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�لمعروف �أن فرن�سا، خالفًا للدول من 

�لأوروبية �لأُخرى، وخ�سو�سًا 

�لدول ذ�ت �لتر�ث �لبروت�ستانتي، تف�سل 

�لدين عن �لدولة ف�ساًل تامًا - مع بع�ض

�ل�ستثناء�ت �لطفيفة كالعطل �لر�سمية في 

�لأعياد �لدينية �لم�سيحية - وتتميز منها كلها 

باأن د�ستورها �لمعمول به )د�ستور 1958(، 

 على �أنها 
ّ

مثله مثل د�ستور 1946، ين�ض

جمهورية علمانية. و�ل�سبب في هذ� �لإ�سر�ر 

على مبد�أ �لعلمانية هو موقف �لكني�سة 

�لكاثوليكية �لمعادي للنظام �لجمهوري 

وللديمقر�طية على �ل�سو�ء، طو�ل �لقرن �لتا�سع 

ع�سر، و��ستغاللها �لظروف �لمو�تية لتجاوز 

تعاقدها مع نابليون بونابارت في �سنة 1801، 

و�لذي �عترف فيه بالكاثوليكية ''دينًا لأغلبية 

�لفرن�سيين'' )ولي�ض دينًا للدولة �لفرن�سية(.

�أعاد نابليون �إلى �لكني�سة، وفقًا لهذ� 

�لتعاقد، بع�ض �متياز�تها �لقديمة �لتي فقدتها 

في �لأعو�م �لأولى للثورة، �إّل �إنه �سرعان ما 

�أ�سدر في �سنة 1804 قانونًا مدنيًا �سعى 

روه لتنظيم �لأحو�ل �ل�سخ�سية و�لعقود 
ّ
محر

و�للتز�مات على �أ�س�ض دنيوية مح�سة، 

و�نتزعو� �سجل �لأحو�ل �ل�سخ�سية من 

�لكني�سة، وو�سعوه بعهدة �لبلديات، و�أجازو� 

�لطالق - و�إن ب�سروط قا�سية. و�أدت �لتحولت 

�لالحقة في �أنظمة �لحكم �إلى تر�سيخ �لعتقاد، 

حتى في بع�ض �لأو�ساط �لمنحازة �إلى �لملكية 

�لد�ستورية �لمحافظة، باأن �لتد�خل بين �لدين 

و�ل�سيا�سة ي�سيء �إليهما معًا.

كان �آباء �لجمهورية �لثالثة )1870 - 

1940( �لموؤ�س�سون، وعلى ر�أ�سهم جول فيري، 

ر�ئد �لإ�سالح �لتربوي �لعلماني، من �أن�سار 

يها 
َ
فل�سفة �أوغ�ست كونت �لو�سعية ب�سعار

''�لنظام و�لتقدم''، وكانو� يوؤمنون بتاأ�سي�ض 

�لأخالق على قو�عد م�ستقلة عن �لإيمان 

 على تقلي�ض 
ّ
�لديني، فعملو� بحكمة وترو

هيمنة �لكني�سة �لكاثوليكية بتد�بير جزئية، 

منها مثاًل �ل�سماح بالعمل في �أيام �لآحاد 

م �لديني في 
َ
)1880(، و�لعدول عن �لَق�س

�لمحاكم )1881(، وتحليل �لطالق، و�إلغاء 

�ل�سلو�ت في بد�ية �لجل�سات �لنيابية )1884(. 

وكان �أهم هذه �لتد�بير على �لإطالق و�أعمقها 
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�سوؤونها �لد�خلية )�لمادة �لر�بعة(. وثمة مو�د 

