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ملخص

حتاول هذه الدراسة حتليل طبيعة العالقة بني اإلسالم والالئيكية يف اخلطاب الفلسفي الفرنسي املعاصر حسب اإلنتماءات
اإليديولوجية ومن زاوية احلضور اإلعالمي واألكادميي هلؤالء الفالسفة (آالن رونو ،آالن تورين ،لوك فريي ،مارسيل غوشيه ،رجيي
دوبري ،بيري مانني ،إيف شارل زاركا ،إيتيان باليبار ،ميشال أنفراي ،آالن باديو) .تصل هذه الدراسة إىل تبيان التوافق بني هؤالء
الفالسفة فيما خيص صعوبة التوفيق بني اإلسالم والالئيكية ألسباب ثقافية وفلسفية.
الكلمات الدالة: :اإلسالم ،الالئكية ،اخلطاب الفلسفي الفرنسي

Abstract

This study analyses the nature of the relationship between Islam and secularity in French contemporary
philosophical discourse with reference to the ideology of some philosophers such as Alain Renault, Alain
Touraine, Luc Ferry, Marcel Gauchet, Pierre Manant, Yves Charles Zarka, Regis debray, Etienne Balibar,
Michel Onfray, Alain Badiou. The present work shows the shared views among these philosophers that it is a
hard task to reconcile Islam and secularity because of cultural and philosophical reasons.
Key Words: Islam, secularity, the Contemporary French Philosophical Discourse .

مقدمة:
ميثل اإلسالم يف الغرب عموما ،وبفرنسا خصوصا حتديا مهما
للنخب اإلعالمية والسياسية والفكرية ،ويذكر اإلسالم عادة
كسبب رئيسي لفشل سياسات إدماج املهاجرين املسلمني يف
اجملتمع الفرنسي الالئيكي ذو اخللفية املسيحية.
ولقد تكرر مرارا طرح موضوع اإلسالم ومدى تالؤمه مع
الالئيكية مبناسبة قضية احلجاب األوىل( )1989وقانون حظر
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

محل الرموز الدينية يف املدارس( )2004بعد تقرير ستازي،
واستمر اجلدل حول وضع املسلمني داخل اجملتمع الفرنسي
وأفرزت هذه النقاشات قرارات تشريعية بدأت بإصدار
قانون حظر محل الرموز الدينية يف املدارس وكان املقصود
به األقلية املسلمة ،ثم جاء قانون حظر إرتداء النقاب يف
األماكن العمومية ،وكان خامتة القرارات املقيدة للحريات
الدينية قرار وزير الداخلية الفرنسية منع أداء الصالة يف
الشوارع (.)2011
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يف خضم هذه التطورات ،فتح نقاش فلسفي حول مستقبل
املسلمني يف فرنسا ومدى قدرتهم على اإلندماج بالنظر إىل
التعارض املالحظ بني اإلسالم والالئيكية والسؤال املطروح هنا:
كيف ينظر فالسفة فرنسا احلاليني إىل طبيعة العالقة بني
اإلسالم والالئيكية وهل هناك إمكانية للتكامل بني املنظومتني
الثقافيتني ومن ثم حتقيق اإلندماج الثقايف للمسلمني داخل
اجملتمع الفرنسي؟.
نقرتح ملعاجلة هذين التساؤلني عرضا ألراء الفالسفة
الفرنسيني حسب قناعاتهم اإليديولوجية من اليمني إىل اليسار
ومن زاوية احلضور اإلعالمي واألكادميي ومن هذه اخللفية
نستعرض أراء أالن رونو ،أالن تورين ،لوك فريي ،مارسيل
غوشيه ،بيريمانينه ،ايف شارل زاركا ،رجييس دوبري ،ايتيان
باليبار ،ميشال أو نفراي ،أالن باديو.
أالن رونو :حنو الئيكية منفتحة على التعددية الثقافية
يعتقد أالن رونو ( )1أن النقاشات حول الالئيكية اليت حدثت
يف فرنسا منذ السداسي األول من عام ( )2004كان موضوعها
باألساس قانون احلجاب ،وقد بينت هذه املناقشات ضرورة
مراجعة قانون عام  1905والذي أكد مبدأ الالئيكية .هناك
ضرورة ملراجعة تأملية حرة ملوضوع الالئيكية نتيجة السياق
العام اجلديد الذي خيتلف عن السياق القديم الذي جرت فيه
النقاشات عام  ،1905ذلك أن اهلدف من هذا النقاش اجلديد
ليس الفصل بني الكنيسة والدولة ،بل محاية اهلوية الثقافية
للمجتمع اجلمهوري الفرنسي من تهديدات ال اندماج اإلسالم
()2
كدين وكثقافة.
هذه اهلوية الثقافية حيددها التاريخ الفرنسي القديم ،ولكن
الطبقة السياسية حتدد املرياث القيمي للثورة الفرنسية
كمرجعية ثقافية مشرتكة جلميع الفرنسيني باختالف
أعراقهم ولغاتهم وأديانهم ،فالفرنسة ال حيددها العرق وال
الدين وإمنا االعتقاد بالقيم اجلمهورية ،قيم الثورة الفرنسية:
احلرية ،العدالة ،املساواة ،األخوة).
حسب أالن رونو فإن اخلطابات والتدخالت حول قانون حظر
الرموز الدينية احنرفت يف مضمونها عن املرجعية اجلمهورية
لالئيكية ،مع تصاعد فكر مجهوري أقل منه هجومي ضد
الكنيسة وباحث عن محاية اهلوية الثقافية لفرنسا .يضيف
أالن رونو قائال« :إننا نستطيع معاجلة هذا االحنراف عن
الالئيكية بإجياد برنامج تعددي ثقايف وهو أمر صعب نتيجة
()3
العادات املتأصلة للجمهورياتية الالئيكية.
حتمل الالئيكية الفرنسية يف ذاتها شيئا خاصا بها ،ميثل
ذلك عائقا أمام االعرتاف بالتعددية الثقافية ،خاصة ما يتعلق
بالتعبري الديين ،ويوضح أالن رونو ذلك بالنظر إىل النماذج
املسرية للعالقات بني الكنيسة والدولة واحملددة كما يلي:
 - 1النموذج األول للتسيري واملكتمل تقدمه الواليات املتحدة
األمريكية شخصيا ال أخنرط يف هذا النموذج الرتكازه على
ديانة مدنية .ويقوم هذا النموذج على فكرة اعرتاف الدولة
بديانة مدنية خاصة ،...هذا النموذج تبنته بعض البلدان
()4
األوروبية كاليونان واليت انتظمت حول األرثوذوكسية.
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 - 2النموذج الثاني يؤمن بفكرة التعددية يف العالقات بني
الكنيسة والدولة ،وهذا النموذج يرتكز على اعرتاف الدولة
مببادئ األديان وكل عائالت الفكر الديين والالديين ،وتظهر
هذه األفكار يف بنى اجملتمع املدني ،وميكن االستشهاد بدول مثل
بلجيكا ،هولندا ،النمسا كنماذج هلذا الشكل من الالئيكية.
 - 3وأخريا النموذج الثالث الذي جنده يف فرنسا ،والذي يعرب
عن خصوصية فرنسية متميزة عن النموذجني السابقني ،فهو
()5
ال يعرتف ال بديانة مدنية وال بتعددية األديان.
إن حماولة الربط بني صورة مجهورية وشكل من التعددية
الثقافية يف حماولة لتأسيس مجهورية تعددية ثقافية،
يفرتض إعادة منذجة وحتويل قوي ملبدأ الالئيكية الفرنسي
()6
وكذا الشكل اجلديد للدولة الذي يصاحب هذه العملية.
هذه احملاولة منطلقها ،اعتقاد أالن رونو أن اجملتمع الفرنسي
أقل اجملتمعات إنفتاحا ،وهذا ما تبينه املشاهد اليومية يف الطرق
السيارة ألناس يرتدون مالبس خمتلفة يقودون سيارات
حتمل لوحات ترقيم دول أروبية كبلجيكا وهولندا ويكفي
فقط إذا جتولت يف وسط بروكسل لتفهم درجة التعايش
بني اجملتمعات املتعددة الثقافات ،هذا على املستوى الشعيب ،أما
رمسيا فلقد دأبت الدولة الفرنسية على إصدار قوانني تعيق
فكرة التعدد الثقايف كرفض االعرتاف باللهجات الفرنسية،
ثم جاءت االنتخابات الرئاسية لعام  2002لتساهم يف تصاعد
تيارات إيديولوجية إقصائية ،تسللت يف اجلسم االجتماعي
()7
مستخدمة مبدأ الالئيكية وهذا ما سهل تقدمهم السياسي.
إن القرارات اليت تتخذها احلكومات الفرنسية وآخرها قانون
حظر الرموز الدينية يف املدارس تتم باسم محاية اجلمهورية
وتؤدي حتما إىل إقصاء االختالفات من أجل إدماج أفضل
()8
لألفراد.
أالن تورين :ال تعددية ثقافية دون الئيكية:
يعترب أالن تورين( )1925من أهم علماء االجتماع الفرنسيني
وتصنيفه يف خانة الفالسفة مسألة تطرح اعرتاضا بني
املشتغلني بالفلسفة ولكن مساهماته املتأخرة تصنف ضمن
الفلسفة االجتماعية (نقد احلداثة ،ما الدميقراطية ،من أجل
براديغم لفهم العامل).
