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 .   علي أسعد وطفة – بقلم

 

 مقدمة: 

يعد مفهوم العلمانية من أكثر املفاهيم اإلشكالية تعقيدا وصعوبة وصخبا ويأخذ مكانه بني 

وقد أثار هذا املفهوم جدال واسعا  .املفاهيم احلمراء اليت تقتضي احلذر أثناء استخدامه وتوظيفه

يف عصري التنوير واحلداثة يف أوروبا وشكل أحد حماور الصراع بني االجتاهات السياسية 

وعلى الرغم من حدة الصراعات  .نويرية من جهة والثقافة البابوية الكنسية من جهة أخرىالت

اليت جرت يف الوسط الفكري والسياسي استطاعت أغلب الدول الغربية أن تنهج نهجا علميا 

 . يضمن الفصل ما بني السياسة والدين يف جمال احلياة العامة

ملفهوم صورة بالغة السلبية، ومحل دالالت تنأى عن ويف ثقافتنا العربية اإلسالمية اختذ هذا ا

وقد بالغ كثري من املفكرين يف تقديم مفهوم العلمانية هذا على أنه مشبع مقاصده الفكرية، 

، إذ ملفاهيم الكفر واإلحلاد والزندقة واملفارقة اإلميانية جمانسابداللة إحلادية حتى أصبح 

ومن الطبيعي . يف بعض مناحي ثقافتنا العربية السائدة غالبا ما يستخدم كأداة لالتهام والتكفري

أن يأخذ هذا املفهوم منحاه هذا كنتيجة طبيعة لفهم خاطئ وغري موضوعي للمفهوم وحتميله 

  .بطابع أيديولوجي مبالغ يف دالالته السياسية والفكرية

ياة الفكرية وإذا كان مفهوم العلمانية قد اختذ له صورة سياسية واضح الداللة يف مسار احل

فإن هذا املفهوم مازال شديد الغموض عندما يتعلق األمر  ،أو يف املمارسة السياسية ،السياسية
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وإذا كان احلقل السياسي هو احلقل املركزي ملفهوم العلمانية فإن احلقل . باملسألة الرتبوية

 . الرتبوي يشكل أكثر ميادين التطبيقات العلمية هلذا املفهوم بدالالته املفارقة

ومما ال شك فيه أن اجملتمعات الغربية استطاعت أن تستحضر هذا املفهوم يف امليدان الرتبوي 

وأصبح أمر علمانية الدولة واملدرسة من وأن ترسخ له تقاليد تربوية واضحة الداللة واملعاني، 

منسيات اجملتمعات الغربية حيث تتسم األنظمة الرتبوية والسياسية بصيغتها العلمانية 

  .ضحة والراسخةالوا

ومما ال شك فيه أن التجربة الفرنسية تشكل مقدمة للفهم العميق والشامل ملسألة العلمانية 

ويف هذا السياق جيب علينا أن نأخذ بعني االعتبار أن تقديم هذه  .الرتبوية يف العامل املعاصر

علمنة املدرسة مسألة  فمسألة. التجربة الرتبوية ال يعين أبدا الرتويج هلا أو الدعوة إىل تبنيها

ولدت يف أتون التطور الغربي يف منصف القرن الثامن عشر وكانت هذه العلمنة تعبريا عن 

وبالتالي فإن فهم هذه التجربة والتبصر يف . ضرورات حيوية للتطور الفكري والسياسي يف أوروبا

 . مقتضياتها ضرورة حيوية لفهم األنظمة الرتبوية يف أوروبا

 ة: مفهوم العلماني

ومع ذلك  .االستحالة مبكان حتديد البداية اليت ظهر فيها مفهوم العلمانية للمرة األوىل من

ميكن اإلشارة إىل والدة هذا املفهوم حتت تأثري متزامن لصريورة من االجتاهات الفكرية املتواترة 

غربية احلديثة يف عرب الزمان واملتقاطعة مع تطور األوضاع السياسية واالجتماعية للمجتمعات ال

ومما ال شك فيه أن والدة هذا املفهوم وتبلور دالالته جاء كحصاد  .القرن التاسع عشر حتديدا

عرب الزمن يف دورة التحوالت االجتماعية للمجتمعات  وتارخييةلفعاليات فكرية واجتماعية 

لمانية كما يقول فالع .الغربية يف اجتاه التأصيل املستمر للحياة الدميقراطية على أسس علمية

ليست كشفا نبويا وهي ال تعرب عن أية عقيدة دينية وال  Claude Nicoletكلود نيكوليه 

وهذا  .تنضوي يف أي كتاب مقدس، إنها حالة من حاالت التفكري والتأمل واملناقشة واملمارسة

