القانون  عليھ سار الذي االتجاه نفس وهو ا�حميدة"، واألخالق العام بالنظام تتعلق ال�ي القوان�ن إ��
 أهم   م،1964  لآلداب  نو�ل  جائزة  منح  هايدغر،  بمارتن  تأثر  ) 1980-1905(  فر���ي،  سيا��ي  وناشط  أد�ي  وناقد  مسر��  و�اتب  وروائي  املعرفة  نظر�ة  فيلسوف  11

 والعدم".  الوجود1943" مؤلفاتھ

https://www.marocdroit.com/
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ال�ورو�ي"  "الزمن  أظهرت  السياق  هذا  الذين    و��  أولئك  �ان  إذ  الهرمي،  نظامھ  حيث  من  اختالال  صادف  قد  ا�جتمع  أن 

لبعض   االعتبار  أعادت  ا�جائحة  لكن  اإلعالم،  وسائل  �عض  اهتمام  يتصدرون  و  التأث��  إ��  األقرب  هم  التفاهة  ثقافة  �شيعون 

الباحث�ن واملدافع�ن عن ا�حقوق وا�حر�ات، ف�ان الفئات داخل ا�جتمع وال سيما األساتذة األطباء وا�خ��ع�ن واألدباء واملفكر�ن و 

ال�حة  أهمية  إجماع  ع��  تحقق شبھ  بأن  من جديد،  األمور  ترتيب  أعادت  أن  لها من حسنات،  �ان  إن  "حسنات" �ورونا،  من 

 . اإل�سا�يواألمن والبحث العل�ي للوجود 

الو�ائي، واقعنا  فهم  أجل  من  السيا��ي،  الفكر  مقوالت  لتوظيف  مسعانا  للفيلسوف    و��  املشهورة  املقولة  إ��  �ش�� 

ال�ي أشار ف��ا إ�� أن  "اإل�سان يصبح حرا �� �حظة تمنيھ لذلك"، وعليھ فإننا اليوم نتم�ى أن ن�ون أحرارا بالش�ل الذي    12"فولت��"

ه لها  تمنينا  أن  و  وميوالتنا،  هواياتنا  ف��ا  نمارس  أخرى،  وأمكنة  عوالم  إ��  ا�حر�ة  ��ذه  ننتقل  لهذه  يجعلنا  اف��اضية  ممارسة  و 

بنا من �ل جانب ونحن نحاول   ناعمة، تحيط  البعض مجرد سالسل  اعت��ها  ال�ي  املقيدة بفعل إجراءات ا�حجر الص��،  ا�حر�ة 

 تجاوزها بصورة �ار��اتور�ة باالستيطان �� مواقع التواصل االجتما��. 

املستجد �� املغرب، والذي لم �ستطع، أيحانا، أن ي��ل  و�غض النظر عن النظام القانو�ي الذي صاحب انتشار و�اء �ورونا  

أثناء التشريع والتن�يل لسياسات عمومية �حية أساسا، ظهرت أحداث هنا وهناك من �عض   من األدبيات القانونية والفلسفية 

ا�حر�ات و�شباع الرغبات ولو ، الذين يدعون إ�� التمتع ب13املواطن�ن الالمبال�ن واملشكك�ن أحيانا، يمكن أن نصفهم بـ "الرواقي�ن"

ّية بو�� أو �غ�� و��، وحاول هؤالء التشكيك �� �حة انتشار الو�اء، كما  
ّ

ك
ّ

ضدا ع�� القوان�ن السائدة، وآخرون تبنوا الفلسفة الش

نادوا  ، واس��انوا بھ، بل  19حصل �� �عض الدول األور�ية ال�ي تأخرت كث��ا �� فرض ا�حجر الص�� ل�حد من انتشار مرض �وفيد  

 ملناعة القطيع، وم��م من أصيبوا بھ، و�عضهم يرفض استعمال الكمامات الطبية الواقية من انتشار الو�اء. 

حر�ة   �� با�حق  واعية  ممارسة  وفق  تتم  أن  ينب��  سلفا  ذكره  ع��  أتينا  الذي  بالوصف  ا�حر�ة  أن  هنا  بالذكر،  ا�جدير 

الصل ذات  القانونية  لألنظمة  تام  اح��ام   �� كينغ  التنقل،  لوتر  "ماترتن  هنا  �ستحضر  العمومية.  ال�حة  حفظ  إ��  الرامية  ة، 

الذي قال "ال �ستطيع أحد أن يمتطي ظهرك إال إذا انحنيت لھ"، وذلك من خالل ما الحظناه من تدخالت أمنية هدفت   14جونيور"