كان ألالن تورين حضورا قويا يف النقاش الفكري حول
الالئيكية ،ومن املدافعني بقوة عن قانون حظر الرموز الدينية
يف املدارس العمومية .إن الالئيكية بالنسبة إليه مبدأ حداثي
أساسي ،ارتبط أساسا باجلمهورية وليس فقط بفكرة الفصل
بني الكنيسة والدولة املوجودة يف الواليات املتحدة واليت تظهر
بشكل خمتلف( ،)9ذلك أن الفصل بني الدولة والكنيسة املثبت
يف عام  1791يف التعديل األول للدستور األمريكي ليس له
أي هدف مرتبط بالعداء للدين وهو انطلق بالدرجة األوىل
من جتارب املضطهدين بسبب معتقداتهم النوعية يف أوروبا،
وجتارب تدل على أن تأسيس دين جديد بوصفه دين الدولة
سوف حيد من احلرية الدينية ألصحاب املعتقدات األخرى ،أي
التمييز الذي ميكن أن يؤدي إىل القتل أو الطرد .يهدف الفصل
بني الدولة والكنيسة يف الواليات املتحدة إىل احلرية يف الدين)
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يف حني بدأ األمر يف أوروبا ،بقدر ما حصل فيه الفصل بني الدولة
()10
والكنيسة ،حتوال إىل اجتاه أدى إىل احلرية من الدين).
بالنسبة إىل أالن تورين فإن طرح مسألة التعددية الثقافية،
ليس بسبب احنطاط النموذج اجلمهوري السياسي أو إعادة
تشكله ولكن منذ أن مت استبدال الكونية القانونية واحلقوقية
بالعقالنية األداتية لالقتصاد (تسويق ،إنتاج ،استهالك ،اتصال
بعد ذلك) .وهذا ما أعطى التدويل أو ما يسمى بالعوملة أهمية
()11
متنامية أثرت على سيادة الدول.
هذا التوصيف ال خيتلف عن أطروحات مدرسة فرانكفورت
األملانية ،ذلك أن القيم احلضارية التنويرية (العدل ،املساواة،
احلرية) أضحت نسقا من القيم تتحكم فيه العقالنية األداتية،
وأدى تنامي الفعالية االقتصادية ضمن سياق العوملة إىل إنبعاث
(مطالب األقليات) ويقظة القوى االجتماعية والثقافية وظهور
إشكاليات متعلقة باللغة والعالقة باجلسد(املطالب األنثوية)،
والذاكرة(الشعوب املضطهدة).
إن هذه املشكالت ال ميكن ربطها فقط بالعوامل االقتصادية
ولكن مثة سياسات اإلقصاء والعنصرية واهليمنة الثقافية
ساهمت يف صناعة املطالب الثقافية وتناميها يف النقاشات
السياسية ،فالعنصرية مثال هي صورة قصوى لرفض
التعددية الثقافية بل وحتى الدعوى لكونية الثقافات
املهيمنة(اإلشارة هنا إىل املثل الغربية) ،فعلى سبيل املثال يدعي
مناضلو الالئيكية تفوقهم الثقايف على األديان ويصفونها
بأنها عتيقة وال خيتلف األمر على الوطنية اإلثنية يف أملانيا
اليت مازالت حتتفظ بقانون اجلنسية الذي يضع صعوبات
البن مهاجر تركي مولود يف أملانيا بأن يصبح أملانيا ،بينما ال
يطرح أي مشكل بالنسبة لألقليات األملانية املتواجدة يف شرق
أوروبا .إن ما ينتج التجانس الثقايف ليس املصلحة االقتصادية
وإمنا ثقافة وجمتمع ودولة ،وهلذا فإن التعدد الثقايف املقبول
يتأسس على الالئيكية أي على الفصل بني ثقافة (ديانة على
سبيل املثال) والدولة .ومن يدرسون اإلسالم يعرفون تأثريه
وتارخيه وصوفيته ويصارعون اإلسالم السياسي الذي يرجع
()12
إىل اإلسالم كمصدر ثقايف يف خدمة مشروع سياسي.
ال شك أن أالن تورين يقصد مناذج من املثقفني العرب يعيشون
يف الغرب (عبد الوهاب مدب ،مالك شبل ،حممد أركون ،فياللي
األنصاري) يريدون تقديم اإلسالم على الطريقة الغربية
متناسني أن املسيحية يف طبيعتها متماهية مع الالئيكية وال
تتدخل يف الشؤون السياسية ،بعكس اإلسالم.
ال توجد تعددية ثقافية دون الئيكية( ،)13إنها النتيجة اليت
إنتهى إليها أالن تورين ولكن أية الئيكية؟
إنها الالئيكية اليت ترفض تكريس التفاوتات االجتماعية
داخل املدرسة وتدافع عن احلرية الثقافية والسياسية اليت
تعترب مبادئ أساسية لكل دميقراطية ويدعو أالن تورين
إىل مبدأ حيادي للدولة وتنفيذ سياسة إنصاف اجتماعي
()14
وتنوع ثقايف.

بقوة يف النقاشات الفكرية السياسية ،عمل وزيرا للرتبية
يف عهد حكومة رافاران وتركزت اهتماماته الفكرية حول
موضوع الالئيكية وتشهد على ذلك مؤلفاته األخرية :اإلنسان
املؤله( ،)1996ثورة احلب( ،)2011الديين وبعد الدين(.)2004
يف إحدى مقاالته يف جريدة لوفيفارو طرح لوك فريي سؤاال
()15
فحواه»:هل اإلسالم قابل للذوبان يف الدميقراطية؟
يضبط لوك فريي ثالثة مواقف متنافرة يف عالقة اإلسالم
بالدميقراطية:
 - 1موقف جان فرانسوا كاهن املؤكد على انفتاح اإلسالم
على الالئيكية وهنا يقدم هذا الصحايف املثال الرتكي لتأكيد
طرحه.
 - 2رؤية مالك شبل األنرتوبولوجي اجلزائري الذي يتحدث
عن إسالم األنوار والذي جيب بعثه.
 - 3موقف املؤرخ :إيلي بارنايف والذي يضع كل األديان
السماوية (اإلسالم ،اليهودية ،والكاثوليكية يف خانة واحدة
ألنها وبكل تأكيد ال تتالئم مع الدميقراطية).
يف ظل هذا السجال فإن رأي لوك فريي خمالف ألراء من
ذكرنا هم سابقا ،فاألديان الثالث ليست على قدم املساواة
أمام الالئيكية وألسباب عميقة وحدها املسيحية اليت مسحت
وشجعت توسع اجملتمعات الالئيكية والدميقراطية وليس من
()16
باب الصدفة أن تكون هذه اجملتمعات ولدت يف أوروبا.
إن املسيحية تعطي مكانة مهمة للوعي وللجانب الداخلي
وال تشرعن عمليا احلياة اليومية ،ليس ألن املسيح يرد لقيصر
ما لقيصر ولكن يرد الناس ملنتداهم الداخلي ،يضيف فريي:
ميكن أن نقرأ أو نعيد قراءة إجنيل يوحنا فلن جند إلزامات
خارجية (طريقة اللباس والغذاء ،والزواج) فكل هذه األمور
مل تكن تهم املسيح ومن هذه اخللفية فإن الالئيكية هي مثرة
()17
لطبيعة املسيحية.
إن احلداثة اليت أنتجت الالئيكية ليست إقصاء للتعالي
ولكن إعادة تهيئة للتعالي لشروط توافق مع مبدأ رفض
()18
حجة السلطة.

مارسيل غوشيه :اإلسالم وصدمة احلداثة.
على عكس فريي يتجه املؤرخ والفيلسوف مارسيل غوشيه
( ) - 1946ومدير حترير جملة املناظرة ( )le débatإىل قراءة
تارخيية للمشكلة السياسية الدينية ومتوقفا على راهن
التجربة اإلسالمية وماضيها.
يف قراءته لتاريخ العالقة بني السياسة والدين يعود غوشيه
إىل تاريخ اجملتمعات البدائية ،واصفا إياها بأنها مرحلة حتييد
()19
للسياسي.
ويف هذه املرحلة ال جيب أن يكون هناك إنقسام إجتماعي
بني احلكام واحملكومني والفرد يف هذا اجملتمع ليس له احلق
يف أخذ مكان األجداد وال تغيري اجملتمع ،ويوضح غوشيه ذلك
بقوله »:إنه ال مكان ألخالق حتدد من جهة الطريقة اجليدة
لوك فريي :اإلسالم عائق أمام الالئيكية:
لقيادة السلوك وال أوامر إلزامية .هناك إخنراط فيما ما هو
يعترب لوك فريي ( ) - 1954من أهم الوجوه الفلسفية احلاضرة موجود وتطابق جوهري مفرتض للتجربة اجلماعية مع
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القانون القديم ،هذه هي أهم املميزات الثقافية الالزمة للديانة
()20
البدائية».
بعد هذه املرحلة تظهر الدولة اليت متثل اللحظة املفتاحية
لفهم مسار فكرة اخلروج من الدين .إن ميالد الدولة كان
حدثا قطع التاريخ إىل اثنني وأدخل اجملتمعات البشرية يف
()21
مرحلة جديدة .لقد أدخلت هذه اجملتمعات يف التاريخ .