امجة وهذه الصعوبة ن .التصور يضعنا يف صورة الصعوبة اليت يتضمن عليها مفهوم العلمانية
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عن ثالثة عوامل أساسية: أوهلا أن العلمانية  Maurice BARBIERحبسب موريس باربيري 

ال تقع يف منظومة املفاهيم اجلوهرية، وثانيها أن هذا املفهوم يرمز إىل القطيعة بني الدين 

  .التارخيية املفهوم بديناميتهيتميز هذا والدولة، وأخريا 

اجملال احليوي لنشأة مفهوم العلمانية، حيث  1789ثورة الفرنسية يف عام هذا وتشكل ال

انطلقت هذه الثورة لتأكيد الطابع الدنيوي للحياة السياسية والفكرية يف أوروبا ضد سلطة 

 Laïcitéويعتقد بعض املفكرين أن مفهوم العلمانية  .الكنيسة والنظام امللكي اإلقطاعي يف فرنسا

ومع ذلك فإن مفهوم العلمانية كما نعرفه اليوم  .وىل يف العهد اإلغريقي القديمقد شهد والدته األ

وكما يفرض نفسه يشكل فكرة جديدة خمتلفة متاما عما كان هو احلال يف احلضارة اإلغريقية 

  .القدمية أو يف غريها

حيث سجلت الحقا  Laikos( إىل اللفظة اإلغريقية Laïcitéيعود أصل كلمة العلمانية )

، وترمز إىل السكان الذين ال ميلكون املعرفة، وهذه الكلمة Laicusضورها الالتيين يف الكلمة ح

وتعين الطبقة العارفة اليت متتلك األسرار املقدسة  Klericosكانت تقابل كلمة كلريوكس 

يف العصر الوسيط ترمز يف األصل إىل عامة  laikosوهذا يعين أن أصل كلمة العلمانية  .للحياة

إىل الطبقة العليا أي الطبقة  klericosشعب أو دهماء األمة بينما ترمز الكلمة النقيضة هلا ال

  .الكهنوتية يف اجملتمع وهي طبقة حتظى بامتيازات املعرفة والسلطة واملال

 Le laïcويف العصر الوسيط، عصر اهليمنة املسيحية يف أوروبا، كانت كلمة العلمانية أي 

ء الذين م ّ تعميدهم وقبوهلم يف الطائفة املسيحية بوصفهم أعضاء خملصني ترمز ببساطة إىل هؤال

فإنه تدل على األشخاص الذين ميتلكون على امتيازات  Clercأما كلمة "كلريك "  .جلماعاتهم

  .كنسية مقدسة ويشكلون طبقة دينية اجتماعية ذات امتيازات كهنوتية يف اجملتمع

 الييك )ن خيسر مواقع اهليمنة والسيطرة بدأت كلمة علماني ويف املرحلة اليت بدأ فيها الدي

laïc ) ترجم روير  1862يف عام  .تطلق على األشخاص الذي ال يعلنون عن انتماءاتهم الدينية

Clémence Royer " كتاب دارون يف أصل األنواعL’origine des espèces حيث تعرتف "
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ومل تكن الفلسفة منفردة يف اهلجوم  .ها التطوريةالكنيسة أدبيا بأصل النشأة ولكنها ترفض صيغت

على الدين ونقده حيث وجدت الفلسفة تعزيزا هلجومها النقدي يف تقدم العلوم واملعارف 

على يد أوغست كونت  Le Positivismeظهرت الوضعية على  1860ففي عام  .اإلنسانية

Auguste Conte بطلت مفعول الورائيات حيث قدمت ترمجتها العقالنية للكون واحلياة وأ

وعلى هذا النحو أخذت املعرفة اإلنسانية ال تعرتف إال مبا قد مّت  .امليتافيزيائيةوالغيبيات 

بأن  1875ويف هذا السياق يعلن فريي يف عام  .اختباره وبرهنته يف بوتقة التجربة العلمية

وأن  الوسطويةتاريخ املسيحية يستحق التقدير ولكنه يف الوقت نفسه يؤكد رفضه لكل األوهام 

  .هذه األوهام لن تنال حضورها أبدا يف املرحلة الالحقة

بدالالته املعاصرة ولد يف العصور احلديثة، وقد وظف هذا  laïcitéولكن مفهوم العلمانية 

وكما يقول كلود موس  .املفهوم ضد سلطة الدين ورجال الكهنوت واإلقطاعيني بصورة واضحة

Claude MOSSEعلمانية بالتصورات الدميقراطية واجلمهورية، وهذه الفكرة : " ترتبط فكرة ال

