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 أرضية الندوة 

 

�شهد الدول املغار�ية، ع�� غرار جل بلدان العالم، جدال حادا ب�ن دعاة ا�حر�ات الفردية والرافض�ن لها،  

و�نافح االتجاه األول عن مبدأ حر�ة االختيار وحق التصرف؛ فاإل�سان، حسب هذا الطرح، قادر بإرادتھ ا�حرة ع��  

فعلھ ال �ش�ل ضررا ع�� األفراد اآلخر�ن وا�جتمع،    حسن االختيار والقدرة ع�� التصرف �� جسده وأمالكھ، ما دام

العديد من   تتخذ مظاهر مختلفة، جعلت  ال�ي  با�� حقوق اإل�سان،  يتمتع بحق أصيل وطبي�� ال يختلف عن  إذ 

الدول �ستجيب ملطالب أبنا��ا باالع��اف القانو�ي ��ا، ونقلها من ا�حّرم "الطابو" إ�� الفعل الشر��، كما اع��فت  

 �عض مؤسسات حقوق اإل�سان الدولية.  ��ا 

ويستند أ�حاب التوجھ أعاله إ�� عدة حجج، من بي��ا أن هذه األفعال أصبحت واقعا �� جميع ا�جتمعات، 

العواقب   لتجاوز  سبل  عدة  لإل�سانية  قدم  التق�ي   التطور  أن  كما  عاقلة،  بإرادة  وليس  خوفا  عل��ا  التس��  يتم 

التصرفات، و  ال�ي تمارس باسم ا�جتمعات (ا�حافظة) والديانات، ف�ي لن تحد م��ا  السلبية ملثل هذه  القيود  أما 

الذي يجعل  العاملي،  الشب�ات  �� مجتمع  االع��اف" بحقوقهم، خاصة  "الصراع من أجل  إ��  األفراد  و�نما ستدفع 

هذه ع��  سيضفي  مما  ا�ختلفة،  بأش�الها  الضغط  وازدياد سلطة قوى  �سهولة،  يتواصلون  ُ�عدا   الناس  املطالب 

 عامليا وليس قضايا فردية معزولة. 

فال�ل   ودي��ا؛  وثقاف��ا  ا�جتمعات  خصوصية  اح��ام  بحجة  املطالب،  لهذه  الرافضون  يتمسك  باملقابل 

الدولية  الشرعة  أن  كما  ل�جماعة،  األولو�ة  �عطى  ا�جماعة  مع  الفرد  مصا�ح  �عارضت  و�ذا  ا�جزء،  من  أفضل 

م ب�ن  ر�طت  اإل�سان  تتخذ �حقوق  ا�حقوق  وأن  الفرد،  ف��ا  ينمو  ال�ي  ا�جماعة  اح��ام  وواجب  ا�حقوق  مارسة 

ش�ل�ن: حقوق ال تقبل القيد (من قبيل مبدأ األصل براءة الذمة، ومنع التعذيب واملعامالت اإل�سانية...)، وحقوق  

ملقت اح��اما  وذلك  املعتقد...)،  حر�ة  التعب��،  و  الرأي  (حر�ة  الوط�ي  بالقانون  الذي مقيدة  العام  النظام  ضيات 

يختلف باختالف ا�جتمعات. بينما أّسست ا�حداثة الغر�ية لعدة قيم من قبيل ا�حر�ة املقيدة بالقانون. فا�حر�ة 



 
 املغار�ية" "جدل ا�حر�ات الفردية �� املنطقة 

 
 

 
2022يولیوز   3 الصفحة     

الفصل  يمكن  ال  الواجب  هو  ا�حق  أن  �ع�ي  مما  واجب،  القانون  طاعة  وأن  القوان�ن،  بھ  �سمح  ما  تفعل  أن   ��

ل ال يبيحھ القانون الوض�� الناتج عن إرادة جماعية، ويع�� عن حقيقة هذه بي��ما، مما يفرض عدم القيام بأي فع

 اإلرادة.  

