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-المركز الجامعي قلعة السراغنةل   

 
 

 ،بالمركز الجامعي لقلعة السراغنة، جامعة القاضي عیاض مسلك القانون

ینظمون ، مؤسسة ھانس زایدلو ،ألبحاثلدراسات وامركز تكامل لبشراكة مع و

: في موضوعندوة وطنیة   

 

“المجتمع و القانون بین جدلیة التأثیر والتأثر“  
 

قلعة السراغنة المركز الجامعيب 2018أبریل  19و 18یومي   
 

 
أرضیة الندوة:  

	

من حالة الطبیعة ، بدأت مع تحول اإلنسان یعتبر القانون ظاھرة اجتماعیة

خرین من جنسھ، كما ساھم ضرورة العیش مع اآل حّتمتإلى حالة االجتماع التي 

وجود آلیات اجتماعیة تعمل على  اقتضىمصالح خاصة، وھذا في بروز 

یشكل القانون حیث  .الخاصةالمصالح أو الموازنة بین المصالح العامة و المواءمة

النفسیة واالجتماعیة الالمتناھیة، لضبط نزواتھ ورغباتھ  یةأھم إبداعات اإلنسان

االفراد یتفاعل مع یفعل وجعلھ ظاھرة اجتماعیة بامتیاز، الشيء الذي 

إیجابا وسلبا. والمؤسسات االجتماعیة  

التأثیر المتبادل التفاعل وكیفیات وأشكال الفعل وب دراسة یتطل يلذالشيء ا 

معیاریا منفصال، كما أنھ ، على اعتبار أن القانون لیس بناء بین القانون والمجتمع

م االستقالل ُمحایدة بالمطلق أو مستقلة تما ؛متقنة الصیاغة لیس مجرد نصوص
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واألدیولوجیة  ةفالقیم السیاسی ؛ضرورة التنطیمعن و ھا االجتماعيعن حامل

.بھذه الدرجة أو تلك في ثنایا القانونالدینیة تبقى حاضرة واالقتصادیة و  

شكلیا محایدا وقالبا القانون نظاما عتبر الباحثون ی المن ھذا المنطلق و

المصالح تنظیم المجتمع وتدبیر وطریقة رئیسیة ل نھجبل ھو  فقط، لألحكام

مختلف األفراد والفئات داخل  الحمصالصدام المفتوح بین لمتنافسة، وتجنب ا

. وبما قد یؤّدي إلى النزاعات قد تصل إلى درجة االقتتال الشيء الذي ،المجتمع

فإن  ،داخل المجتمع جمیع الرغبات النفسیة واالجتماعیةإرضاء  أنھ ال یمكن

.المصالح ي الكفیلة بإحداث التوازن بین تلكھ والمأسسة عملیة التقنین  

سیطا، من أجل أن یبقى و فكر أن القانون یجب أن یكونیرى بعض ال من ھنا

كان . لذلك وربما المتنازعة المصالح والحاجات المتنافسةفي حالة الحیاد بین 

التي  التقنین،الحقیقي ھو ربط ھذه الحاجات المتطورة في المجتمع بعملیة  لھدفا

عد القانونیة القوا تحتویھ ماخذ بعین االعتبار فھم تفرض على رجال القانون األ

داخل  لحل النزاعات، وطرق توظیفھا یةواجتماع یة واقتصادیةمن مضامین سیاس

یحتاج إلى معرفة واسعة وعمیقة بنظام  قانونالرجل على أساس أن  ،المجتمع

العجز عن ربط القانون ؛ ألن وحاجاتھ ومصالحھ المختلفة ثقافتھالمجتمع و

، مما اھل أو ازدراء من قبل المجتمعالوضعي بالنظام االجتماعي قد ینتج عنھ تج

من  صورة زائفة أو مضللة كلیا عن النظام االجتماعي القائم قد یؤدي إلى إعطاء

قبل أحكام القانون.  

المنظومة تطویر  المؤسساتیین والمسؤولین المشرعین على ، یتوجبعلیھو

القیم االجتماعیة بجوھر  ودائم یكونوا على اتصال وثیقحتى  ،القانونیة

 انبض المجتمع أمر جسّ  كما یعد .لمجتمعالسائدة في اواالقتصادیة والسیاسیة 

، ونفس األمر ریعات وقوانین جدیدةتش عنھ صدرتالمشرع الذي لدن من  امطلوب

مطلوب . ووفقھیة قضائیة وأحكامھم مراجع للقضاة الذین تشكل قراراتھم بالنسبة
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النظام تطویر  مساھمة فيلھم الذین القانونیة،  مھنأصحاب المن كل  كذلك