س ورجال الدين يف العصور تتسم بطابع احلداثة وقد وظفت تارخييا يف مواجهة اإلكلريو

عملت الثورة الفرنسية على إسقاط سلطة الكنيسة وأعلنت نهاية ، املرحلةويف هذا  ."احلديثة

 .اإلمرباطورية الكنسية يف أوربا برمتها

ن احلضور املميز هلذه العلمانية بدأ يسجل حضوره إبان القرن الثامن عشر عصر التنوير ولك 

ويف هذا  .حيث دكت املعاقل األخرية للكنيسة وهيمنتها على احلياة الفكرية يف أوروبا ،األوروبي

: إن الفكرة العلمانية أخذت صورتها املميزة يف Louis Caperanالصدد يقول لويس كابران 

(،  Diderotة الفرنسية للتنوير يف القرن الثامن عشر)موسوعة الفيلسوف الفرنسي ديدرو املوسوع

 Dictionnaire philosophiqueوبدأت الفكرة العلمانية تتواتر يف القاموس الفلسفي لفولتري 

de Voltaire  ويف العقد االجتماعي عند جان جاك روسوle Contrat social de Rousseau 

وكانت الرسالة العلمانية اليت أعلنت يف  .ألعمال الفكرية التارخيية يف عصر التنويرويف كثري من ا

ذلك العصر تنم عن إعالن تنويري يعلي من شأن التسامح واحلرية ويرفض كل أشكال القهر 
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والعبودية الدوغماتية واإلكلريوسية، ويف هذه الرسالة التارخيية جند تأكيدا لوجود اإلنسان احلر 

 . ن كل أشكال الدوغماتية الدينية والعقائدية السائدة يف العصربعيدا ع

 املفهوم السوسيولوجي للعلمانية:  

من أجل تقديم صورة واضحة ملفهوم العلمانية من منظور سوسيولوجي يتوجب علينا تقصي 

خمتلف املعاني اليت تضمنها مفهوم العلمانية منذ والدته يف سياق األحداث السياسية 

  .ية وأن نعمل على حتديد االجتاهات األساسية للمفهوم يف صيغته احلديثةواالجتماع

حياد الدولة على  يدل Le laïcismeأن مفهوم العلمانية  Jacques BURيرى جاك بور 

اإلجيابي إزاء القوى العقائدية والدينية السائدة، وتتسم هذه احليادية بأنها تتناسب مع مبدأ 

ولكن هذا  .م بطابع إنساني إجيابي فيما يتعلق بالتصورات الوضعية غري الدينيةعلماني يتس

املفهوم احملدود، الذي يقدمه بور للعلمانية بوصفه مفهوما رافضا لكل أشكال اإلكراه الديين 

والسيما  ،املهيمن حتى نهاية القرن التاسع عشر، يفقد كثريا من داللته يف بداية القرن العشرين

ة اليت شهدت والدة القوانني العلمانية وهي املرحلة اليت عرفت بعدائيتها ضد يف املرحل

ولكن وبصورة تدرجيية بدأ هذا املناخ العدائي بني الكنيسة والدولة بدأ يرتاجع ليرتك  .الكنيسة

  .مكانه لنوع آخر من العلمانية بدالالت جديدة

مع الكنيسة حيث م ّ وضع نهاية للصراع القائم على فلسفة مهادنة  1905لقد استند قانون 

وعلى هذا اخلط املوازي نفسه بدأت الكنيسة تشعر بأنها ليست  .بني العلمانية والكاثوليكية

مستبعدة من احلياة العامة، وعلى خالف هذا التصور وجدت نفسها متتلك هامشا كبريا من 

حلقيقي بني الدولة والكنيسة مل يتحقق إال ولكن التفاهم ا .احلرية يتوقف يف حدود النظام العام

حيث يالحظ يف هذا السياق أن فرتة ما بني احلربني قد أحدثت حتوالت  .1945بعد عام 

عميقة بني الدولة والكنيسة: حيث أعيدت العالقات الدبلوماسية بني الدولة والفاتيكان، وقد 

لقساوسة ورجال الدين، ومن ثم مشل هذا التحول أيضا اتفاقية بني الطرفني لتسمية وظائف ا
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تعليق القوانني الصادرة باستبعاد الدعاة واملعلمني اإلكلريوس، وبالتالي فإن هذه التحوالت أدت 

  .إىل وضعية جديدة يف طبيعة العالقة بني الدولة والكنيسة تتصف باملرونة واحليوية

وقع اآلثار األليمة للحرب  فعلى أثر الصراعات االجتماعية اليت انطلقت يف بداية القرن وعلى