�� سياق ذلك، يحضر املعطى العل�ي الذي يحاول مناقشة هذه الطروحات املتناقضة، مشّدًدا ع�� ضرورة 

ه مناقشة  أثناء  والتار�خية،  والطبية  واالقتصادية  والسياسية  السوسيولوجية  األ�عاد  املواضيع استحضار  ذه 

ال�جالية بالضرورة، سيما أن هذه املواضيع طاملا �انت محور تفك�� ا�ختص�ن �� مختلف ا�جاالت، إذ ظهرت عدة  

كتابات ونظر�ات رامت البحث عن سبل لشرح أصل املش�ل، وتبديد مواطن ا�خالف، وابت�ار مخارج للمجتمعات  

السياسية الكيانات   �� العيش  ا�ختلفون  �ستطيع  من    ح�ى  التحول  هذا  �ستدعيھ  وما  دول،  ش�ل  اتخذت  ال�ي 

 قضايا طارئة ع�� االجتماع اال�سا�ي. 

من   ا�حوار  تنقل  أن  تحاول  الّنقاش  أطراف  مادامت  إغفالھ،  يمكن  ال  �ش�ل  القانونية  املقارَ�ة  ت��ز  هنا 

فضاء التفك��  األرحب إ�� ميدان الواقع حيث األجرأة، وقد أدى هذا الطلب ع�� القانون إ�� إعادة إحياء الّنقاش 

نتج السلوك داخل ا�جتمع أم أ��ا تبقى رهينة بتطور حول عالقة القاعدة القانونية با�جتمع، و حول ما إذا �انت  
ُ
ت

ا�جتمع، أو بمع�ى آخر: هل ع�� املشّرع القانو�ي أن يؤسس لقوان�ن قد تبدو أ��ا ال �ساير رغبات ما يصط�ح عليھ  

 "األغلبية" أم عليھ أن يرا�� عديد الظروف ا�حيطة بالعملية التشريعية؟  

كيفيات    دراسة  يتطلب  الذي  إنتاج  ال��يء  ع��  ذلك  أثر  و  وا�جتمع  القانون  ب�ن  املتبادل  التأث��  وأش�ال 

أنھ ليس مجرد   بناء معيار�ا منفصال، كما  ليس  القانون  أن  اعتبار  الفردية، ع��  ا�حر�ات  القانو�ي حول  ا�خطاب 

ا فالقيم  االجتما��؛  حاملها  عن  االستقالل  تمام  مستقلة  أو  باملطلق  ُمحايدة  الصياغة؛  متقنة  لسياسية نصوص 

واألديولوجية واالقتصادية والدينية تبقى حاضرة �� ثنايا القانون ��ذه الدرجة أو تلك، و�� مقابل ذلك، قد يؤدي 

إعطاء صورة   إ��  يؤدي  ا�جتمع، مما قد  ازدراء من قبل  أو  تجاهل  إ��  بالنظام االجتما��  القانون  ال�جز عن ر�ط 

 لقائم من قبل أح�ام القانون. زائفة أو مضللة �ليا عن النظام االجتما�� ا
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الفردية   ا�حر�ة  مفهوم  عن  وصعو�ة  أهمية  تقل  ال  أخرى  مشكالت  الفردية،  ا�حر�ات   �� البحث  يث��  كما 

السلطة  ظاهرة  ا�حق،  مسألة  القانون،  مسألة  املسؤولية،  مش�لة  اإلرادة،  مش�لة  م��ا:  بالذكر  ونخّص  نفسھ؛ 

ظاهرة الدولة ... إ�خ.  مما يؤدي إ�� القول بأن تقعيد النقاش حول    وا�حتمية، إش�الية الواجب، مش�لة التعاقد،

موضوع من هذا ا�حجم لن يتّم إال ع�� مقارَ�ة جامَعة �ستد�� جميع األسئلة ا�حايثة، من قبيل: هل يمكن ل�حر�ة 