.المدى الحقیقي ألحكام القانون الوضعي رةیَ عْ مَ تحدید و القانوني، االجتماعي و  

، دون وتنظیمھا االجتماعیة كان ھدف القانون ھو ضبط العالئق إذاو

لواقع أو سواء بجعلھ أكثر مالءمة مع ا ،االضطرار إلى تعدیلھ بشكل متواصل

المھمة واستمرارھا لمدة زمنیة معقولة حقیق ھذه فإن ت الواقع نفسھ لھ،بإخضاع 

البحث في مدى تحقیق ، وتأثراة بین القانون والمجتمع تأثیرا والعالق یرتبط ببحث

القانوني للمجتمع. التنظیم  

ة تنظیم ندوة حول موضوع "المجتمع والقانون ت فكرانبثقفي ھذا السیاق 

التي عرفھا  والسیاسیة لدستوریةظل المستجدات ا التأثر"، فيبین جدلیة التأثیر و

اربة المقالمنھجیة و والتنظیم القانونیین، وفي سیاق المغرب في مجال التشریع

من شأنھ عرقلة كھا تفادیا لكل ما ، إلى سلْ التشاركیة التي تسعى كل الجھات

.العملیة التشریعیة  

:التالیة لالستئناس المحاور قد ارتأت اللجنة المنظمة  اقتراحو  

جدلیة القانون الطبیعي والقانون الوضعي؛ــ   

الدینیة؛ بین القوانین الوضعیة والشرائع العالقة ــ  

؛البعد االجتماعي في القواعد القانونیة ــ  

؛على توجھات المشرعوتأثیرھا المنظمات المھنیة الھیئات وــ   

ع مع األحداث االجتماعیة الراھنة؛المشر مدى تفاعلــ   

؛یع على السلوك االجتماعيــ آثار جودة التشر  

صناعة التشریع بین البعد التقني واألبعاد الواقعیة؛ ــ -  
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قاعدة مدى تعبیر الالتحیین القانوني واشكالیة انسجام الترسانة القانونیة، وــ 

ا یستبق ی، وھل ینبغي لھا أن تؤدي دورا توجیھالقانونیة عن تطور المجتمع

؟التطورات التي تعرفھا المجتمعات  

 القاعدة القانونیة وإشكالیة المالئمة بین المعاییر المحلیة والمعاییر الدولیةــ 

وبین الكونیة والخصوصیة؛  

األبعاد السوسیولوجیة في القواعد القانونیة؛ ــ-  

 

  لمشاركة:انواظم 
  ؛16بحجم   (word)في صیغة أو الفرنسیة أو االنجلیزیة العربیة ترسل البحوث باللغات  •

، وأن أال یكون منشورا من قبلأن یكون متساوقا مع أرضیة الندوة وإشكالیتھا، و ي البحثیشترط ف  •

  یّتسم بالراھنیة، وأن تتمیز مراجعھ األساسیة بالجّدة والمواكبة؛

  كلمة (یتضمن المراجع والھوامش)؛ 5000و  3000البحث ما بین  ینبغي أن ینحصر حجم  •

ة، مع ضرورة ترجمة العنوان والصفة باللغة لمة باللغة العربیك 200في حدود  یرفق البحث بملخص  •

  الفرنسیة أو اإلنجلیزیة.

أن تحترم الضوابط العلمّیة واألكادیمّیة في كّل ما یتعلّق بالتوثیق الدقیق للمصادر والمراجع والھوامش   •

  الّتي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة؛

  .الختصاص والخبرةُتعرض البحوث على محّكمین من ذوي ا  •

قبل ال تُ ، كما التي تجیزھا اللجنة العلمیةال یتم الرّد إال على أصحاب البحوث التي  :ھامة ملحوظة • 

المشتركة إال إذا  كانت أبحاثا میدینة. المداخالت  

:	تواریخ مھمة  

كلمة وتتضمن باألساس العنوان واإلشكالیة  والفرضیة؛ 500رسل مشاریع األبحاث في تُ  -   

رسل نبذة مختصرة عن السیرة العلمیة للباحث ال تتجاوز صفحة واحدة: (وتتضمن أساسا: المدینة، تُ  - 

رقم الھاتف، البرید االلكتروني، صورة شخصیة، الدرجة العلمیة، التخصص الدراسي، الجامعة، ونبذة 

  عن األبحاث المنجزة)؛

 فبرایر 15، ھو )أقصىحد ككلمة  500( آخر أجل الستقبال األوراق األولیة لمشاریع األبحاث - 

  على الساعة السادسة مساء؛ 2018

  ؛2018فبرایر  20مبدئیا، ھو  المقبولةالرد على أصحاب المشاریع  - 

  ؛2018 مارس 26كلمة)، ھو  5000و  3000آخر أجل لتسلیم األوراق النھائیة األولیة (ما بین  - 
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بالمركز الجامعي لقلعة السراغنة. 0182 أبریل 19و 18تنظم الندوة بتاریخ  -     

  loi.societe@gmail.com ي:على البرید اإللكتروني اآلت كافة المراسالتَتِرد  -
: ملحوظة -  

(ال یتم التعویض عن التنقل  تتكّفل الجھات المنظمة بتغطیة نفقات اإلقامة والضیافة للمشاركین - 

  واء بالنسبة للمغاربة أو األجانب.س

  :تنسیق أشغال الندوة
- بالمركز الجامعي لقلعة السراغنة، جامعة  ینأستاذ و د. عبد الرحیم العالم: نيد. عبد العزیز إدز 

القاضي عیاض، مراكش.  

:التنظیمیةاللجنة   

محمد د.  ،ھشام الھداجي، د. ، د.نور الدین الرحاليالرحیم خالص، د. عبد محمد الغاليد.  -

عبد هللا بن أعرمو، د. أحمد أیت لمھاوض  د. یونس نفید، د. ،د. محمد المساعدي ،الزھراوي

   عبد الكریم بنخضرة، د. محمد جمالي.د.

:العلمیةاللجنة   
أعبوشي،  الحسیند.، د. عبد الكریم الطالبد. رشید علمي اإلدریسي، د. محمد الشافعي، 

.بد اإللھ أمینحنان بنقاسم، د. ع ، دة.من، د. محمد كراممحمد مود.  

-  