ألمر الذي أثار غضب البعض من حماة  إ�� فرض ا�حجر الص�� ���يء من الصرامة وا�حزم، وأحيانا يتم ذلك بقليل من التجاوز، ا

ا�حقوق وا�حر�ات، معت��ين ذلك مخالفة للقانون وان��اك �حقوق املواطن�ن، ومطالب�ن بالتفك�� �� خلق �جنة اليقظة ا�حقوقية 

 .15أمام �عذر ال�جوء إ�� القضاء كحارس ل�حقوق وا�حر�ات، ع�� غرار �جنة اليقظة االقتصادية

صا وما  �ورونا  جائحة  املشهورة  إن  املقوالت  إحدى  نتذكر  شك  بال  جعلتنا  كذلك،  و�شاعات  رسمية  معلومات  من  ح��ا 

صاحب كتاب "الفكر العل�ي ا�جديد" و"العقالنية التطبيقية"، الذي اعت�� أن "تار�خ    16للفيلسوف الفر���ي غاستون لوي  باشالر،

 
 وكرامة   املساواة  العقيدة  حر�ة  عن  بدفاعھ  عرف  التنو�ر،  عصر  خالل  عاش  )،1778-1694فر���ي(  و�اتب  فيلسوف  فولت��،   بإسم  اش��ر  اروو�ھ  ماري   فرا�سوا  هو  12

 االنجل��ية.  األمة عن رسائل كتبھ من ال�اتوليكية، الكنيسة لتسلط  �عدائھ اش��ر الطر�فة، الفلسفية �خر�تھ �سبب صيتھ وذاع اإل�سان،
 األروقة.  ��  التفلسف فعل مارسوا أ�حا��ا  وأن رغبات دون  �عيش أن  �ستطيع اإل�سان أن و�رى  ا�حل، �� الالمباالة أن �عت�� فلسفي مذهب الرواقية 13
 نو�ل   جائزة  ع��  حصل  م،1964  عام  السود  ضد  العنصري   التمي��  بإ��اء  املطالب�ن  من  أ�سا�ي،  سيا��ي  وناشط  )1968-1929افر�قية،(  أصول   من  أمر��ي  زعيم  14

 عل��ا. يحوز  من  أصغر و�ان للسالم
 مرسوم   من  4  الفصل  إجراءات  خالف  مواطن  وضعية  مع  التعامل  تقدير  ��  أخطاء  ارت�اب  ا��  املع�ي  بواجبھ  قيامھ  دفعھ  سلطة  رجل  بمحاكمة  �سمع  لم  اآلن  �حدود  15

 ��   املذرعات  مرور  مشهد  ذلك  ع��  يدل  كما   ا�جائحة،  ظرفية  تفرضها   التجاوزات  هذه  مثل  اعتبار  إ��  �عزى   قد  التجاوز   هذا  ور�ما   ال�حية،  الطوارئ   حالة  إعالن

 ذلك. �ل �ستد�� ال األمر أن مع الو�اء، ضد حرب  حالة �عيش بأننا  إيذانا  الشوارع
  الر�اضية.   العلوم  ��  اإلجازة  ع��  1912  سنة  حصل  أن  إ��  دراستھ  وتا�ع  شامبانيا،  بمنطقة  " Aube-Sur-Barأوب  ـ  سور   "بارـ  ��  ،1884  يونيو  27  بتار�خ  باشالر  ولد  16

 شهادة  ع��  حصل  ثم  الفلسفة  ��  الت��يز  ثم  اإلجازة  شهاد�ي  ع��  �عصامية  أحرز   و  ،1930  غاية  إ��  « Bar-sur-Aube »  بمدرسة  والكيمياء  الف��ياء  باشالر  دّرس
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وقائية عند    العالم كتداب��العلم هو تار�خ أخطاء العلم". ذلك أن تطورات تف��ي الو�اء �� العالم، كشف �ش�ل ج�� أن ما قدمھ  

ان ل�حد من  بمدينة ووهان الصينية، ليس �افيا إطالقا  الف��وس  ا�جائحة، وتجنب اإلصابة بمرض �وفيد  ظهور  لم 19تشار  إن   ،

�وفيد   ملر��ى  تقدم  �انت  ال�ي  العقاق��  �عض  أن  عدم    19نقل  العاملية  ال�حة  منظمة  أعلنت  عالجية،  بروتو�والت  ش�ل   ��

ة الو�ائية باملغرب،  فعالي��ا، و�قي املواطن �� �ل ذلك تحت رحمة مدير�ة األو�ئة بوزارة ال�حة ال�ي تطلعھ �ش�ل يومي عن الوضعي

 �� صيغة أرقام ودون تفاصيل أخرى.  