يتحدث مارسيل غوشيه كثريا عن مصطلح اخلروج من
الدين واملقصود به عدم ضياع التجربة الدينية وختليص
تنظيم الواقع االجتماعي حسب وجهة نظر اآلخر وهذا
التخليص يظهر التجربة الذاتية لآلخر كبقية أنرتبولوجية
()22
ال ميكن ردها».
تعترب املسيحية منوذجا لديانة اخلروج من الدين وتتميز
مرحلة اخلروج من الدين بفقدان الدين لسلطته وانهيار
املمارسة الدينية وهزمية السلطات العقائدية وظهور اإلعتقاد
()23
الذاتي.
مل يكن اإلسالم حمور إهتمام مارسيل غوشيه يف مؤلفاته اليت
تناولت الظاهرة الدينية لسببني:
()24
 - 1مل يكن رمسه العام إعطاء خط عام لتاريخ األديان.
 - 2ما كان يهمه هو خط التطور الذي يقود حنو الوضعية
()25
االستثنائية اخلاصة بالغرب.
إن اإلسالم يف نظر غوشيه ليس غريبا عن الثقافة الغربية
لوجود قرابة عميقة بني هذا الدين واملسيحية بإعتبارهما
دينيني توحيديني ،حتى ولو أنه من داخل هذين الدينيني هناك
()26
اختالف عميق يف املضامني الدينية.
وبالعودة إىل التاريخ ،فإن اإلسالم يعترب أحد املكونات األوروبية
خالل العصر الذهيب للثقافة األموية يف إسبانيا وسيبقى هدا
()27
الدين عنصرا مهما من الناحية الكمية للمجتمعات األوروبية.
يرى مارسيل غوشيه أن اإلسالم ليس دينا مقاوما للعلمنة،
وال ميكن أن يفهم كديانة للخروج من الدين فهذا املفهوم
خاص باملسيحية ولكن ملاذا كل هذا االهتمام باإلسالم؟ وملاذا
كل هذا الرفض والراديكالية األصولية يف العامل اإلسالمي؟.
يعتقد غوشيه أن اإلجابة تظهر يف العالقات اجلوارية لإلسالم
مع أديان الغرب(املسيحية واليهودية) ،ذلك أن اإلسالم ميثل
بالنسبة إىل األديان التوحيدية املرحلة الثالثة املتجاوزة
لليهودية واملسيحية .وينتج عن ذلك إحساس بالتفوق الديين
والذي أكدته وقوته الغزوات اإلسالمية ،ولكن األمور تغريت
مع املرحلة اإلستعمارية األوروبية وحدث حتول مأساوي وزاد
الفشل التنموي الواضح حدة الالتسامح مع الغرب واكتملت
الكارثة اليت أملت باملسلمني بعد هيمنة إسرائيل على الشرق
()28
األوسط مبساعدة القوة العاملية املهيمنة (أمريكا).
هذا الوضع الراهن للمسلمني خيلق وضعية فشل تارخيي
وحضاري ويتناقض مع اإلحساس النفسي بالتفوق الديين
الذي ذكرناه أنفا ويؤدي كل ذلك إىل تنامي األصولية
اإلسالمية وكثرة األتباع واالنكفاء على الذات.
هذه التداعيات ال تنحصر يف العامل اإلسالمي ولكنها تنتقل
إىل الغرب حبكم وجود جتمعات إسالمية مستقرة يف البلدان
108

األوروبية ،وفرنسا متثل البلد الذي أهلبته مشكالت املسلمني
وأوهلا قضية احلجاب.
بالنسبة لغوشيه ليس من الصدفة أن يكون اجملال الرتبوي
مكانا للصراع بني اإلسالم والالئيكية واحلجاب ما هو إال مربر
وليس املشكل احلقيقي ،إنه توجه ال عالقة له باإلسالم فهو
يدخل يف سياق توجه أجيال التالميذ للمطالبة بهوية خاصة
ورفض كل إلزام تريد املؤسسة الرتبوية فرضه عليهم .ومن
جهة هناك تصعيد لإلحتجاجات من طرف الالئيكيني ويف ظل
هذا الوضع ال يرى غوشيه ضرورة إلعادة النظر يف الالئيكية
اليت إنتصرت يف معركتها ضد إدعاءات وصاية الدين على
()29
النظام االجتماعي.
ميكن أن نضيف شيئا عن مشكلة احلجاب متعلق بوضعية
املرأة املسلمة الذي يعترب مشكال حقيقيا والسؤال املطروح
هو :هل احلجاب عالمة دينية أم عالمة على دونية النساء أم
عالمة تبعية وخضوع؟ يضيف غوشيه أن رأيه يتجه حنو إعتبار
احلجاب عالمة وحدوية يف احلضارة اإلسالمية ،إنه عالمة
ملشكلة حضارية إسالمية وليس مشكلة الدين اإلسالمي .هذا
الغموض واخللط بني احلضارة اإلسالمية والدين اإلسالمي
()30
يسمم النقاش الدائر اآلن يف فرنسا.
بيرب مانينه :حنو فهم فلسفي للتاريخ السياسي لإلسالم:
حياول بيرب مانينه ( )- 1949فهم املشكلة اإلسالمية يف
الغرب وميثل هذا الفيلسوف أحد أهم الفالسفة املتخصصني
يف الفلسفة السياسية اللبريالية وعمل أستاذ ا مساعدا لعامل
االجتماع رميون آرون.
إن حديث مانينه عن الالئيكية سبقه حتليال للدميقراطية
واليت يعتربها تنظيما لإلنفصاالت واخلط املميز هلا واملظهر
()31
األساسي ،ويعدد بيري مانينه ذلك يف ستة إنفصاالت:
 فصل املهن أو ما يسمى بتقسيم العمل. الفصل بني السلطات. الفصل بني الكنيسة والدولة. الفصل بني اجملتمع املدني والدولة. الفصل بني املمثل واملمثل (احلاكم ،واحملكوم). الفصل بني األفعال والقيم أو بني العلم واحلياة.ما يهمنا هو الفصل بني الكنيسة والدولة والذي يعترب حالة
خاصة للفصل بني اجملتمع املدني والدولة ،ذلك أن اجملتمع
املدني أخذ شكله األساسي عند ما تركت الكنيسة احلكومة.
إن اجلمهورية الفرنسية أخذت شكلها املستقر والنهائي مع
قانون  ،1905وإذا فكرنا أنه جيب إعادة النظر يف هذا الفصل
بني الديين والسياسي فيلزم عن ذلك إعادة النظر يف الالئيكية
()32
والنظام السياسي ككل.
احلديث عن الالئيكية فرضته كتابات بعض الكتاب
والشخصيات العمومية اليت صرخت معلنة أن الالئيكية
واجلمهورية يف خطر نتيجة التنامي الراهن إلتباع الديانة
اإلسالمية الرافضني واملتجاهلني لفكرة الفصل بني الدولة
والكنيسة والتمييز بني الروحي والزمين ومن جهة أخرى هناك
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من يعتقد أنه جيب فرض هذا الفصل على املسلمني الفرنسيني
وآخرون يرون يف هذا الفرض الصعب على ديانة ال تتالءم مع
الالئيكية ميثل هجوما على اهلوية اإلسالمية وأنه جيب النظر
إىل جتارب دميقراطية أخرى استطاعت أن حتقق التعايش
بني الطوائف املختلفة بفتح الفضاء العمومي جلمهور املتدينني
()33
للتعبري عن آرائهم دون خوف (اللبريالية اإلجنليزية).
ليس اإلسالم العامل الوحيد إلثارة النقاش حول العالقة
بني الدين والسياسة ،مثة مواضيع أخرى متعلقة باإلجهاض
املرفوض دينيا واملتسامح معه تشريعيا يف بعض البلدان
الدميقراطية الغربية ،كما أن النقاش امتد حنو التعليم
وضرورة جعل التعليم الديين تعليما عاما بعد سلسلة من
اجملادالت بني املدافعني عن فكرة الفصل بني العام واخلاص،
وبني املدافعني عن القيم الروحية واملنادين بضرورة جعل
الفضاء العمومي مكانا مفتوحا لكل الطوائف (وهذا ما حدث
()34
يف أمريكا).
ال خيتلف موقف بيري مانينه عن مارسيل غوشيه يف النظر
إىل املسيحية  :فلقد ساهمت هذه الديانة يف إعطاء دور حاسم
يف تطور الدميقراطية احلديثة ،ذلك أنه ال جيب النظر إىل
املسيحية كديانة ال سياسية أو أنها جمموعة اعتقادات
()35
أخروية ولكنها يف احلقيقة جمموعة قيم.