العاملية األوىل اجته الفرنسيون إىل إهمال الصراعات الدينية مع الكنيسة ونبذها ومن ثم إخراج 

ويف هذا السياق التارخيي لبداية القرن  .هذه املسألة من دائرة األولويات الفكرية واالجتماعية

والصراعات بني الروح الكنسية  العشرين ظهر مناخ إجيابي اخنفضت فيه املشاحنات الدينية

حيث بدأ الناس يشغلون بقضايا وهموم أخرى، فاجلمهورية قد أصبحت ، والروح العلمانية

وقد  .راسخة وقوية، وبالتالي فإن الكنيسة املنفصلة عن الدولة بدأت تعمل على إسقاط العلمانية

اقه وهو مفهوم العلماني اعتمدت الكنيسة يف صراعها اجلديد على مفهوم علماني منقطع عن سي

  .laïcité-neutralitéاحليادية 

 املفهوم احلقوقي ملفهوم العلمانية: 

عرضا مميزا ملفهوم العلمانية من وجهة نظر قانونية إذ يبني أن Jean RIVEROيقدم ريفريو 

رجال السياسة يستخدمون مفاهيم خمتلفة جدا يف سياق اجتماعاتهم العامة، ولكن مفهوم 

ة هو الوحيد الذي جيد مكانه املميز يف النصوص التشريعية، ويف الوثائق الرمسية، ويف العلماني

 .جمال العالقات الربملانية، حيث يتحدد مفهوم العلمانية بداللة واحدة تتمثل يف حيادية الدولة

وهذا على النقيض من التحليل السوسيولوجي الذي قدمناه أعاله والذي يبني لنا ما شهده مفهوم 

فاملفهوم بصورته القانونية يؤكد  .لعلمانية من وضعيات متطورة باجتاه احلياد املوضوعي للدولةا

وهذا يتضمن كما  .حضور هذه احليادية على حنو مستمر دون تقطعات سوسيولوجية أو تارخيية

ولكن إذا كان  .يرى ريفريو بأن الدولة جيب أال تؤدي أي دور فيما يتعلق بالعقائد الدينية

نع على الدولة أن متارس أي ضغط أو إكراه لتحديد اخليارات العقائدية فإنه جيب عليها يف ميت

  .الوقت نفسه احرتام اخليارات احلرة اليت تفرض حضورها يف نسق الواقع االجتماعي والسياسي
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 الفصل ما بني الكنيسة والدولة: 

لعقالنية أدت إىل حتوالت إن هيمنة قوة سياسية معادية للنظام الديين الكهنوتي باسم ا

إىل قوانني وباإلضافة  .بنيوية عميقة وشاملة يف بنية احلياة االجتماعية والسياسية يف فرنسا

صدرت جمموعة من القوانني التشريعية اليت وضعت حدا لكل أشكال  ،علمانية املدرسة

هذه املنظمة من ويف  .اهليمنة اليت فرضتها الكنيسة على معامل احلياة االجتماعية والسياسية

القوانني يشار إىل إلغاء السمات التيولوجية للمقابر، وقانون اخلدمة اإللزامية الذي مشل رجال 

 . الدين، وقانون الطالق بني الزوجني، ومن ثم إلغاء اإلجازة األسبوعية الرهبانية

راءات شهدت الساحة مزيدا من اإلج ،هذه القوانني املضادة للكهنوت املسيحيعلى وزيادة 

م ّ إقصاء رجال الدين وترسيخ مفهوم حرية الزواج الذي  ، إذاملعادية للروح الكنسية الكهنوتية

وهذه املرحلة  .، ومن ثم منع القساوسة من الرحلة إىل روما بدعوة البابا1901أعلن بقانون عام 

اعية الفرنسية متثل بداية عصر جديد هليمنة العقالنية والعلمانية يف احلياة السياسية واالجتم

الذي منع كل أشكال التعليم الديين والعقائدي  1904يوليو  7وقد توجت هذه املرحلة بقانون 

وقد اعترب احلرب األعظم آنذاك أن  .يف املدارس واملؤسسات التعليمية العامة يف فرنسا برمتها

يوليو  25ويف  .تنظيم الدين ألداء وظائف عامة يعد تدخال غري مقبول للدولة يف الشأن الديين

وهذا يعرب عن واقع أن الدولة ال  .حدثت القطيعة السياسية بني فرنسا والفاتيكان 1904

ميكنها بعد اآلن أن تقبل بأي شكل من إشكال اهليمنة الدينية كما أن املؤسسات الدينية 

وجدت نفسها يف موقف لرافض هليمنة الدولة حيث كان الفصل ضرورة ال بد هلا بني الدولة 

حيث تقول: الدولة ال  1906ديسمرب  9وهنا جتدر اإلشارة إىل املادة الثانية من قانون  .والدين

