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لقد ترددت عىل مسامعنا بعد وقوع الهجوم عىل صحيفة شاريل ايبدو الكث� من العبارات التي تتحدث عن "قيم       

أرث من الالزم،  من هذا القبيل عباراتيش�ون إىل أنّهم قد سمعوا الجمهورية"، وحقيقة األمر أّن بعض الفرنسي� 

" قد باملئة من الفرنسي� يعتقدون أّن عبارة "قيم الجمهورية 65جري مؤخرًا يش� إىل أّن وذلك وفق استطالع للرأي أُ 

 وأنّها فقدت ثقلها ومعناها." "باتت تستخدم بشكل مبالغ به

ئكيّة رلمة لها العديد من الدالالت والتفس�ات التي ولعل الالئكيّة الفرنسية تحتّل أهّم مكانة ب� هذه القيم، والال 

لها. والالئكية اليوم  مقاربة معقولةتجعل ترجمة الكلمة إىل لغة أخرى شبه مستحيل، مع أّن رلمة الَعل�نيّة قد تكون 

الرحالت املدرسيّة،  بات من مرافقة أوالدهّن يفاألّمهات املحجّ  من بينها منعَ لعّل تعّد مسّوًغا للكث� من األشياء، صارت 

  أن يواجهوا الجوع إن رفضوا ذلك. وتوجيه األطفال املسلم� واليهود يف املدارس الفرنسية إىل أرل لحم الخنزير أو 

قيمة حتّى اليسار ينسبها ولكّن الالئكية ليست مجرد فكرة استوىل عليها اليم� لغايات سياسية أو ثقافية، إنّها رذلك 

ليست مجرّد "قيمة" تسكن عقول الكث�ين، بل إّن لها  هاثّم إنّ األطياف من أقىص اليسار.  حتّى بعضلنفسه، بل 

باملئة) يدخلون يف نظام  24،7ماّديًا ملموًسا يف نظام التعليم الفرنّيس. فحوايل ربع السكان اليوم يف فرنسا (تجسًدا 

مرتبطة بشكل وثيق بالبنى  املتعلقة بهامل�رسات الالئكية واُمثل التعليم الرسمي، معلم� وطالبًا، وهذا ما يجعل 

 االجت�عية واالقتصادية لألّمة الفرنسية. 

و  1881، ولكّن نقطة التحّول املفصليّة رانت بال شّك يف اعت�د قوان� ف�ي عام وشائًكاإّن لالئكية تاريًخا طويًال 

 ، وهي القوان� التي أرست املبدأ الذي يجعل التعليم األسايس يف فرنسا مجانًيا وإلزاميًا وعل�نيًا. 1882

با، فالتطورات التي رافقت ران التوّسع يف التعليم األساّيس العاّم يجري عىل قدم وساق يف مناطق أخرى من أورو 

النهضة الصناعيّة قد زادت من الحاجة للقوى العاملة املتعلمة واملاهرة يف فرنسا، خاصة بعد انتصار بروسيا الحاسم يف 

 يف مجال التعليم.  ق بروسياتفوّ ىل ، وهو انتصار عزاه الكث�ون يف ذلك الوقت، يف جزء منه عىل األقل، إ1870حرب عام 

لك عوامل أخرى. فالسياسيون الذين رانوا يحكمون الجمهورية الثالثة قد رانوا �ارسون السياسة يف البداية غ� أّن هنا

ًرا بالغ األهمية يف حكم وهم أعضاء يف املعارضة أثناء حكم اإلمرباطورية الثانية. فالكنيسة الكاثوليكية قد أدت دو 



�ية الفاتيكان، ول يخرس الفاتيكان موقعه ردولة مستقلة إال نابليون الثالث ودعمه. ورانت هنالك حامية فرنسية لح

 بعد انسحابه من الحرب الفرنسية الربوسّية فألحق بإيطاليا وصار جزًءا منها. 

، وقد انسجم هذا مع املزاج العام هاوهكذا صار السياسيون الجمهوريون يناهضون الكنيسة بعد أن فقدوا الثقة ب

 للفرنسي� يف ذلك الح�. 

رجال الكنيسة منقسً� ب� الدولة الفرنسية وسلطة البابا لقد رانت هنالك أسباب واضحة لغياب الثقة. فقد ران والء 

التي رانت لها سياسة خارجية مباينة لفرنسا. ر� ساد تخّوف حينها من أن يعمد املعلمون الكاثوليكيون إىل 

ا يف إحدى أّن قسً  1859أثناء الحرب ب� فرنسا والنمسا عام من ذلك ما يروى صطفاف إىل جانب روما ال باريس، و اال 

 وعظ الحارضين يف رنيسته ودعاهم للصالة من أجل النمساوي� ألنّهم راثوليك.  الفرنسيّة القرى

ولهذا اعتقد ف�ي ومن معه أّن مهّمة خط�ة مثل تعليم األجيال الجديدة جديرة بأن ال ترتك بحلفاء يف الكنيسة ال 

 . مبارشةن توظفهم الدولة و معلّم هقّدمال بّد أن يُ  االعت�د عليهم، وأّن التعليم األسايسّ �كن 

فرنسا هز�ة نكراء يف حربها مع بروسيا، وخرست  القتالقوميّة أمرًا ذا أهمية رب�ة. فقد  تعزيزر� رانت قضية 

شعور قوّي يف بعض األجزاء يف فرنسا برضورة العمل  لصالح اإلمرباطورية األملانيّة، و�ااأللزاس واللورين أرايض لها يف 

 عىل استعادة تلك األرايض. 