إن الربط بني املسيحية والدميقراطية يقتضي االعتقاد
بتجانس بني القيم املسيحية والقيم الدميقراطية احلديثة
وأهمها قيمة املساواة واحلرية ،ولكن ما مدى متانة هذا
التجانس املزعوم؟
بالنسبة لبيريمانينه فإن مسألة العالقة بني املسيحية
والدميقراطية تستحق أن تطرح بشكل مفصل( )36وعادة ما
تطرح من باب القيم .ففي الكتاب املدرسي للتاريخ للمرحلة
النهائية يفسر لنا بأن الغرب جيمع القيم اإلغريقية
والرومانية والقيم املسيحية وقيم األنوار ،إذا كان األمر
تذكري بأن الوثنية واملسيحية والثورة الدميقراطية ثالث
حمطات للتطور الغربي فهذا أمر متفق عليه ولكن هذا اجلمع
للقيم ال حيمل أي توضيح وهذا الغموض حول العالقة بني
املسيحية والدميقراطية يعود إىل االستخدام التقرييب ملفهوم
املساواة وهنا ميكن أن نشري إىل توكفيل الذي يؤكد أن دعوة
يسوع هي اجلذر أو املنبع األساسي لفكرة املساواة الدميقراطية،
يعقب بيري مانينه على هذا اإلدعاء بالقول أن األناجيل مفتوحة
لكل الناس وميكن قرائتها ولكن مل أجد شيئا مشابها لفكرة
()37
املساواة الدميقراطية أو ملبادئ فلسفة حقوق اإلنسان.
هناك من يضيف بشكل عام بأن املساواة الدميقراطية ،هي
كلمة املساواة املسيحية وهذا املقرتح منطقيا الواعي وغري
متجانس والقضية هنا تتعلق مبجالني خمتلفني فاملساواة
املسيحية جماهلا العامل اآلخر ومضمونها االندماج يف اإلله
واملساواة الدميقراطية جماهلا العامل الدنيوي ومعناها بشري
(بني البشر) .هذا التعليل يقود إىل فكرة أن علمنة الفكرة
املسيحية تعين ختريبا هلا كفكرة مسيحية ،إنه إذا أخذنا
املفاهيم جبدية ،فإنه جيب أن نقول بأنه ال يوجد رابط داخلي
()38
بني فكرة املساواة الدميقراطية والفكرة املسيحية للمساواة.
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أما بالنسبة للحرية فإن التصور املسيحي يبقيها يف جمال
الوعي الداخلي ،فالوعي قدرة داخلية للحكم تسمح لكل إنسان
أن حياكم ذاته كما حياكم اإلله ولكن هذه احملاكمة غري
مرئية وجماهلا غري مرئي( .)39ولكن احلياة السياسية يضيف
بيري مانينه جتري يف عامل مرئي واملسيحية ال ميكنها أن تقول
شيئا حول احلياة السياسية ،فاإلنسان يستثمر كل طاقاته يف
هذه احلياة ويأخذ ثقته يف قواه .إن اإلنسان هو الفاعل وهذه هي
()40
عظمة احلرية السياسية وهذا ما ال تأبه به املسيحية عموما.
هذا عن املسيحية وتعارضها قيميا مع الدميقراطية احلديثة
فماذا عن اإلسالم؟ يرفض بيري مانييه فكرة حرب احلضارات
من منطلق وجود صراع بني الغرب واإلسالم ألن احلضارات
ال تقوم باحلرب ،ولكن املسألة سياسية بالدرجة األوىل .ذلك
أن املشكلة السياسية لإلسالم تكمن يف أنه مل جيد صورته
السياسية .ينطلق بيري مانينه يف فهم املشكلة اإلسالمية من
مجلة الوقائع التالية:
 إن النصائح اليت يقدمها األوربيون لإلسالم بضرورة إمتامإصالحات دينية واجتماعية وسياسية ستسمح للمسلمني
باملشاركة يف مسرية اإلنسانية تغفل عن اخلصوصيات
الثقافية والتارخيية اليت مهدت التغيري الذي حدث يف الغرب
من النهضة إىل اإلصالح الديين واليت تتماشى مع منطق
()41
اهلوية املسيحية األوروبية.
 إن اإلسالم يتجاهل التمييز بني الكنيسة املرئية والكنيسةالالمرئية واخلاص بالعامل املسيحي وكذا التوتر السائد بني
القطب املؤسساتي والقطب الروحي ،وهناك غياب للتقسيمات
الداخلية (الزمن ،الدنيوي ،املرئي ،الالمرئي) وحضور
()42
التقسيمات اجلغرافية (دار اإلسالم ،دار احلرب).
 اإلسالم شكل سياسي ينتمي إىل صنف اإلمرباطورياتولكن هذا التوصيف غري كاف فأول نظام سياسي ذو طبيعة
إسالمية وضع أسسه النيب حممد املشرع وقائد املدينة والرجل
العسكري ثم كان ظهور نظام اخلالفة الذي يقوم على
خدمة الشريعة كأساس ديين للنظام اإلجتماعي ويف ظل هذا
النظام نكون أمام قانون ال يناقش ويقصي وحيد بشدة الكثري
من احلريات الشخصية اليت تطالب بالدميقراطية ،ومن جهة
نالحظ أن سلوك األمراء أو القادة غري متطابق مع احرتام
القوانني الدميقراطية وهذا ما يصعب على اإلسالم ممارسة
()43
الدميقراطية فعليا.
 إن اإلسالم مل يعرف التحول السياسي الذي عرفه الغرب(من امللكيات إىل اجلمهوريات) ،حتى احلركات الوطنية اليت
ظهرت يف أرض اإلسالم رفعت شعاره األمة العربية رغم
علمانيتها يقول بيري مانينه« :حنن أما بصمة توسعية كثيفة
دون إمرباطور» ،وهذه الشعارات املرفوعة ذات طبيعة قوميه
وأصولية تتجه حنو إحياء أشكال سياسية ماضوية (األمة،
()44
اإلمرباطورية).
وهكذا فإن تشخيص بيري مانينه ملشكلة اإلسالم والسياسة
تركز على ربط حاضر املسلمني مباضيهم مهمة لفهم
عوائق اندماج املسلمني يف املنظومة الدميقراطية املعاصرة
ثم إن الثورات اليت قامت يف العامل العربي مؤخرا تؤكد على
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أن القيم الدميقراطية ليست حكرا على الغرب وأن العامل
اإلسالمي يتجه حنو أنظمة دميقراطية تراعي كرامته
وحقوقه الطبيعية وتضبط سلوك احلاكم.
ايف شارل زاركا :ضرورة إصالح اإلسالم
ايف شارل زاركا ( )- 1950أستاذ الفلسفة السياسية جبامعة
السوربون ومدير جملة  citésيقدم رؤية حتليلية حول
املشكالت اجلديدة اليت فرضتها التواجد اإلسالمي داخل
اجملتمع الفرنسي.
يتساءل ايف شارل زاركا:هل جيب تعديل قانون 1905
اخلاص بالفصل بني الكنائس والدولة؟ إن هذا السؤال مهم
جدا ألن خصوصية املؤسسة اجلمهورية الفرنسية هي اآلن
حمل تساؤل بعد التغريات اليت طرأت يف اجملتمع الفرنسي
حول العالقات بني األديان والسياسة وباألخص وضع الطوائف
()45
الدينية القدمية منها واجلديدة.
لقد تغريت البنية الدينية لفرنسا منذ قرن ،وهلذا فإن أسباب
وضع قانون الفصل عام  1905خيتلف عن الوضع احلالي ،ففي
السنة األنفة الذكر ،كان األمر متعلقا بوضع تشريع حيقق
استقاللية للجمهورية الالئيكية أمام املذهب الكاثوليكي ،أما
اآلن فنحن أمام مشكالت حتتاج حال طرحهما تأسيس الطائفة
()46
املسلمة يف فرنسا.
يعترب قانون  1905ذا قيمة أسطورية ومؤسسا وثابتا وخالدا،
الرتباطه باجلمهورية فهو يكرس الفصل بني السياسة والدين
وهو أحد مظاهر التعارض بني اجلمهورية وامللكية ،وهلذا
السبب فإن املساس باملواد املشكلة هلذا القانون ،ميثل بالنسبة
للكثري من الفرنسيني إعادة نظر لفكرة اجلمهورية القائمة
()47
على استقاللية قواعد احلياة العامة عن الدين.
يضع ايف شارل زاركا جمموعة من اخلصائص للدين قبل
احلديث عن العالقات بني األديان والسياسة أهمها:
إن الدين ال يتكامل عفويا مع الالئيكية (ال يوجد توجه طبيعي
للدين يرتك االستمرارية والبقاء لفضاء سياسي عمومي ال
ديين).كل دين حيمل رؤية مشولية للعامل ويفرض عقائده
على الغري ،بإعتبارهما حقائق صادقة ويف نفس الوقت يقصي
اإلحلاد وحتى الديانات املغايرة له(.)48
تؤدي هذه الفكرة إىل القول أن أي دين ال حيمل إستعدادا
للتعايش مع أديان أخرى ،وميكن تربير ذلك بالرجوع إىل
املضمون الدوغمائي األحادي لألديان ،واالدعاء بكونية عقائدها
()49
وحماولة فرض ذلك على اجلميع.
وهلذا السبب يقرتح ايف شارل زاركا أن متر مسألة احلقيقة
(االعتقاد باملذهب) إىل جو من الصراحة وقوة االنتماء جلعل
التعايش بني األديان ممكنا لألديان قوة معتربة ،رغم تراجع
املمارسات الدينية وإضعاف االعتقادات يف ظل األنظمة
الدميقراطية ،وتظهر هذه القوة يف القدرة على التعبئة،
ومتثل هذه األديان أحد أهم املكونات األساسية للهوية الرمزية
لألفراد واجلماعات والطوائف ،فالبشر ال يتصارعون حتى املوت
من أجل مصاحل سياسية واقتصادية ،ولكن هذا الصراع يكون
حول قيم رمزية دينية باألخص(.)50
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هناك حضور متنامي للدين على املستوى الفردي ،رغم أن
الدين ليس العنصر األساسي للتنظيم السياسي واالجتماعي
وهذا األمر يربر راديكالية الصراعات الدينية وهذا جيعلنا
()51
تقول أننا لسنا أمام نهاية لألديان.