وبهذه العبارة فإن هذا القانون  .تعرتف وال تزود بالدعم املادي أو غريه أية عبادة أو نظام ديين

  .رنسايشكل نهاية لقرون عديدة لالحتاد القائم بني السلطة الدينية والسلطة الروحية يف ف
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 الدولة غري معنية بالشأن الديين: 

أو تتنكر ال تعرتف اجلمهورية الفرنسية بأية عقيدة دينية، وهذا ال يعين أن الدولة تنكر 

حيادية إزاء األديان والعقائد واملذاهب الدينية  دولة علمانية ميثل منهجبل  .وجود األديانل

كن القول يف هذا السياق ومي .وهذه اخلطوة متثل يف حد ّ ذاتها نهاية لنظرية دين الدولة .القائمة

ر الدولة للمذاهب واألديان يعين أن الدين مل بأن تنّك Jacques ROBERTمع جاك روبريت 

يعد شأنا عاما وهذه الداللة أصبحت حاضرة يف خمتلف التصورات واملمارسات العلمانية للدولة: 

وهنا ميكن  .ئديةفالدولة ال متنح رواتب أو تقدم أي دعم مادي ألي مذهب ديين أو حنلة عقا

 حتليل هذه الفكرة يف اجتاهني: 

إلغاء اخلدمات العامة املقدمة للكنيسة، حيث م ّ إلغاء امليزانية اليت كانت خمصصة  -1

للشأن الديين، ومع ذلك فللكنيسة كامل احلرية يف تنظيم ذاتها وحتديد مصادرها وقوانينها 

 . اخلاصة

الدينية ومع ذلك فإن هذا القانون قد جيد ثغرات  منع القروض املالية الداعمة للمؤسسات -2

  .تتعلق بالدعم املادي للمستشفيات ورياض األطفال اليت متارس وظائفها حتت رعاية دينية

 . احلريات الدينية

من الواضح أن اإلجراءات املادية اليت اختذتها الدولة إزاء الدين ال تتعارض مع حرية 

فالدولة غري معنية بالشأن الديين وهذا ال يتعرض  .س الدينيةاملمارسة الدينية وحرية الطقو

لقد يقي الدين بطقوسه جماال حيويا من جماالت املمارسة  .بالتأكيد مع احلريات الدينية

فالدين كما تراه الدولة شأن خاص وعلى هذا النحو فإن الشأن الديين  .العقائدية اخلاصة احلرة

 .ارسة عقائدية منفصلة عن الشأن العام مبعناه اجلمهوريحافظ على قامته وفعاليته بوصفه مم

فاحلرية الدينية مصانة بالدستور وبالتالي فإن هذه احلرية جيب أن تتواءم مع قانون عام 

و ينص: إن اجلمهورية ال تعرتف بأي عقدية دينية ولكنها مع ذلك تضمن حرية  1905

جيب أن نأخذ بعني االعتبار واجب الدولة  وهنا .املمارسات العامة وهذا يشمل احلرية الدينية
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ضمان احلريات العامة، وهذا املبدأ بذاته يشكل أحد أركان العلمانية اليت حظيت بانتصاراتها 

املتالحقة منذ الثورة الفرنسية، وحققت مزيدا من النجاحات اليت ترسخت يف اجلمهورية 

  .الثالثة

 علمنة التعليم: 

 Jacquesدرسي جتد جتليها يف ممارسة جاك روبريت هذه احليادية يف اجملال امل 

ROBERT  يف مستويني: جيب على التعليم أن أال يكون معاديا للدين، وبالتالي فإن شروط

  .احلياة املدرسية جيب أن تسمح للتالميذ الراغبني بأداء واجباتهم الدينية باملعنى الثاني

املضامني املدرسية فإن هذه احليادية جيب أال ومع األخذ بعني االعتبار نزاهة املعلمني وحياد 

ويف هذا الصدد يعلن غوستاف  .تشكل عائقا أما حرية االعتقاد واملمارسة عند األطفال والتالميذ

 ،تتمثل هذه احليادية يف أن نعطي لألطفال والتالميذ حق االختيار Gustave PEISERبيسري 

 .املراحل الدراسية األوىل أي يف املرحلة االبتدائية وهذا ال يتعارض مع الدين أو الدولة والسيما يف

ومن أجل العودة إىل السياق التارخيي ملفهوم العلمانية فإنه يتوجب علينا اإلشارة إىل تأثري 