، غ� أّن مساعي املناورة تلك قد ل يكن ف�ي يحبّذ خوض حرب مع أملانيا، بل إنّه سعى لتحس� العالقات معها

رب أخرى مع أملانيا. لقد ران تعارضت مع حالة من الرأي العاّم الفرنيس، وحقيقة أّن االحت�ل قائم ورب� الندالع ح

الخيار الذي اتّجه إليه ف�ي هو مّد نفوذ اإلمرباطورية الفرنسية، وهو طموح يت�ىش مع رؤيته العنرصية التي ترى أّن 

"األعراق املتفوقة تضطلع بواجب جلِب الحضارة لألعراق األد�." وهذا ما حصل بالفعل أثناء حكم ف�ي حيث احتلت 

 صينية وصارت جزًءا من إمرباطوريتها. فرنسا الهند ال

هذه التطلعات االستع�رية هي التي جعلت الجيش يكون يف صلب القضيّة، لقد رانت فرنسا يف ذلك الح� دولة 

باملئة من  45ران العاملون يف مجال الزراعة يف فرنسا يشكلون  1900تعتمد عىل الزراعة إىل حّد رب�، ففي العام 

حون هم من أعادوا فرض "النظام" وقمعوا انتفاضة الع�ل ران الجنود الفال  1871و  1848األيدي العاملة. ويف العام 

 وسوف يزداد االعت�د عىل الجيش يف العقود التي تلت ذلك ملواجهة اإلرضابات الع�لية. يف باريس، 

ولكن رانت هنالك مشكلة في� يتعلق بالفالح�، إذ ران شعورهم القومي ضعيًفا إىل حد رب�، ذلك أنّهم رانوا 

نت�ء إىل القرية أو املنطقة التي يعملون فيها أرث من شعورهم باالنت�ء إىل األّمة الفرنسيّة. ر� أّن يشعرون باال 

أن ربع  1863) غ� الفرنسية، إذ تش� إحصاءات تعود إىل العام patoisالفالح� رانوا يتكلمون لغات أو لهجات (

ر تش� إىل أّن بعض الفالح� يف بعض املناطق رانوا ال السكان ل يكونوا يتكلمون الفرنسية، بل إن بعض التقاري

 يعرفون أصًال بوجود لغة تسّمى اللغة الفرنسيّة. 



الفرنسية عرب التخلص من القوميّة وضوع تعزيز الهويّة عليمي قد أوىل اهت�ًما أساسًيا ملوعليه فإّن مرشوع ف�ي الت

التعليم الدينّي واعت�د تعليم "مدّ�" يعّزز األخالق ويغرز قيم الوطنيّة والهويّة القوميّة. وقد ران منهاج التعليم 

 األسايس يشتمل عىل تدريب عسكري للطالب الذرور وأع�ل الحيارة لإلناث. 

 هذا يقول أحد املؤرخ�: ارس الجديدة، ويفية يف هذه املدالعسكروقد أوليت أهّمية رب�ة للتمرينات 

 عىل يد بول ب�ت 1882لقد رانت تلك فرتة "رتائب املدارس"، وقد رانت هذه اخرتاًعا جمهوريًا أطلق عام 

)Paul Bert( لقد ران هذا املرشوع يسعى إىل االستفادة من دخول الطلبة يف املدارس األساسيّة من أجل .

املس�  يذهبون إىلزرع قيم "املواطنة والوطنيّة" فيهم من خالل التدريبات العسكرية. لقد ران األوالد 

الذخ�ة الحّية خارج  العسكرّي حامل� أسلحة غ� حقيقيّة ذات حراب خشبية، ر� رانوا يتدربون باستخدام

 املدارس يف مساحات التدريب الخاصة بالجيش. 