إن األديان غالبا ال تتكامل مع الالئيكية ولكن يف حالة الغرب
حتقق التكامل والتالؤم ،وذلك أن تعايش األديان والقبول
بالالئيكية مل يتحقق بسهولة ،ولكن األمر حتقق بعد حلقات
تارخيية دموية ومأساوية (حروب األديان ،الثورة الفرنسية،
قانون  ،)1905الذي حدد النموذج الفرنسي لالئيكية ،وارتبطت
هذه التحوالت مبؤسسة الكنيسة اليت ظلت مقرتنة باحلكم
السياسي والذي استفاد من فكرة احلق إال هلي اليت شرعنت
األنظمة امللكية ويف نفس الوقت كسب األكلريوس قوة
سياسية(.)52
هذا بالنسبة للمسيحية ،أما اليهودية ،فلقد ارتبطت باحلكم
السياسي يف حلظة تارخيية معينة ،فالقضاة واألنبياء ،مل تكن
هلم وظيفة دينية فقط ،بل كذلك اجتماعية وسياسية ،ولكن
ظروف الشتات اليت عرفها اليهود ساهم يف انفصال اليهودية
عن السياسة واليهود مل تكن هلم دولة وهذا ما يفسر مأسوية
التاريخ اليهودي ،وهلذا ميكن القول أن اليهودية تكونت
كديانة خاصة منفصلة عن السياسة وهذا احلكم ينطبق
حتى على دولة إسرائيل واليت ال تعترب دولة دينية ،رغم وجود
املتدينني يف املشهد السياسي بالنسبة لإلسالم فاملشكل كامن
يف عدم إمتام عمل النقد الذاتي للنصوص املؤسسة وعدم قيام
حتول إمجاعي وسياسي والذي عرفته املسيحية واليهودية،
ولكن ايف شارل زاركا يستطرد معتقدا أنه ال ينف وجود
أعمال نقدية حول القرآن واملفاهيم االجتماعية والسياسية
اليت حيملها ،ولكن هذه األعمال كانت هامشية ،ومل يكن هلا
تأثري يف اجملتمعات اإلسالمية .إن اإلسالم مل يعرف إصالحا
نصيا وإجتماعيا يعيد له روحانيته ،كما أن مرحلة نقدية يف
بلد مسلم تظهر لي مستبعدة بسبب العقائد اليت متنع دراسة
القرآن يف أفق نقدي ،وكذا البنى االجتماعية اليت توقف مسار
تقدم هذه اجملتمعات كما أن يف غالبية البلدان اإلسالمية فإن
اإلسالم يقف كدين حقيقيي يقبل بوجود طوائف دينية حتت
نظام قانوني(الذمة) ورغم ترك هذا القانون التمييزي مل تتغري
()53
العقليات وال العادات.
ولكن انتقال اإلسالم إىل الفضاء األوروبي جعله يكتشف
حقيقة أنه ليس دينا غالبا ومهيمنا ،ويف هذا السياق جيب على
هذا الدين أن خيترب نقديا ويقوم بإصالح جيعله متالئما مع
الالئيكية ومتعايشا مع الديانات األخرى ،وهذا األمل يف النقد
واإلصالح مرجو نتيجة جو األمن وحرية الفكر املضمونة ألفراد
اجملتمعات املسلمة اليت تعيش يف البلدان الغربية ،ويف فرنسا
مثال تطرح العديد من املسائل حول مكانة اإلسالم كثاني
ديانة عدديا وحدود تطبيق قانون  ،1905صحيح هناك مسعى
لفرنسة وإدماج الطائفة املسلمة ولكن هذا الطرح يصطدم
مبسألة أماكن العبادة والتعليم الديين .إنه من الوهم جتنيس
الطائفة املسلمة على قدم املساواة مع الطوائف األخرى برتكها
مرتبطة ماديا وماليا وتربويا وإيديولوجيا ببلدان أجنبية ،كما
أن قانون عام  1905مل يطبق على املسلمني بالنظر إىل التمويل
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اإلسالم والالئيكية يف اخلطاب الفلسفي الفرنسي املعاصر

اخلارجي ومراقبة تكوين رجال الدين واألئمة.
يرى ايف شارل زاركا أن األمر يتطلب عمل نقد ضروري
الندماج الديانة اإلسالمية يف إحداث تالؤم مع الالئيكية،
()55
وإعادة النظر يف املادة « »2من قانون عام .1905
هذه املراجعة للمادة « »2من قانون عام  ،1905تتطلب اإلجابة
عن تساؤلني(:)56
 - 1ما هي نقائض الئيكية عدم اإلعرتاف؟
 - 2هل مفهوم الالئيكية وعدم اإلعرتاف متناقضان
مفاهيميان وهل إعرتاف الدولة باألديان يلزم عنه انهيار لفكرة
الالئيكية؟
تقدم الالئيكية على أنها عقيدة واملفهوم املركزي للفلسفة
السياسية ولكن األمر على خالف ذلك ،إنها مفهوم مهم تفهم
يف سياق تارخيي وفلسفي ،ولفهم حقيقة الالئيكية وجب
ربطها مببدأ حياد الدولة والذي يبعث اعرتاضني(:)57
 إن دولة حمايدة ليست إال مؤسسة فقدت حقيقتهااجلوهرية السياسية ،وتقلص دورها إىل أداة النتاج التوافق.
 إن دولة حمايدة حقيقة خيالية ،ذلك أن الدولة تشاركيف احلياة التارخيية والسياسية والثقافية والدينية،مبا
حتمله من قيم اجتماعية وفنية متثل غالبية السكان هذين
اإلعرتاضني يتأسسان على عدم فهم مبدأ حياد الدولة والذي
يقوم على حصر الدولة يف اجملال السياسي ،فتبقى وظيفتها
األساسية محاية احلريات اخلاصة والعامة واحملافظة على
املمتلكات اخلاصة واحلرص على الرفاهية وحتقيق العدالة،
وهكذا فإن احلياد يفهم على أن الدولة ال تتدخل فيما ال
خيصها كاالعتقادات الدينية واملفاهيم األخالقية واألشكال
الثقافية ،إال إذا كانت تشكل خطرا على األمن العام؟ هذا
االستثناء يريد به ايف شارل زاركا تربير بعض القوانني اليت
أصدرتها اجلمهورية الفرنسية (منع احلجاب ،ويف حالة وجود
توترات اثنية تهدد آمن ووحدة البالد.
كما أنه على الدولة أن ال متيز بني الطوائف وال حتمل
أحكاما مسبقة ضد األديان ،وكل دولة تقع يف هذه املمارسات
تصبح دولة كليانية مشولية ،وهكذا فإن وجود فضاء عمومي
للمواطن وعدم التمييز بني الديين واإلثين واالقتصادي حيقق
()58
فكرة الالئيكية ،ويوضح جبالء مبدأ حيادية الدولة.
يعرتض ايف شارل زاركا على منط الالئيكية الفرنسية
القائمة على مبدأ احلياد الديين للدولة والذي تكذبه الوقائع
لسببني:
 .1أي دين أو عبادة متارسها جمموعة من الناس كثرية أو
قليلة ولكن الدولة وميكن أن تتجاهل هذه اجلماعات الدينية،
فهي أي الدولة حتتاج إىل وسائط لتتحاور معهم ،ويتكون
هؤالء من ممثلي اجلماعات الدينية ،والتشاور مع هؤالء يعد
مبثابة اعرتاف ولتوحيدهم كذلك.
 .2املنظمات الدينية ختضع إىل شروط تنظيمية ،حددها
قانون  ،1905كما أن وضع عقود للمؤسسات التعليمية الدينية
()59
يشكل إعرتافا للدولة باألديان.
يعتقد ايف شارل زاركا أن االعرتاف – باألديان ال ميس بفكرة
()54
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الالئيكية إذا وضحنا أن فكرة االعرتاف باألديان ال يلزم عنه
وضع صيغة دينية أو احلادية بالدولة .إن الئيكية االعرتاف
()60
يلزم عنه املرور من حيادية الالمباالة إىل حيادية جزئية.
ينتقل ايف شارل زاركا إىل موضوع الزم عن فكرة احليادية
متعلق بتوافق الدين مع الالئيكية واضعا جمموعة من
الشروط:
أ -ترك األفق األحادي أي ترك احتكار احلقيقة ورفض اآلراء
املخالفة واعتبارها هرطقات ويتحقق هذا الشرط بتأسس
الدين على مبدأي حرية الوعي وكرامة اإلنسان.
ب -القبول بتعايش ال متاثلي لألديان :فال يوجد دين غالب
وطوائف خاضعة ،وجيب أن يكون التعايش قانونيا (املساواة).
ج -التمييز بني اجملال اخلاص واجملال العام وعلى الدين أن
()61
ينحصر يف اجملال األول.
د -تطابق القيم الدينية مع القيم واحلقوق األساسية
للدميقراطيات الدستورية ،ذلك أن مبادئ احلرية واملساواة
والكرامة جيب أن تكون مبادئ كونية فوق كل اعتقادات
الكنيسة ،كما جيب على الدولة أن تتدخل إذا مت املس بهذه
املبادئ.