..؟ كيف يمكننا  الفردية أن تتحقق �� ظّل وجود العديد من ا�حتميات: السياسية، االقتصادية، الثقافية، الدينية

اعتبار ا�حر�ة مجاال للصراع السيا��ي والثقا��؟ و��� أّي حّد يمكن إخضاع ا�حر�ة لدى اإل�سان للتنظيم القانو�ي 

هل  األولو�ة  ملن  لها؟  مة 
ّ
منظ قوان�ن  دون  من  فردية  حر�ات  تصّور  يمكننا  وهل  واالجتما��؟  السيا��ي  والتدب�� 

مجتمعات قائمة تار�خيا ع�� فكرة ا�جماعة أن �ع��ف ��ذه ا�حر�ات؟ وهل   ل�حر�ة أم للقيد؟ وهل يمكن للقانون �� 

يمكن للقانون أن �سمو ع�� الواقع أم إنھ ال بد أن يبقى �عب��ا وفيا وصادقا عن طبيعة ا�جتمع؟ وكيف يمكن أن  

� أم  القانون   �� تكمن  املش�لة  وهل  السياسية؟  القوى  وَمواز�ن  ل�حر�ات  ضامن  قانون  إ��  ا�خصوصية ننتقل   �

واالجتماع   األخالق  تصّور  يمكن  هل  �عيقها؟  أم  ل�حر�ات  ؤّسس 
ُ
ت أن  للسياسة  ينب��  وهل  للمجتمعات؟  الثقافية 

ما  البشر��ن من دون تصّور وجود اإل�سان كفرد وذات حّرة واعية �شروط وجودها التار��� واالجتما�� والسيا��ي؟

 اإل�سان ا�حّر وا�جتمع ا�حر والدولة ا�حرة؟  

انطالقا من هذا املبت��، تنشد هذه الورقة دعوة السادة املفكر�ن والكتاب واألساتذة الباحث�ن، للمشاركة  

أن  آمل�ن  املسألة،  حول  والرؤى  النظر  وجهات  تبادل  قصد  والفكر�ة  العلمية  ومناقشا��م  وتصّورا��م  بأف�ارهم 

 �ساهم ا�حاور التالية �� توضيح املراد من هذه الندوة:
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ا�حر�ات الفردية �� مقار�ات البيولوجيا، علم النفس والسوسيولوجيا (ا�جنسانية والتمثالت   .1

 االجتماعية)؛

 ا�حر�ات الفردية �� املقار�ات التار�خية والسوسيولوجية واألن��و�ولوجية؛  .2

 ا�حر�ات الفردية �� الفكر والفلسفة السياسي�ن؛ .3

 ا�حر�ات الفردية وجدلية ال�ونية وا�خصوصية؛  .4

 حر�ات الفردية و الكرامة اإل�سانية؛ ا� .5

د القوان�ن الداخلية و�ش�الية التحفظات؛  .6
ْ
 إعالنات واتفاقيات حقوق اإل�سان ب�ن الس�� لرف

 التنصيصات الدستور�ة �� سياق التوفيق ب�ن عاملية حقوق اال�سان وا�حافظة ع�� ا�خصوصيات؛ .7

 ا�حر�ات الفردية من خالل دراسة مقارنة لألديان؛  .8

 ت الفردية وسؤال األخالق؛ ا�حر�ا .9

ردة؛  .10
ّ
 مصادر القانون �� ظل التحوالت املط

 ا�حر�ات الفردية من خالل قضايا مجتمعية �جالية؛ .11

 أثر وسائل اإلعالم و االتصال ا�حديثة ع�� تنميط ا�حر�ات الفردية.  .12

 نواظم املشاركة 

   ،للموضوع  �� نوعية  إضافات  تحمل  ال�ي  لألوراق  األولو�ة  منح 
ُ
للتخصصات، ت العابرة  املن�جية  و�عتمد 