و��سحة في �ساأن حقوق �لمتدينين وو�جباتهم، 

�إذ يعاقب �لقانون �لذين يعرقلون �إقامة 

�ل�سعائر �لدينية )�لمادة 32(، لكن ُتمنع 

�لجتماعات �ل�سيا�سية في �لمباني �لدينية 

)�لمادة 26(، كما ُتمنع �لرموز �لدينية في 

�لمباني �لر�سمية وفي جميع �لموؤ�س�سات 

�لعامة با�ستثناء �لأماكن �لمخ�س�سة للعبادة 

و�لمد�فن و�لأ�سرحة و�لمتاحف و�لمعار�ض 

)�لمادة 28(. ويعاقب �لقانون �لم�سوؤولين عن 

�إقامة �ل�سعائر �لدينية �إذ� �أ�ساوؤو� في خطبهم 

�أو قر�ء�تهم �أو مل�سقاتهم �أو �لمن�سور�ت �لتي 

يوزعونها في �لأماكن �لمخ�س�سة للعبادة �إلى 

�أي مو�طن يمار�ض وظيفة ر�سمية )�لمادة 34(، 

كما يعاقب �أي م�سوؤول عن �إقامة �ل�سعائر 

 �لدينية �إذ� دعا في �أماكن �لعبادة �إلى

�لتمرد على �لقو�نين، �أو �أّلب بع�ض �لمو�طنين 

على مو�طنين �آخرين )�لمادة 35(.

وعلى �لرغم من �لتوتر �لذي �ساد �لعالقات 

�ء هذ� 
ّ
بين �لكني�سة �لكاثوليكية و�لدولة جر

�لقانون، على �لأقل حتى �لحرب �لعالمية 

�لأولى، فاإن �لأمر �نتهى بان�سياعها �إلى 

�أحكامه، وعادت �لعالقات �لدبلوما�سية بين 

فرن�سا و�لفاتيكان �إلى �سابق عهدها )1926(. 

ولم يطر�أ �أي تعديل مهم على ن�ض �لقانون، 

ولم يتوقف �لعمل به حتى في �أيام حكومة 

في�سي �لمو�لية لالحتالل �لنازي، با�ستثناء 

قر�رها دعم �لمد�ر�ض �لكاثوليكية، وتاأكيد 

مبد�أ علمانية �لجمهورية �لفرن�سية، مثلما 

ذكرنا �آنفًا، في �لمادة �لأولى من د�ستور 

1946 �لذي �سدر بعد �لتحرير. ولعل ق�سية 

�ض 
ّ
دعم �لمد�ر�ض �لخا�سة ماليًا، ما د�مت تدر

�لمناهج �لر�سمية بحذ�فيرها، كان مو�سوع 

�لخالف �لوحيد فيما بعد بين �لدولة 

�أثر�ً ما تعلق منها بالتعليم �لبتد�ئي، �إذ 

جعلوه �إلز�ميًا ومجانيًا، وفر�سو� في �لمد�ر�ض 

�لحكومية تدري�ض مادة �لتربية �لمدنية بدًل 

من �لتربية �لدينية )1882(.

تو�لت بعد ذلك م�ساريع �لقو�نين �ل�ساعية 

لتحجيم �لموؤ�س�سات �لكاثوليكية وم�سادرة 

�لأوقاف �لدينية ومنع �لكهنة من �لتعليم، 

و�حتدم �ل�سر�ع مع �لبابا حتى �إن �لمجل�ض 

 في �سنة 1904 قطع �لعالقات 
ّ
�لنيابي �أقر

�لدبلوما�سية مع �لفاتيكان. وفي غ�سون ذلك 

ين �أحدهما 
َ
�نق�سم �لعلمانيون �أنف�سهم بين تيار

�أقل تزمتًا في علمانيته من �لثاني، حر�سًا 

منه على �ل�سلم �لأهلي في �لبلد، وهو �لذي 

�نت�سر في �آخر �لمطاف باإقر�ر قانون �لف�سل 

بين �لكنائ�ض و�لدولة في 9 كانون �لأول/

دي�سمبر 1905.