يعود ايف شارل زاركا إىل موضوع اإلسالم معتقدا أن تطابقه
وتالؤمه مع هذه املبادئ جيعله متوافقا مع الالئيكبية ،ولكن
ليس من السهل حتقيق ذلك ولكن ميكن حتقيق ذلك إذا
حتقق إصالح نقدي مزدوج هدفه نقد هريمونوطيقي للنص
املقدس يسمح بتمييز املبادئ األساسية للديانة اإلسالمية
من احلكايات التارخيية اليت ال تصلح إال يف سياقها التارخيي
اليت كتبت فيها وكذا إعادة النظر يف املبادئ السياسية
واالجتماعية – لإلسالم على سبيل املثال :مبدأ الالمساواة بني
الرجل واملرأة ،الزواج اإلكراهي ،التعدد ،رجم النساء..اخل) .إن
هذا النقد ال يؤدي إىل زوال الدين اإلسالمي ،ولكنه كفيل
()62
بإعادة الروحانية هلذا الدين.
إذا تعمقنا جيدا يف حتليل ايف شارل زاركا حول وضع
املسلمني يف فرنسا فإن اخللل يف رأيه يكمن يف النصوص
الدينية اإلسالمية ويف االنكفاء الذاتي ولكن الرجل يهمل
عاملي العنصرية واالستعمار ،فقد وسم العرب واملسلمون،
على أنهم شعوب منحطة ،غري قادرين على مواكبة التقدم
وال سبيل إلدماجهم ضمن أسلوب احلياة الفرنسية ،وكان
يتم اختيار ذلك يف مراحل خمتلفة ،بالطبع ،عبارات لتمثيل
احنطاط العرب/املسلمني ،وذلك يف اجلوانب الدينية والفالحية
وامليول اجلنسية والتنظيم العائلي أو مناذج ألبسة الرجل مثل
()63
الطربوش الشامي واحلجاب بالنسبة للنساء.
أما عامل االستعمار فقد أوضح جبالء عنصرية واستعالء
الفرنسيني فلقد سعى هؤالء إىل تذويب الشعوب املتخلفة يف
الثقافة الفرنسية .ويقتضي مفهوم البعثة ،أن التذويب ممكن،
وميكن أن يتحول اجلزائريني إىل فرنسيني كيفما كانت
)64(.
مرجعيتهم
رجييس دوبري :الدفاع عن الالئيكية-أمام خطر األصولية
ميثل رجييس دوبري ( )- 1940أهم األصوات الفكرية املنتمية
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أ .عبد النور نابت

إىل اليسار الفرنسي .رافق الثوري املاركسي شي غيفارا يف
الستينات ،عمل مستشارا ثقافيا للرئيس الفرنسي فرانسوا
ميتريان ( )1985-1981وكان مديرا للمعهد األوروبي لعلوم
األديان ورئيس حترير جملة .Les cahiers Mediologie
الظاهرة الدينية كانت موضوعا مهما يف كتاباته
املتأخرة ،أخرها كتاب حلظة األخوة ،ويعترب دوبري من
أهم املدافعني عن فكرة العلمانية املؤمنة إىل جانب لوك
فريي ومارسيل غوشيه.
وضع رجييي دوبري رسالة إىل جلنة ستازي اليت كلفها
جاك شرياك بوضع تقرير حول الرموز الدينية يف األماكن
العمومية وتضمنت هذه الرسالة جمموعة من االعرتاضات
حول فكرة التشريع حول حظر الرموز الدينية يف املدرسة
أهمها:
 - 1دأبت إصالحات الرتبية على إدماج اجملتمع يف املدرسة
(جمالس املنتخبني ،أولياء التالميذ اإلعالميني كمشاركني
يف اجملال الرتبوي) ،فلماذا ال جيب أن يلتحق املتدينني بالركب
)65(.
االجتماعي العام
 - 2ال جيب إخفاء تعارض االعتقادات الدينية فيما بينها،
ومعارضة بعض املسلمني للحجاب وحتفظات مسؤولي
األساتذة ويطرح قانون حظر استعمال الرموز الدينية مشكال
يف التطبيق ،فعندما يتحول القانون إىل جمموعة من الغرامات
الثقيلة يفقد قيمته املعيارية ،كما أن هذا القانون حمصور يف
املدارس العمومية .أال ميكن أن ينتقل هذا القانون إىل املدارس
اخلاصة اليت تضم املدارس اليهودية والكاثوليكية واإلسالمية،
حيكم ارتباطها بالدولة؟ ثم أال ميكن أن يكون هذا القانون
متييزيا حبق األقلية املسلمة قد يؤدي إىل إثارة املتطرفني
املسلمني داخل فرنسا؟
 - 3أال يعترب القانون متعارضا مع املواثيق األوروبية حلقوق
اإلنسان اليت تركز أساس على احلرية الدينية ،بينما تركز
()66
فرنسا يف مواثيقها على مبدأ الئيكية الدولة (مبدأ دستوري)؟.
رغم هذه االعرتاضات يدعو رجييس دوبري إىل تعديل بسيط
لقانون التوجيه املدرسي وإىل قانون عملي ،ويف حماولة لتربير
هذا القانون وأن املسالة تنظيمية وتوحيدية يعود دوبري إىل
الثالثينات من القرن املاضي عندما أصدر وزير الرتبية عن
اجلبهة الوطنية  1936قانون منع محل الرموز السياسية ،غري
()67
أن هذا األمر يف نظر دوبري عبارة عن إجراء داخل املدرسة.
إن الالئيكية حمتاجة إىل بيداغوجيا وهذه األخرية حتتاج
إىل قانون ال يعوض احلوار ولكن يعطي له احلضور الدائم،
ويف حقيقة األمر حيتاج املسلمون إىل وقت لإلقتناع بالقانون
رغم معارضتهم املبدأية وهذا ما حدث للكاثوليك عام ،1905
كما أنه ال جيب أن ننسي أن دوال كثرية إسالمية فرضت
()68
الالئيكية بقوة القانون (تركيا ،تونس).
يعارض رحييس دوبري احلجاب اإلسالمي ويرى فيه
عرضا جيب إعادة وضعه يف إطاره الكرونولوجي واألرضي
ويرتجم هبة تيوقراطية واسعة النطاق تتجه من الشرق إىل
الغرب ومن اجلنوب إىل الشمال وميكن أن تكرب مع اهلجرات
()69
الضرورية.
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هذا املوقف الرافض للحجاب والدعوة إىل قانون يلزم الفتيات
املسلمات داخل املدارس إىل نزعه مل يكن رفضا فرديا وإمنا
اختذه رجيس دويري يف بيان أصدره مع جمموعة من املثقفني
(أالن فيكلكروت ،إليزالبيت بادينرت ،جيزيل حليمي...،اخل)
ونشرته جملة املالحظ اجلديد( 2نوفمرب )1989
إن هذه الدعوات إىل قوانني حازمة جاءت يف سياق حماوالت
شيطنة اإلسالم ،وميكن تفسري ذلك مبا يلي:
 صدمة اجلهاالت. ثقل الكليشهات اإلعالمية. الصراع التارخيي القديم بني املسيحية واإلسالم.ولكن يف العمق فإن كل نسيج إجتماعي حيتاج إىل فزاعة.
وليكون النحن جيب أن يكون اآلخر من جهة ،واآلخر اإلسالمي
وجد دون خيار ،فبعد أن ماتت الشيوعية ،فالبد من ملئ الفراغ
( )70
فكان اإلسالم الطرف األسهل إدماجا يف اآلخر مكان الشيوعية.
إيتيان باليبار :الرهانات احلقيقية جلدلية اإلسالم
والالئيكية
رفيق الفيلسوف املاركسي لويس ألتوسري ()1990-1918
واحد أهم األصوات اليسارية الثائرة على املنظمات واألحزاب
اليسارية وسبب له ذلك الطرد من احلزب الشيوعي الفرنسي
ويؤكد املفكر والفيلسوف الفرنسي إتيان باليبار ( )- 1942أن
اجلدل حول منع احلجاب اإلسالمي وبعض املظاهر البارزة
لإلنتماء الديين مل يتوقف عن التنقل والتكثف ،وإنه من
املضحك إعتقاد الطبقة السياسية الفرنسية واألنتلجنسيا
الفرنسية أن املصطلحات احملددة للمشكل هلا قيمة كونية.
ميكن هلذا اجلدال أو شبه اجلدال أن يصل إىل وظيفة أخرى
()71
إنه يوحي بوجود أزمة بناء الدولة الوطنية.
ترتبط إمكانية الالئيكية مبدى أخذها صورا متعددة
ومتغرية ،والصورة اليت تأخذها اليوم تبني أن هذه املؤسسة
اجلمهورية أي الدولة يف مفرتق الطرق بإعتبار أن مبدأها
()72
األساسي حمل تساؤل.
يف ظل هذه الصراعات املدرسية اليت أثارها املوضوع تتحدد
()73
ثالث وقائع:
 .1ليست الدوافع الفردية للفتيات املرتديات للحجاب عامال
مقنعا ألن احلجاب مبختلف تنوعاته رمز ثقايف ،ديين واألكثر
من ذلك سياسي بالنظر إىل واقع املسألة يف اجلزائر وأفغانستان
وتركيا ،والصراع بني األجيال املسلمة بفرنسا.