و�دخل ضمن هذه املفاهيم اللصيقة بحالة الطوارئ وحصول ال�وارث الطبيعية والبيئية مفهوم حالة اإلضراب والطوارئ  

) بــ  �س�ى  ( tumultusوالذي  ا�حرب  بحالة  مقارنتھ  عند  السيما   "(bellumدوما تكن  لم  نقاشات  أثار  قد  الذي  الصلة   )  وثيقة 

ال�ي أكد    -ع�� سبيل املثال-باملوضوع، فقد ورد ذكر العالقة ب�ن املفهوم�ن �� املصادر القديمة، كما �� احدى فقرات "الفلبيات"

 17)، لكن ال إضراب دون حرب"tumultusف��ا شيشرون أنھ" قد تنشب حرب دون حالة اضراب وطوارئ (

بوضعية   املرتبط  الراهن  الوضع  هذا  االستشرافية  أمام  الدراسات  تكثيف  ينب��  ا�جائحة،  زمن   �� اإل�سان  حقوق 

ع�� النظام االجتما�� واالقتصادي �� املغرب، وذلك من  خالل الس�� إ��    19واملستقبلية، ال�ي ��تم بدراسات ا�ع�اس و�اء �وفيد  

الطبية والعمل ع�� تأم�ن النظام االقتصادي  توف�� رعاية �حّية وطبّية لألفراد، �إ�شاء املستشفيات وتجه��ها بأحدث الوسائل  

إطار   �� القانونية  لل��وة، وحماية حقوقهم  املدرة  األ�شطة  ب�ل أصناف  للقيام  والشر�ات  لألفراد  املهنّية  الرخص  منح  عن طر�ق 

سم باألمن، وما ينتج عن ذلك من تحقيق ا�حياة االجتماعّية املناسبة لألفراد داخل ا�جتمع، عن ط
ّ
ر�ق خلق الوظائف ال�ي  بيئٍة تت

 �ساعدهم �� ا�حصول ع�� الدخل، وتوف�� الدعم املادي للفئات الهشة، و��شاء املؤسسات التعليمية لالرتقاء بالناشئة.

" ا�حر�ة �� فرصة لن�ون أفضل"، ولن�ون أفضل يجب أن نتعامل مع جائحة   18"ألب�� �امو"  مع الفيلسوفيمكن ا�خلوص  

لية، ألن انتشار الف��وس يتجاوز ا�حر�ة ال�خصية للفرد إ�� حر�ة با�� األفراد ليعيشوا �عيدين عن الو�اء  �ورونا بكث�� من املسؤو 

 �� أمن ص�� ونف��ي جيد، وهذا أفضل ما �س�� إليھ اإل�سان ع�� سطح البسيطة

  

 
 السور�ون،   بجامعة  للفلسفة  �أستاذ  العل�ي  مشواره  وختم  الصلبة"،  لألجسام  ا�حراري   االمتداد  :  ف��يائية  قضية  تطور   ��  "دراسات  :  موضوع  ��  بأطروحتھ   الدكتوراه

 .1962  أكتو�ر 16 يوم  بباريس باشالر تو��
 . 112  ص ،2015 يناير مصر، األو��، الطبعة والنشر، لألبحاث مدارات اسماعيل، ناصر ترجمة ا�حرام، اإل�سان االستثناء، حالة، أغامب�ن جورجو 17
  س��يف. أسطورة كتبھ أشهر من ،1957 عام  اآلداب �� نو�ل جائزة ع�� حاصل )1960-1913( فر���ي  وروائي مسر�� و�اتب وجودي فيلسوف 18
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 خاتمة

من خالل مقار�ة الفلسفة السياسية  ،  19حاولنا �� الورقة مقار�ة جدلية ا�حر�ة والنظام العام �� ظل تف��ي و�اء �وفيد  

البشر�ة، الفلسفة ا�جتمعات  داخل  العالقات  أطرت  ال�ي  الهامة  املبادئ  من  وضرور��ا  وا�حر�ة  السلطة  صراع  اعت��ت  ال�ي   ،

  والسيما �� الف��ات ال�ي �عرف ضرورة ا�حد من ممارسة �عض ا�حقوق وا�حر�ات، كحالة ا�حصار وحالة االستثناء وحالة الطوارئ 

الدول   سعت  ما  وهذا  املستجد،  �ورونا  ف��وس  انتشار  حالة   �� الشأن  هو  كما  البيئية  أو  الطبيعية  ال�وارث  أو  ال�حية، 

، حدت من حر�ة املواطن حاطت بھ من الكث�� من ا�جوانب. غ�� استثنائيةوا�ح�ومات التعامل معها، بأن فرضت مجموع إجراءات  