كتب  1940ففي أبريل  .حكومة فيشي يف املوقف من العلمانية والصراع بني الدولة والكنيسة

( " إن اإلصالح Deux mondesلة " الدو موند " )يف جم Maréchal Pétainاملاريشال بيتان 

ومما ال شك فيه بأن حكومة فيشي  .الرتبوي للرتبية الوطنية يشكل املهمة األصعب للحكومة "

، ولكن ومهما يكن هذا املستوى يف املدرسة 1982كانت تعارض قوانني العلمانية الصادرة عام 

هذه املرحلة كانت ضد العلمانية، ولكن أغلب أو الدولة فإن أغلب اإلجراءات اليت اختذت يف 

هذه اإلجراءات اليت اختذتها حكومة فيشي م إلغاؤها الحقا مع التحرير باستثناء القانون 

  .اخلاص بتعديل أوضاع املعلمني املتخصصني يف جمال الدين

سان ولقد وجدت الفكرة العلمانية أصالتها الفكرية يف إعالن الثورة الفرنسية حلقوق اإلن

 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26أغسطس  26واملواطنة يف 

août 1789 سبتمرب  3، ويف الدستور الفرنسي للثورة يفConstitution du 3 septembre 
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حيث جند يف هاتني الوثيقتني مبادئ احلرية والدميقراطية والسيما حرية االعتقاد  .1791

: أنه ال جيب على الفرد أن يشعر بالقلق 1789ن إعالن حقوق اإلنسان لقد تضم .والتعبري

واخلوف أبدا ألسباب تتعلق بآرائه حتى مبعتقداته الدينية، ويف هذا االجتاه يتحرك دستور 

حيث جاء فيه " إن حرية املمارسة واالعتقاد متاحة للجميع وال يوجد هناك ما ميكنه  1793

، وقد « .le libre exercice des cultes ne peut être interdit» أن مينعها أو يعطلها 

جاء أيضا يف دستور اجلمهورية الثالثة " ليس ألحد أن مينع، مبوجب القوانني، حرية العبادة 

  .اليت خيتارها الفرد "

األب الروحي للعلمانية  Condorcetويف املستوى الرتبوي يعد املفكر الفرنسي كوندورسيه 

 .نسا حيث عرف مبوقفه الرافض لكل املفاهيم الكنسية الوسطوية يف أوروبا بكاملهاالرتبوية يف فر

لقد كان ألفكار كوندورسيه تأثري كبري يف تأسيس علمانية املدرسة يف فرنسا، وقد برزت اجلهود 

الكبرية اليت بذهلا يف هذا الشأن يف مشروعه الرتبوي الشهري الذي قدمه إىل الربملان الفرنسي يف 

وقد متركز مشروع كوندورسيه حول مفاهيم احلرية واملساواة والعدالة  .1792أبريل عام  20

ويتميز مشروع كوندورسيه بأنه يؤكد على الفصل  .االجتماعية وحترير اإلنسان وجدانيا وروحيا

بني املدرسة والسياسة أو بني الرتبية والعقائدية السياسية من جهة وبني املدرسة والعقائد 

كما يؤكد املشروع على حترير املدرسة من سلطة الدين والسياسة  .من جهة أخرى الدينية

وعلى هذا النحو عرف مشروعه  .واأليديولوجيا عقائدية دينية كانت أو أيديولوجية أو سياسية

الرتبوي بنزعته العلمانية بكل أبعادها وجتلياتها الفكرية، ولكن العصر خبصوصياته التارخيية 

 . اد مشروع كوندورسيه الرتبوية بصبغته العلمانيةحالت دون اعتم

 Julesواستطاع مشروع كوندورسيه الرتبوي هذا بأبعاده العلمانية أن يثري إعجاب جول فريي 

Ferry  ودهشته حيث يقول بعد مثانني عاما على طروحة كوندورسيه يتصف مشروع كوندورسيه

  . جمال الرتبية العلمانية واجلمهوريةاملغمور بالروعة والعبقرية وهو صورة إبداع علمي يف
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وهكذا جند بأن آباء العلمانية يف النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد أولوا املدرسة 

ويف  .اهتمامهم وأعربوا عن نسق من األفكار الرتبوية يف مستوى علمانية الرتبية واملؤسسة املدرسية

ملن الضرورة مبكان العمل على تطوير  أنه Léon Gambettaهذا الصدد يرى ليون كامبيتا 

ثقافة عامة علمية متحررة من كل صيغ التفكري الديين وإكراهاته املؤسساتية، ألن الفكر الرتبوي 