 .2اإلحنراف اإليديولوجي الظاهر يف إحساس هيئة املدرسني
بالضغط واللجوء للدولة واخلوف من حتوالت العامل املعاصر
مع إهمال اجلانب اإلجتماعي وظروف العمل ،وحتول األساتذة
إىل أيديولوجيني مهمتهم رفع شعار الالئيكية واإلستثناء
الفرنسي كمبادئ.
 .3إن ظواهر التمييز واإلستفزازات يف اجملتمع الفرنسي لفرتة
ما بعد اإلستعمار واملوجهة ضد الشعوب العربية اإلسالمية،
تشجع تطور اإليديولوجيات األصولية الدينية السياسية واليت
رغم قلتها تشكل خطرا على الدميقراطية (أقل تأثريا) ولكن
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بشكل متشابه ملا متثله اجلبهة الوطنية واليت تتحرك يف نفس
()74
إجتاه األصوليني).
يف ظل هذه الشروط ،جندد نقدنا ملشروع القوانني التشريعية
القمعية.
ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه املدرسة يف الصراعات
األيديولوجية ،للعامل املعاصر؟ من هذا املشكل ميكن طرح عدة
مشكالت ،يقدرها بالبيار بأربعة:
 األول يتعلق بالتمييز بني السياسي والديين:من املعلوم أنه كان هناك إقرتاح ملنع الرموز السياسية
داخل املدرسة ولكن بعض املدافعني إعتربوا أن فعل ذلك
ضد ممارسة السياسة الذي يعترب مكسب دميقراطي مقابل
ذلك مت حظر الرموز الدينية( ،)75البعض برر ذلك بإعتبار
أن اخلطر احلقيقي ليس الدعاة املؤثرين يف الشباب املهاجر
(املسلم) ،وإمنا اإلنعكاس العنيف للتضامنات اإلثنية الوطنية
خاصة بكل ما يرتبط بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،إذن
()76
حنن أمام مشكل سياسي.
يف الواقع ال يوجد أي متييز جوهري بني السياسة والدين،
والتمييز التارخيي بينهما ناتج عن قرارات سياسية وميكن
تربير التوتر السياسي والديين يف الدول املعاصرة إىل ما يلي:
 وجود أحزاب تتغذى من إعتقادات دينية (مسلمة ،مسيحية،هندوسية).
 قوة اإليديولوجية السياسية املضادة للدين (الالئيكية،اإلشرتكيني القوميني).
إن املفاهيم السائدة عن الالئيكية تشكل يف الواقع للدولة
وسيلة لفرض تعريف مزدوج للحدود:
 .1حدود القبول بالصراع األيديولوجي والذي حيافظ على
بعض اإلمتيازات.
 .2حدود ترتجم اإلعتقاد الديين داخل حزب سياسي يستخدم
إقرتاحات علمية رمسية ويستند إىل مبادئ أخالقية (طبيعية،
حجاجية ،تواصلية.)...
إننا ال ندعي أن هذه املفاهيم ال ميكن أن تكون (توجد) أو
أن إستئصاهلا ينتج فكرة حتررها من السياسة ،كذلك فإن
الصور الدستورية املرتبطة بالربملانية وكل إشكال العلمنة
السياسية كافية لتأسيس الصراع السياسي أو ملراجعة احلدود
الدستورية.
يبقى السؤال مطروحا :ما هي املفاهيم اليت ميكن للدولة أن
تعرف بها التعبري السياسي أو السياسي الديين حبيث تستفيد
من القوة املكونة للمواجهات األيديولوجية (واليت متثلها فكرة
املواطنة) أو (السياسة للجميع) وهذا لتجنب احلرب األهلية أو
()77
حالة اإلستثناء؟.
يقود هذا السؤال إىل سؤال متعلق حبياد الفضاء العمومي وحضور
عالمات اهلوية (الفروق اإلجتماعية ،الثقافية واألنرتوبولوجية)
فاجلانب األنرتوبولوجي مهم وهلذا السبب غرق اجلميع يف
تفاصيل جزئية ،متعلقة باأللبسة والنماذج الكالسيكية اليت
()78
متثل املواطن( .لباس موحد ،الدين ،اجلنس إخل)..
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يتضح هذا السؤال بالنظر إىل اجلدال الذي وقع بني من
يدعمون فكرة أن الالئيكية جيب أن تؤول حلياد املدرسة جتاه
اإلعتقادات الدينية وبني من يعتقد أن اإلعتقادات الدينية
جيب أن متنع داخل املدرسة (تأويالت حتيل إىل مناذج فلسفية
متباينة حول الالئيكية.)...
يعتقد باليبار أنهم على حق وعلى باطل ،ففي جمتمعنا تعترب
املدرسة مكانا لإلنتقال من فضاء الوجود اخلاص ،إىل الوجود
داخل الفضاء العام ولكن املدرسة تتموقع داخل الفضاء العام
ذاته ،جيب على املدرسة أن تبقى فضاء مغلقا تنقل املعلومات
والتمثالت اخلارجية وما جيب على املدرسة هو:
 أن حتضر الفرد إىل النظر اإلنتماءات اإلجتماعية والعقائدواأليديولوجيات كأمور نسبية لتسهيل عملية دخول األفراد
يف فضاء املواطنة.
 فصل األفراد عن هوياتهم األولية حبيث تسمح هلم بعدذلك باملطالبة ولكن حتت مظلة أولوية اهلوية السياسية
املشرتكة.
 أن تعطي املدرسة لألفراد الوسائل لتمثل األيديولوجيات()79
واإلنتماءات يف احلياة السياسية.
 على املدرسة أن ختترب مبدأ احلياد بني فضاءات غريحمايدة :اخلاص والعام كما أن مسألة العالمات داخل الفضاء
املدرسي قد متتد إىل املالبس التجارية اليت تظهر مفاتن املرأة،
لكن املطالبني بالطهارة من أئمة املسلمني أو رجال دين آخرين
يف بلد اإلشهار التجاري كثف من عملية اإلستغالل جلسد
األنثوية فهم ال حيملون معنى محاية اجلسد بقدر ما ينطلقون
()80
من سيطرة شعور معني.
السؤال الثالث :متعلق بكثافة الصراع الثقايف حول حترير
النساء يف سياق مرحلة ما بعد اإلستعمار:
هناك تناقضات مجة بني مطلبني حترريني بني الشرق
والغرب مطلب حتارب التمييز اإلثين ،العنصرية الثقافية،
إنتشار اهليمنة ومطلب حيارب إستغالل النساء والعنف
والالمساواة.هلذا السبب ال ميكن أن نثق وال أن نعتقد يف
من حيسب أن مؤسسات وقيم الغرب متثل منوذجا لتحرير
النساء يف العامل والعامل اإلسالمي باألخص ،ذلك أن تيار من
الفيمنيمزم يرفض حق التعبري لألقليات النسوية ويطالب
الدولة بالتدخل والتشريع.
إن مشكلة النساء تتلخص من أن وضعهم أصبح رهن صراع
مرير بني سلطتني حتاول مراقبتها :سلطة أبوية تتغطى
بالدين وأخرى وطنية سياسية غالفها الالئيكية والدليل
على ذلك املظاهرات اليت نظمتها الفتيات املتحجبات يف باريس
واليت أحيطت حبراسة مشددة من رجال مينعون كل تواصل
للفتيات مع املارة والصحافيني ولكن كيف ميكن اخلروج من
()81
هذه الدائرة املغلقة؟ يضبظ ذلك فيما يلي:
 .1إعطاء حريات اإلختيار القصوى للمهتمني ،للعلم أنه ال
توجد حرية مطلقة وأن احلرية تتضمن إمكانية اخلدمة
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الطوعية وأن هذه احلرية تتطور يف ظل جمتمع متنقل .
 .2على اجلمهورية الفرنسية أن توفر املساواة للنساء يف
الرتبية املدنية.
 .3حماربة اإلقصاء اإلجتماعي الذي يشجع التطرف الديين
ويقوي الرجوع إىل السلطة األبوية (شكل من أشكال الدفاع
والتضامن داخل الطائفة املقصاة).
املسألة الرابعة اليت جيب مراجعتها تتعلق بألغاز التعليم
والسلطة واحلرية داخل املؤسسة الرتبوية:
يعتقد بالبيار أن الغالبية من املعلمني واألساتذة ال يهمهم أمر
اإلسالم وال قضية حترير النساء ولكن ما يقلقهم هو تهاوي
السلطة الرتبوية نتيجة تصاعد الإلنضباط والالشرعيات
املدرسية يف املناطق الفقرية (أماكن جتمع املغرتبني واألقدام
السوداء) .هلذا السبب ال جيد األساتذة حال يف التأكيد الرمزي
لسلطة الدولة اليت يأملون يف أن تعيد هلم توازنهم الضائع
()82
واملتهالك.
جيب علينا أن نطرح املشكالت احلقيقية :حرية التعبري
واملمارسات الدميقراطية داخل الوسط املدرسي وقبل ذلك
وجب حتديد كل الشروط الضرورية داخل املدرسة وخارجها
والنضال ضد اإلقصاء والذي يؤدي إىل تراجع األمن األخالقي
واألمل وإعادة احلركة من أجل املساواة ،وإحياء فكرة الكونية
داخل ورشات البحث من أجل حتقيق دميقراطية إجتماعية
كومسوبوليتانية تتعايش فيها مجيع اخلطابات السياسية مبا
()83
فيها اخلطابات الالهوتية السياسية.