نّظم هذ� �لقانون �لعالقة بين �لطرفين على 

�أ�س�ض و��سحة وح�سيفة �إلى حد بعيد، ول 

عالقة لها بالأوهام �ل�سائدة في كثير من 

�لأو�ساط �لفرن�سية وغير �لفرن�سية، �لعلمانية 

وغير �لعلمانية، وما ز�ل هو �لمرجع �لأول في 

ا يحّق ول يحّق للدولة من 
ّ
�لمناق�سات عم

جهة، وللموؤ�س�سات �لدينية من جهة ثانية، 

ا ورد في مادَتيه �لأولى 
ّ
وذلك �نطالقًا مم

و�لثانية. فقد جاء في �لأولى: ''تكفل 

�لجمهورية حرية �ل�سمير، وت�سمن حرية 

ممار�سة �ل�سعائر �لدينية''، بينما توؤكد �لثانية 

مبد�أ حياد �لدولة �إز�ء جميع �لأديان، فهي ''ل 

ل �أي دين، ول ت�سدد 
ّ
تعترف باأي دين''، ول تمو

�أجور�ً لرجال �لدين. ويحدد �لقانون في �لمو�د 

�لتالية ماآل �لأمالك و�لمباني �لدينية، ثم 

قو�عد تنظيم �لجمعيات �لأهلية �لمخولة �إقامة 

�ل�سعائر �لدينية، و�أبرزها ��ستقالل هذه 

�لجمعيات، �أي منع �لدولة من �لتدخل في 
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�لثمانينيات، بع�ض ''�لنخب �لجمهورية'' 

�لمتنفذة في و�سائل �لإعالم. وفي هذ� �ل�سياق 

خمت في �سنة 1989 حادثة  �لمحموم، �سُ

�لطالبات �لمحجبات �لثالث في مدر�سة 

ر�سمية �إعد�دية، فتحولت من م�ساألة �إد�رية 

كان يمكن حّلها ب�سيء من �لمرونة �إلى ق�سية 

وطنية �سغلت �لر�أي �لعام و�عُتبرت دلياًل 

قاطعًا على �أن �لإ�سالم ي�سكل تهديد�ً لالإجماع 

�لعلماني �لجمهوري. وقد �أدى طرحها على 

هذ� �لنحو، على �لرغم من �عتر��ض مجل�ض 

 في مثل هذه �لق�سايا، 
َ
�لدولة �لمخول �لحكم

�إلى �سّن قانون في �سنة 2004 يمنع كل ما 

ي�سير �إلى هوية دينية ما في �لمد�ر�ض 

�لحكومية.

و�فتعل �ساركوزي في حملته �لنتخابية 

في �سنة 2007 معركة ''�لهوية �لوطنية''، 

 بعناد بعد �نتخابه على خو�سها م�ستفز�ً 
ّ
و�أ�سر

حتى �لم�سلمين �لأكثر �ندماجًا في �لمجتمع 

�لفرن�سي. و�أُثيرت معركة طاحنة ب�ساأن �لبرقع، 

ل يبررها �نت�ساره �لمحدود جد�ً بين �لم�سلمات 

�لمتدينات، ف�سدر في �سنة 2010 قانون 

يتعلق به على �لرغم من �إمكان منعه بتد�بير 

ب�سيطة ��ستناد�ً �إلى تر�سانة �لقو�نين �لجز�ئية 

و�لمر��سيم �لإد�رية. وتبع ذلك �سجال م�سموم 

عن وجبات �للحم �لحالل في �لمد�ر�ض، 

ولبا�ض �لبحر ''�لبوركيني''، مع نزعة عامة �إلى 

��ستغالل �لعمليات �لجهادية �لإرهابية من 

جهة، و�نحر�ف قطاع من �ل�سبيبة �لمتحدرة 

من �أ�سول �إ�سالمية من جهة ثانية، من �أجل 

�زدر�ء �لدين �لإ�سالمي وتحقير �لم�سلمين 

با�سم �لعلمانية و�لقيم �لجمهورية.

ه ومرتكز�ته 
ّ

لي�ض في قانون 1905، بن�س

�لفكرية، عبارة و�حدة يمكن �أن تبرر هذه 

�لنزعة، ولي�ض فيه �أي�سًا ما يدعو �إلى �عتبار 

و�لكني�سة، وبين �لمتم�سكين باحتكار �لدولة 

للتعليم و�أن�سار �لتعليم �لخا�ض، وقد �حتدم 

هذ� �لخالف في �سنة 1959، ثم بين �سنَتي 

1982 و1984، و�نتهى باإقر�ر مبد�أ دعم هذه 

�لمد�ر�ض لكن من دون تقديم �لدعم �إلى 

تدري�ض مو�د �لتربية �لدينية.