وعلى هذا النحو يتوجب العمل  .فرنساالديين ميثل خطرا على مستقبل بطابعه األيديولوجي 

مانية وترسيخ قيم املواطنة أيضا على استبعاد اإلكلريوسية الدينية والعمل على إرساء املعاني العل

وهنا يتوجب العمل على إعداد املعلمني  .واحلرية والعقالنية يف مؤسسات التعليم العام واخلاص

واملفكرين واملربني بروح جديدة وقيم جديدة قادرة على جماراة الروح العقالنية والعلمية يف ذلك 

وية للتأكيد على الرتبية القومية وعلى هذا األساس جاءت جهود فريي السياسية والرتب .العصر

مبعانيها احلداثية حيث نادى بإنشاء وزارة للثقافة العامة وكان ألفكاره هذه أن تؤثر يف جمرى 

  .التحوالت واإلصالحات الثقافية والرتبوية الالحقة يف أوروبا

قوتني أساسيتني طاحمتني إىل اهليمنة هما: الدولة ساحة للصراع بني لقد شكلت املدرسة 

وقد  .ويف دائرة الصراع بني هاتني القوتني انتصرت الدولة وهزمت الكنيسة .والكنيسة

ترمجت هذه اهلزمية بوالدة جمموعة من القوانني الرتبوية واملدرسية ذات الطابع العلماني 

  .والتنويري

وذلك من  ،ي على تنظيم تصوراته اإلصالحية وتطويرها يف مدار الزمنعمل جويل فريلقد 

وقد سار يف فعاليته هذه على هدي الواقعية حيث  .أجل توفري الفرصة األفضل لقبوهلا وتبنيها

ووفقا هلذه املنهجية عمل فريي على  .رفض التسرع ومبدأ االستباق بانطباعاته الراديكالية

وقد حظيت املدرسة االبتدائية  .يار أهدافه العلمانية والتنويريةإيقاعات واقعية عقالنية الخت

 1882يونيو عام  16بأهمية خاصة يف دائرة تصورات فريي اإلصالحية حيث أكد يف قانون 

على جمانية املدرسة وإلزاميتها، ألن جمانية التعليم وإلزاميته يشكالن اخلط األساسي لعلمانية 

بأن إلزامية التعليم  J-M Mayeurصوص يعلن ماريور ويف هذا اخل .املدرسة وإصالحها
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فمجانية التعليم وإلزاميته  .وجمانيته يشكالن كل ال ينفصل يف منظور العلمانيني واجلمهوريني

يشكالن املنطق األساسي لعلمنة التعليم يف بلد تتناحر فيه العقائد والتصورات 

الذي يلغي التعليم الديين يف  1882ويف هذا االجتاه صدر القانون رقم  .واأليديولوجيات

الديين حيث استبدل املشرعون يف هذا القانون تسمية التعليم األخالقي املدرسة العامة، 

ومع أن هذا القانون جيسد يف جوهره قانون علمانية املدرسة يف  .بالتعليم األخالقي واملدني

وقد  .ال يف منت النص وال يف عنوانه فرنسا إال أنه ال يتضمن كلمة تشري إىل العلمانية حبد ذاتها

 Loi sur l’enseignement primaireمسي هذا القانون قانون التعليم االبتدائي اإللزامي "

obligatoire حيث مل جيرؤ أحد من املشرعني على توظيف كلمة العلمانية يف هذه املرحلة من "

  .تطور التعليم يف فرنسا

 علمنة املعلمني :

اإلشارة إىل مسألة علمنة املعلمني وذلك ألن هذا األمر قد يثري صدمة ثقافية لقد جتنب فريي 

أما فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي فإن  .عند كثري من املعنيني باملسألة الرتبوية يف تلك املرحلة

، حيث م استبدال املعلمني 1986أكتوبر عام  30مبدأ العلمانية وجد بلورة جديدة له يف 

مبعلمني علمانيني يف املدارس االبتدائية العامة، وقد م ّ هذا األمر وفقا ملخطط زمين املتدينني 

لتنظيم علمانية املدرسة الثانوية  1912مايو  10وعلى األثر صدر قانون  .مبدى عشر سنوات

ولكن هذا األمر مل يتحقق يف التعليم العالي نظرا  .وإجياد املدرسني املتشبعني بالنزعة العلمانية

وجود كليات كهنوتية بروتستانتية وكاثولوكية حيث يصعب العمل على تنقية املدرسني يف ل

ومبا أن العلمانية يف املدرسة قد وجدت حضورها املكثف فإن هذه  .املستويات األكادميية العليا