 قوع �� �عض املن�لقات أساسها سوء تقدير للسلطة. أن هذا املس�� لم يكن �� منأى عن الو 

وحق  �شأ��ا،  املتعاقد  القانونية  الضوابط  وفق  السلطة  ممارسة  ب�ن  القائم  بالتوازن  أحيانا،  اإلجراءات  هذه  مّست  كما 

نتائج مهمة ع�� صعيد نظام   إ��  بلوغ هذا الهدف األس�ى سيؤدي حتما  �� العيش بحر�ة، وأن  الدولة �ش�ل عام، من  ا�ح�وم�ن 

خالل النجاح �� بث روح املواطنة ب�ن أفراد ا�جتمع. أخذا �� االعتبار أن  املواطنة، ��ذا التصور، ليست مقتصرة ع�� ا�حصول  

ال�ي   اآلالم  والقضاء ع��  اآلمال  تحقيق  فيعمل ع��  بلده،  تجاه  املواطن  ��ا  �شعر  ال�ي  اآلمال واآلالم  بل �� جملة  ا�جنسية،  ع�� 

تحيط بھ و�وطنھ، عن طر�ق ال��ام العمل املفيد والصا�ح لبلده، أو كما قال نيتشھ "ينب�� ع�� املرء، من منطلق حمايتھ لنفسھ  

وسعادتھ الداخلية، أي من أجل طمأنينتھ ا�خاصة، و�قطع النظر عما تمليھ االعتبارات الدينية واألخالقية، أن يح��س من ارت�اب 

اح��اسھ  من  أك��  لنفسھ    املظالم  الثأر   �� الضم�� واألمل  راحة  لھ سلوان  يبقى  األخ��ة  ا�حالة   �� أنھ  ذلك  للمظالم،  التعرض  من 

 .19"و�عاطف ومساندة الناس العادل�ن من حولھ، بل مساندة ا�جتمع �لھ الذي يخاف من ا�جناة

والت ال�حية  الطوارئ  حالة  لفرض  القانونية،  بالضوابط  التقيد  ع��  حرص  من  �ان  ممارسة ومهما  شوائب  من  قليل 

السلطة العمومية، فإن الو�اء قد كشفت عن هشاشة الهي�ل الديمقراطي لبعض األنظمة السياسية، سيما وأن توا�� األزمات أو  

استمرارها، إما أن ي�ون فرصة لتغي�� الفعل العمومي املؤسسا�ي، وترتيبا عليھ �غي�� سلوك األفراد داخل ا�جتمع بفرض قواعد  

 تحظى بقبول األفراد داخل ا�جتمع، و�ما أن يؤسس ل��اجع ع�� مستوى منسوب ا�حقوق وا�حر�ات داخل �ل مجتمع.  قانونية
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 :واملراجع   قائمة املصادر 

األو��،  - الطبعة  والنشر،  لألبحاث  مدارات  اسماعيل،  ناصر  ترجمة  ا�حرام،  اإل�سان  االستثناء،  حالة  أغامب�ن،  جورجو 

 . 2015مصر، يناير 

طنيتش  - الثا�ي،  الكتاب  األحرار"،  للمفكر�ن  كتاب  إ�سانيتھ:   �� مفرط  "إ�سا�ي  فر�دريش،  مصباح،  1ھ  ع��  ترجمة   ،

 . 2015منشورات ا�جمل، ب��وت،  

-Emmanuel kant: Critique de la raison pratique,Quadrige, PUF 9éme edition, 1985. 

ثقافة، ط  - تر�ية،  "ال��بية ع�� حقوق اإل�سان"بيداغوجية،  ا�جيد،  النجاح  2االنتصار عبد  املرحلة، مطبعة  ، منشورات 

 .2000الدار البيضاء، ا�جديدة، 

 . 15،العدد  2004مجلة عالم ال��بية، منشورات عالم ال��بية، ا�جديدة،   

 . 1993، دار مجدالوي للنشر، عمان، 1هداوي حسن، تنازع القوان�ن وأح�امھ �� القانون الدو�� ا�خاص األرد�ي، ط   -

اقع االلك��ونية   :املو

https://www.marocdroit.com                                                                                                            ماروك دروا            -        

 https://liberties.aljazeera.com/advocacy                                                            موقع مركز ا�جز�رة �حقوق اإل�سان-

https://www.hespress.com                                                                                                             موقع جر�دة هس��س -  

 https://www.diwanalarab.com                                                                                                            -  ديوان العربموقع   

   https://www.lakom.com                                                                                                                                 موقع "لكم"  -

                                                                                             https://m.annabaa.org/arabic/books/19054  قع أنباءمو  -
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