�إّل �إن �لتحولت �لجتماعية �لعميقة منذ 

منت�سف �ل�سبعينيات �أعادت طرح �لم�ساألة 

�لعلمانية بحدة، وخ�سو�سًا من حيث تحقيق 

�لتو�زن بين �لمادتين �لأولى و�لثانية من 

قانون 1905، �أي بين �لحرية �لدينية وحياد 

�لدولة �إز�ء جميع �لديانات. وكانت قد تغيرت 

�آنذ�ك، �سيئًا ف�سيئًا، طبيعة �لهجرة �لعمالية 

�لآتية من �أفريقيا �ل�سمالية و�أفريقيا �ل�سود�ء 

من هجرة موقتة �إلى هجرة د�ئمة، ونال �أبناء 

�لجيل �لأول من �لعمال �لمهاجرين �لجن�سية 

�لفرن�سية في ظروف �سعبة �قت�ساديًا )�رتفاع 

معدلت �لبطالة(، و�سيا�سيًا )�نهيار �لحزب 

�ل�سيوعي �لذي كان يوفر حد�ً �أدنى من �لتاأطير 

�لبلدي و�لنقابي و�لمدني و�لثقافي في 

�لأحياء �ل�سعبية، و''�ل�سحوة'' �لإ�سالمية �لتي 

ل  ر�فقته بمختلف �أ�سكالها(، وعمر�نيًا )ت�سكُّ

غيتويات �إثنية ودينية في �سو�حي �لمدن 

�لكبرى(. و�زد�د بطبيعة �لحال عدد �لم�سلمين 

�إذ تر�وحت ن�سبتهم �لمئوية �إلى مجموع 

�ل�سكان بين 6% و9%، بح�سب �لمعيار �لمعتمد 

ن هو �لم�سلم )للمقارنة، ل 
َ
في تعريف م

تتجاوز ن�سبة �لبروت�ستانت، بجميع كنائ�سهم، 

3%، ون�سبة �ليهود 06%(، �لأمر �لذي �ساهم 

في تعميق نفوذ �ليمين �لمتطرف تحت �سعار 

ر �لعن�سرية 
ّ
�لدفاع عن �لهوية �لفرن�سية، و�سع

�لمعادية للم�سلمين )�لإ�سالموفوبيا(، كبديلة 

�أو رديفة للعد�ء �لمتاأ�سل للعرب، و�سارك في 

تاأجيجها على �ل�سعيد ''�لثقافي''، طو�ل 
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�لموؤ�س�سات �لدينية �لإ�سالمية �لم�ستقلة. هذ�، 

مع �لإلحاح على �سرورة توفير �لميز�نيات 

�لالزمة وتعبئة �أجهزة �لدولة �لمعنية لمعالجة 

ف�سيحة غيتويات �ل�سو�حي �لتي باتت 

�لأو�ساع �لمعي�سية فيها تتردى يومًا بعد يوم، 

وحيث �سار �لإ�سالم دينًا �حتجاجيًا ي�سهل 

على �لدعو�ت �لجهادية �ختر�قه.