  .العلمانية أخذت تتجه لتأخذ مداها يف خمتلف فعاليات احلياة االجتماعية والسياسية للدولة
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 نة التعليم العالي :علم

وفيما يتعلق بالتعليم العالي فإن القوانني الصادرة واضحة فيما يتعلق بطابعه العلماني حيث  

يف املادة الثالثة "أن التعليم العالي علماني ومستقل عن  Loi Savaryجاء يف قانون سافاري 

نية يف التعليم العالي ولكن هذه العلما ." أي توجهات سياسية واقتصادية ودينية وأيديولوجية

ال تسري على علمنة اهليئة التدريسية يف اجلامعة حيث مسح للمتدينني الوصول إىل التعليم 

  .العالي واحلصول على درجة األستاذية

يف  1905لقد فرضت احليادية يف التعليم العام باملعنى الدقيق للكلمة وهي واضحة يف قانون 

مينع على األطفال الذين تقع ت هذه املادة على التالي: من هذا القانون حيث نص 30املادة 

أعمارهم بني السادسة والرابعة عشرة من العمر تلقي تعليما دينيا يف داخل املدارس العامة 

ديسمرب من عام  31وجتد هذه املادة تأكيدها يف قانون  .ويسمح هلم تلقيه خارج املدرسة

نون بأن الدولة تضمن لألطفال تعليمهم مع ، حيث تعلن املادة األوىل من هذا القا1959

االحرتام الكامل جلميع العقائد واألديان، وهي تعمل بكل اإلمكانيات على أن تضمن لألطفال 

وهكذا فإن رواد العلمانية يف جمال  .تعليما عاما متحررا من كل أشكال الثقافة الدينية والعقائدية

م الرتبوي نوعا من احليادية الصارمة فيما يتعلق التعليم كان عليهم أن يضمنوا خالل فعالياته

نصا يسمح للمدارس العامة بأن  1882مارس  28وقد تضمن قانون . بالدين والتعليم الديين

متنح األطفال يوما واحدا يف األسبوع غري يوم األحد يستطيع فيه اآلباء تعليم أطفاهلم تعليما 

تكن قادرة على اخرتاق مفاهيم احلرية والعلمانية  ومهما يكن أمر هذه القوانني فإنها مل .دينيا

اليت تأصلت يف احلياة الرتبوية يف فرنسا حيث مل يكن يف اإلمكان أبدا احلصول على تعليم 

وفيما يتعلق مبسألة احلياد الديين عند التالميذ فإن  .ديين يف داخل املؤسسات الرتبوية العامة

ريية أو ممارسات دينية يف داخل املؤسسات حيرم أية دعوات تبش 1937مايو  15قانون 

وباختصار فإن الصراعات األيديولوجية واملذهبيات الدينية جيب بالضرورة القصوى  .املدرسية
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للقانون أن حتدث بعيدا عن جدران املدرسة حيث جيب أن تبقى املدرسة حرة وعلمانية 

  .وحيادية وبعيدة عن دائرة الصراع العقائدي

 خالصة: 

ا التجربة الفرنسية صورة منوذجية ملسألة العلمنة يف التعليم وهي صورة تتيح لنا فرصة تقدم لن

اخلروج من التشبعات األيديولوجية ملفهوم العلمانية ومفهوم علمنة املدرسة يف أوروبا ويف العامل 

اص وهذه القراءة ملسألة علمنة املدرسة يف أوروبا تضع هذا املفهوم يف دائرة الوعي اخل. الغربي

وكما أشرنا يف دائرة هذه املقدمة فإن فهم . بهذا املفهوم وتطبيقاته وتأخذنا من دائرة الغموض

هذه التجربة وتعقلها ال يعين قبوهلا أو الرتويج هلا يف ثقافتنا العربية اإلسالمية أو الدعوة 

ن أو ولكن ما جيب علينا أن ندركه هو أن العلمانية ال تعين رفضا للدي .إليها أو رفضها

زندقة أو إحلادا بل هي جتربة إزاحة املقدس األيديولوجي من حقل السياسة والرتبية 

واجملتمع وهي كما وجدناها يف التجربة الفرنسية مفهوم حمايد يضع املقدس خارج املمارسة 

فمسألة العلمانية يف الرتبية ما تزال يف قضية حديثة جدا وما زال البحث فيها يتسم . اإلنسانية

وهذه املقالة تشكل دعوة حقيقية  .ذر كنتيجة طبيعية للتحميل األيديولوجي هلذا املفهومباحل

للمفكرين الرتبويني بوضع هذه املسألة على احملك ومناقشة خمتلف جوانبها الفكرية 

 . واالجتماعية يف احلقل الرتبوي
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