 وأيضا للدراسات امليدانية؛ 

 ترسل البحوث باللغات العر�ية أو الفر�سية أو االنجل��ية �� صيغة(word)  ؛16بحجم 
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  و و�ش�الي��ا،  الندوة  أرضية  سياق   �� ي�ون  أن  البحث   �� قبل�ش��ط  من  منشورا  ي�ون  سم أال 
ّ
يت وأن   ،

 األساسية با�جّدة واملواكبة؛بالراهنية، وأن تتم�� مراجعھ 

  لمة (يتضمن املراجع والهوامش)؛ 6000و   4000ينب�� أن ي�ون نص البحث ما ب�ن� 

  لمة باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية؛ 200يرفق البحث بم�خص �� حدود� 

 ق بالتوثيق الدقيق للمصادر واملراجع وا
ّ
�ي أن تح��م الضوابط العلمّية واأل�اديمّية �� �ّل ما يتعل

ّ
لهوامش ال

 تثبت متسلسلة �� أسفل �ل صفحة؛ 

 م�ن من ذوي االختصاص وا�خ��ة؛
ّ

عرض البحوث ع�� محك
ُ
� 

  يتم قبولها.ع�� أ�حاب البحوث ال�ي  إالال يتم الرّد  

 توار�خ الندوة

  �� رسل مشاريع األبحاث
ُ
 �لمة، وتتضمن باألساس العنوان واإلش�الية والفرضيات؛ 500ت

   :وتتضمن أساسا: املدينة، رقم يرفق امل�خص بمختصر الس��ة العلمية للباحث ال تتجاوز صفحة واحدة)

ونبذة   ا�جامعة،  الدرا��ي،  التخصص  العلمية،  الدرجة  �خصية،  صورة  االلك��و�ي،  ال��يد  الهاتف، 

 عن األبحاث املنجزة وخاصة تلك ال�ي لها عالقة باملوضوع).

   :؛ 2022 يناير  15آخر أجل الستقبال املشاريع األولية 

   ؛2022 يناير 30 فقط:الرد ع�� أ�حاب املشاريع املقبولة 

   :؛2022 أبر�ل 30آخر أجل لتسليم األوراق ال��ائية األولية 

   إدخال أو  االعتذار  بالنتجية:  و�راّسل أ�حا��ا  تحكيم مزدوج،  ع��  ال��ائية  األوراق  أو  �عرض  املالحظات، 

 ؛2022قبل ��اية شهر ماي  اإلجازة من دون مالحظات، وذلك

  ؛بمدينة أ�ادير 2022 �� يوليوز تنظم الندوة 
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  عد� للنشر  و��يي��ا  املؤتمر من أجل تجو�دها،  ال�ي عرضت خالل  مهلة شهر واحد أل�حاب ألوراق  تمنح 

أحد   ضمن  أو  جما��  كتاب   �� تنشر  ل�ي  أخرة،  مرة  متقاطعة  تحكيمها  للدراسات  "ت�امل  مجلة  أعداد 

 املعارف"؛ 

 :ال��يد اإللك��و�ي للتواصل مع ال�جنة املنظمة  

libertyandlaw20@gmail.com 

 مالحظات

  واء بالنسبةوال يتم التعو�ض عن التنقل سيتحمل املنظمون �غطية نفقات اإلقامة والضيافة للمشارك�ن 

 ؛ للمغار�ة أو األجانب

 إذا �عذر حضور املشارك�ن من خارج املغرب، فإن املشاركة تتحول "عن �عد"؛ 

 �شر أوراقها �� جميع تتحول إ�� ندوة اف��اضية، مع ضمان س �اإذا �عذر تنظيم الندوة حضور�ا، فإ�

 األحوال. 

 الندوة والكتاب أشغال تنسیق

 ذة.فر�دة بنا�ي

                                                           ذة.فتيحة التوزا�ي

 ذ.اسماعيل أوقادي

 ذ.ابراهيم اولتيت

 ذ.عبد الرحيم العالم

 

 

 

mailto:libertyandlaw20@gmail.com