لذلك كله، وعلى �لرغم من �لريح �لمجنونة 

�لتي تع�سف بفرن�سا في هذه �لأيام، ول تنجو 

منها �لجمعية �لوطنية �لتي تناق�ض م�سروع 

قانون ''تمتين �لمبادىء �لجمهورية''، فاإنه 

يجب تنزيه �لعلمانية �لفرن�سية - وهي ل 

تعني �إّل ف�سل �لدين عن �لدولة، وفيه م�سلحة 

رتكب با�سمها من �أقو�ل 
ُ
ا ي

ّ
للطرفين - عم

ع من قو�نين 
ّ
و�أفعال عن�سرية، وما ي�سر

مجحفة ل تجدي نفعًا. لي�ست �لعلمانية في 

ُعرف �لعلمانيين �لأ�سالء منظومة �أخالقية 

ن 
َ
متكاملة �أو دينًا دنيويًا يحّق لكهنته عزل م

ل يدينون به في بيوتهم، �أو منعهم من �إبر�ز 

هويتهم �لدينية في �لف�ساء �لعام �إذ� لم يعتدو� 

على �أحد �أو يخالفو� �لقو�نين �لمرعية، كما 

�أنها ل تعني فر�ض �ل�سفور بالقوة على �لن�ساء 

�لمحجبات باإر�دتهن، ول حرمانهن من مر�فقة 

�أطفالهن في �لنزهات �لمدر�سية، ول �إجبار 

�لتالميذ �لم�سلمين �أو �ليهود على �أكل ما ل 

ي�ست�سيغونه في �لمطاعم �لمدر�سية. وهي �أي�سًا 

لي�ست و�جب �لإعجاب بر�سوم ''�سارلي �إيبدو'' 

�لكاريكاتورية و�عتبارها �لأنموذج �لأرقى 

لحرية �لتعبير، ولي�ست باأي حال ما تردد من 

ت�سريحات �سفيهة على ل�ساَني درمانان، وزير 

�لد�خلية، وبالنكيه، وزير �لتعليم، وغيرهما من 

وزر�ء ماكرون ونو�ب حزبه، ومن قادة �ليمين 

�لمتطرف و�لحزب �لجمهوري، ول ما يب�ّسر به 

بعدو�نية وغباء بع�ض و�سائل �لإعالم. 

�لعلمانية �لفرن�سية، على �سر�متها مقارنة 

بغيرها، معادية بطبيعتها لالأديان عامة، 

ولالإ�سالم خا�سة. فالقانون ل يحرم �لم�سلمين 

�لفرن�سيين من حقهم في ممار�سة �سعائر دينهم 

بحرية، لكنه يمنعهم، عن حّق، كما يمنع 

�لموؤمنين بالديانات �لأُخرى، من خلط �لدين 

بال�سيا�سة، ومن �نتهاك قو�نين �لجمهورية 

با�سم دينهم. وهذ� �لأمر، في حد ذ�ته، لي�ض 

�سبب �لعالقة �لملتب�سة منذ �أربعين عامًا بين 

�لدولة �لفرن�سية و�لم�سلمين �لمتدينين، �إذ� 

��ستثنينا �لمتع�سبين في �إ�سالمهم، �إذ لم يعرب 

�أحد منهم عن رف�سه �لتقيد به في ممار�سته 

�سعائر دينه، و�إن كان بع�سهم يرى �أن حل 

''�لم�ساألة �لإ�سالمية'' في فرن�سا حاًل �سليمًا 

يقت�سي �أن تتخلى �لدولة �إز�ءهم عن حيادها 

�لديني �ل�سارم، و�أن تلتزم بع�ض ''�لحياد 

�لإيجابي''، �أي �أن ت�ساعدهم فعاًل ل قوًل على 

�ل�ستقالل عن �لدول �لتي ت�ستتبعهم ماليًا 

و�سيا�سيًا، مثل �لجز�ئر و�لمغرب و�ل�سعودية 

و�إير�ن )وليبيا في �أيام �لقذ�في(، وكذلك عن 

جماعات �لإ�سالم �ل�سيا�سي، فهم غير قادرين 

على ذلك �إذ� لم تتوفر لهم موؤ�س�سات محلية 

ُتعنى بالدر��سات �ل�سرعية وتاأهيل �لأئمة 

وبناء �لم�ساجد. لكن كيف تتوفر لهم مثل هذه 

�لموؤ�س�سات في �أو�ساعهم �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لثقافية �لع�سيرة؟

م�ست �أعو�م طويلة على طرح هذ� �ل�سوؤ�ل، 

 �لحكومات �لمتعاقبة لالإجابة عنه 
َ
ولم ت�سع

بجدية، مع �أن �لمادة �لثانية من قانون 

1905، �لقا�سية بحياد �لدولة، ت�سمح بت�سديد 

�أجور �لوعاظ في �لمد�ر�ض و�لمعاهد 

و�لم�سافي و�ل�سجون من ميز�نية �لدولة �أو 

�لمحافظات، �لأمر �لذي يتيح لها، �إذ� �ساءت 

�ل�سلطات �لت�سريعية، �لم�ساهمة في تمويل 