ميشيل اونفراي :اإلسالم متعارض مع فلسفة األنوار
منر اآلن إىل ميشال أونفراي ( )- 1959أهم فالسفة اليسار
الفرنسي واملعروف بنزعته املادية اإلحلادية .ويعترب هذا
الفيلسوف من األمساء الفكرية املشاركة يف النقاشات السياسية
واملعروفة بعدائها الصارخ لألديان السماوية ككل ولكن حدة
النقد اجتهت حنو اإلسالم .إن األديان السماوية يف نظر ميشال
أونفراي حتركها غرائز املوت اجلينيالوجية وتتقاسم حلقة
من االحتقار والكراهية للعقل والذكاء واحلرية واجلنسانية
()84
والنساء واجلسد والرغبات.
ينطلق نقد ميشال أونفراي لإلسالم من تفحص النصوص
القرآنية وقراءة لسرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحماولة
لفهم راهن اجملتمعات اإلسالمية واألصولية اإلسالمية املمثلة
سياسيا يف النظام اإليراني.
يعتقد ميشال أونفراي أن القرآن مليء بالتناقضات والبداية
من أمساء اهلل احلسنى فهو يرى أن هناك أمساء تدل على
الرمحة والعفو ،العادل ،الغفار ،اللطيف ،...،وأمساء مناقضة
لألمساء السابقة ،املميت ،الضار ،املنتقم ،وهكذا فإنه من الغريب
ممارسة الرمحة عن طريق القتل والثأر وهذا ما تربره اآليات
()85
القرآنية.
ال يتوقف النقد الالذع يف مستوى النص القرآني بل ميتد حنو
سرية النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ذلك أن سريته تشهد
على صفة احملارب القاسي والذي طبق أساليب النهب والغزو
واألسر واقتسام الغنائم( )86وهذه الصفات تتماشى مع دعوات
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القرآن لقتل الكفار الوثنيني ،إضافة إىل ذلك كثرة التناقضات
بني اآليات القرآنية فعلى سبيل املثال جند دعوة الستئصال
اليهود والنصارى وأية أخرى تؤكد على عدم فرض الدين
على اآلخرين( ،)87هذا الكشف عن التناقضات أدى به يف النهاية
()88
إىل االستنتاج أن القرآن كتاب إنساني.
مل تسلم الطائفة املسلمة من النقد ،فتفكريها شبيه بتفكري
اليهود الذين يعتقدون أنهم شعب اهلل املختار وهذا ما جنده
لدى املسلمني الذين يرون إن اهلل فضلهم وجعلهم خريا أمة
أخرجت للناس( )89هذه النظرة تؤدي إىل اعتبار اآلخرين أعراق
أدنى وأن اهلل يؤسس لرتاتبية بني البشر وهذا ما جنده يف
التاريخ العربي واإلسالم باجلوهر يرفض املساوة امليتافيزيقية
واألنطولوجية والدينية والسياسية والقرآن يعلم ذلك ففي
القمة جند املسلمني وحتتهم النصارى ثم اليهود باعتبارهم
أهل الكتاب ويف الدرجة الرابعة تأتي جمموعات الوثنيني
()90
واملالحدة كذلك.
حماكمة أخرى ولكن للتاريخ اإلسالمي والتشكيك يف فكرة
أن اإلسالم دين سلم وتسامح بالرجوع إىل واقع أهل الذمة
واملقصود بهم اليهود والنصارى والوثنيني ،فلقد أهينت هذه
الفئات ومت جتريدها من حقوقها املدنية وأجربوا على وضع
()91
رموز خاصة بهم لتمييزهم عن املسلمني.
ميكن تسجيل اإلسالم تارخييا يضيف أونفراي يف سياق
()92
تاريخ يفرز جمتمع منغلق ،وستاتيكي معجب بثبات املوتى
وهذه املالحظة تؤكد على تعارض اإلسالم مع الدميقراطية
اليت حتيا من احلركات والتغريات واجلدال وتستخدم العقل
واحلوار والفعل التواصلي ،بينما تعمل التيوقراطية عكس ذلك
()93
فهي وليدة الالحركية واملوت والالعقالنية
إن اإلسالم يف اعتقاد أونفراي عتيق بنيويا ويناقض كل ما
اكتسبته فلسفة األنوار يف القرن الثامن عشر واليت تفرتض
رفض الشعوذة وإلغاء الرقابة والطغيان وتوسيع حرية التعبري
والتفكري وترقية حقوق اإلنسان وكل هذه املكتسبات ترفضها
()94
السور القرآنية بشكل واضح ومتميز.
إن هذا احلكم جعل أونفراي ال يرى أي فرق بني األصولية
اإلسالمية واألنظمة الفاشية والنازية اليت عرفتها أرويا
فالتشابه واضح من عدة نواحي :يف الوسائل واألهداف
واإلسرتاتيجيات ومن ناحية املنطق كذلك (منطلق كمالي،
()95
متعالي ،ثنائي ..،إخل)
وهكذا فإن نقد أونفراي لإلسالم يف ماضيه وراهنه ال خيتلف
كثريا عن النقد الالهوتي الوسيطي ويعيد تكرار النقد الغربي
املعاصر من خلفية اعتبار اإلسالم عدوا بديال عن الشيوعية
ويتأسس هذا التصور على ثالث أفضليات تدرك بطريقة
متاثلية يف الشيوعية التارخيية حيددها الفيلسوف األملاني
بتري سلوترجيك ( ) - 1947فيما يلي:
 - 1متتلك اإلسالموية ديناميكية ال تراجعية للمهمة تؤهلها
لتشكيل جمموعة متنامية وسريعة من املعتنقني اجلدد
()96
وغالبيتهم من الغاضبني واملقهورين.
 - 2قدرة اإلسالم على تقديم صورة مفهومة ومتعاظمة
عن العامل ألتباعه تلعب دورا كبريا يف بناء متييز بني الصديق
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والعدو ،فلقد مت استبدال عدو الطبقة بعدو اإلميان ،وصراع
()97
الطبقات ترك مكانه للحرب املقدسة.
 - 3الديناميكية الدميغرافية حلقل التعبئة واليت تركز
على الشباب وهذا األمر مشابه للحركات الشمولية يف القرن
العشرين (الفاشية ،املاركسية ،النازية) (.)98

ثانيا :حيمل اإلسالم مسؤولية فشل اإلندماج ويدعوا الكثري
من الفالسفة إىل ضرورة إصالح اإلسالم منطلقني من رؤية
حضارية غربية معتقدين أن على اإلسالم أن مير بنفس املراحل
التارخيية اليت مرت بها املسيحية (نهضة ،إصالح ،تنوير)...
ثالثا :حتولت جدلية اإلسالم والالئيكية إىل حماكمة
فلسفية فرنسية لإلسالم يف عقائده وتشريعاته وثقافته
اإلجتماعية وإنكار ملنجزاته السياسية والعلمية ،القدمية يف
مرحلته الذهبية اليت عرفت السلم والتسامح مع الطوائف غري
اإلسالمية.
رابعا :إعتبار فالسفة فرنسا الالئيكية شرطا أساسيا
للدميقراطية وهذا ما يعيق حتول العامل اإلسالمي إىل أنظمة
دميقراطية حداثية ،وهذه الشرطية تتزعزع إذا نظرنا إىل
نسبية مفهوم الدميقراطية وحتوالته التارخيية من اليونان
إىل الفرتة احلديثة ودور الدين كمرجعية قيمية يف التأسيس
للدميقراطية.
خامسا :حاول بعض الفالسفة (باليبار ،باديو ،غوشيه) فهم
املوضوع بعيدا عن النمطية اإلعالمية املضللة واملنطلقة من
أحكام مسبقة ضد املسلمني ومتجاوزين لإلنتهازية السياسية
اليت جتسدها خطابات األحزاب السياسية.

أالن باديو :موضوع اإلسالم والالئيكية ال معنى له
ميثل أالن باديو ( )- 1937حالة إستثنائية بني فالسفة
فرنسا ،إذ ال يتوقف عن نقد األحزاب السياسية واملثقفني
ويعتربهم جنود الرأمسالية الربملانية ويؤمن إميانا قطعيا
بالفرضية الشيوعية.
من هذه اخللفية الفكرية يعتقد أالن باديو أن عدو الفكر
اليوم هي امللكية والتجارة ،واألشياء كأرواح ،وليس اإلميان وأن
ما نفتقده اليوم هو اإلميان السياسي ،ثم إن صعود األصوليات
ما هو إال مرآة تبني اجلو املرعوب الذي يعيشه الغربيون .هناك
خراب يف الفكر السياسي الذي حياول الغرب تنظيمه حتت
غطاء الدميقراطية وجندة املنظمات اإلنسانية ،ويف ظل هذه
الشروط فإن الالئيكية اليت تدعي أنها يف خدمة املعارف ما هي
إال قاعدة مدرسية إلحرتام التنافس وترويض للمعايري الغربية
والكارهة لكل إعتقاد ،إنها مدرسة اإلستهالك والتجارة وامللكية
()99
احلرة واإلنتخاب.
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