أّن تأسيس الالئكيّة عن قوان� ف�ي  1985يف مقدمته ملحارضة ألقاها عام  )François Furet( وريهفرانسوا فوصف 

يف مع أن اليسار ل يكن  يف التعليم قد ران "الرمز األفضل لالنتصار العظيم والوحيد لليسار منذ الثورة الفرنسيّة." هذا

 عندما أقرّت قوانينه والئكيّته يف تلك الفرتة يف فرنسا. ف�ي  مثل ح�سة

يف قوان� ف�ي والفصل ب� الكنيسة  )Jean Jaurèsس (رأى أحد أطياف الحزب االشرتاك الفرنيس بزعامة ج� جوري

اًال لفكرة الالئكية رجزء من تصوره العام ع� يجب متفهً� لف�ي وميّ  سوالدولة خطوة مهّمة لألمام. لقد ران جوري

عن دخول االشرتاري� يف الحكومة الجمهورية،  1904الجمهورية، وهذا ما جعله يدافع عام يف عليه أن تكون السياسة 

بل وذهب إىل أّن هذا ما أنقذ الجمهورية، وارتفى باإلشارة من بعيد إىل ما قامت به الحكومة من إرسال للجنود 

 لتصّدي للع�ل املرضب�. ل

وبعد فرتة وجيزة من إقرار قانون ف�ي  1882أما لليسار املارريس فقد رانت األمور مختلفة نوًعا ما. ففي صيف عام 

إىل بالده بعد إقامته  ابة ثالثة أشهر  وذلك قبل عودتهالخاص بالالئكية ران رارل ماررس بنفسه متواجًدا يف باريس لقر 

اّصة ح� نجد أّن ذرر ملا قام به ف�ي، وهذا أمر غريب خ رتاباته يف تلك الفرتة أيُّ يرد يف مراسالته و  يف الجزائر. ول

 الالئكيّة أعظم انتصار من انتصارات اليسار.  يرى أنّ  شخًصا مثل فوريه

لثالثة عقود بعد أن  ومفكريهازوج بنت ماررس، وأهّم رتاب املاررسّية الفرنسّية ، )Paul Lafargue( أّما بول الفارج

. ولعل هذا يعود إىل إنغلزقّط عىل ذرر قوان� ف�ي يف مراسالته العديدة مع  ، فلم يأِت 1882أقام يف باريس عام 

، فقد شجب ماررس مرّة "سوء إدارة" ف�ي للبالد يف الفرتة التي سبقت إنغلزوضاعة شأن ف�ي عند رّل من ماررس و 

 وصفه بأنّه "لّص املياه األوىل."  فقد إنغلزرميونة باريس، أّما 

، فقد رانت له وجهة نظر مختلفة. فبالرغم إنغلزض "بابا املاررسيّة" بعد وفاة أّما رارل روتسك، الذي صار يدعوه البع

لجمهورية الثالثة، واألوهام التي تثلها عند العديد من أتباع الحررة االشرتارية من امن موقفه النقدي بشكل عام 

 يّة، إال أنّه قد أشار بال تحّفظ إىل أّن الجمهورية الثالثة "قد فعلت أشياء عظيمة يف مجال التعليم." الفرنس



ة والدولة، فإّن ن متشكًكا يف قضية فصل الكنيسة عن الدولة، مش�ًا إىل أنّه "إن ران ثة فصل ب� الكنيسأنّه را بيد

 لكنيسة، وما يزال هنالك شّك حول استمرارية هذا الفصل." م� ران من استفزاز من قبل هذا قد يكون 

 ويف إشارة الحقة يقول روتسك: 

ضد الكنيسة، ولكن دون أن يعني  النضاليبدي السياسيون الليرباليون الربجوازيون اليوم بالغ االهت�م يف 

ا دام هذا النضال مستمرًا، أّما إن إّ�ا �كنهم االعت�د عىل التحالف مع الربوليتاريا مذلك تحقيق النرص عليها. 

انتهى، فإن تحالفهم هذا سيتحول إىل نوع من عداوة يف اليوم األول الذي تسقط فيه الكنيسة. إّن الربجوازي� 

 لن يكونوا قادرين، حتّى يف أوج لحظتهم الثوريّة، أن يستمروا طويًال من دون الكنيسة. 

 وليس إسرتاتيجية أيديولوجية بديلة. أي إنّه رأى يف الالئكية تنازًال لليسار 

نجد عند الفارج إدرارًا أعمق للمسألة. لقد ران الفارج ملحًدا ماديًا، وران معارًضا قويًا لنفوذ الكنيسة، وران أّول ما 

  انطلق لتحقيقه عند انتخابه يف الربملان هو تحريك قرار يدعو للفصل ب� الكنيسة والدولة، مع أنّه ل ينجح حينها.

ولكنّه يف الوقت ذاته اتخذ موقًفا متشكًكا من أولئك الذين أولوا أهمية رب�ة ملناهضة النظام الكنيس. ففي برنامج 

) نجد إشارة ازدراء إىل املفكرين الربجوازي� Jules Guesdeوالذي رتبه الفارج وجول جيد ( 1883حزب العّ�ل عام 

للكنائس وفصل الكنيسة عن الدولة"، وتنويًها بالوقت ذاته إىل وجود مثل الذين يسعون إىل "قطع معونات الدولة 

أو دران قصاب يبيع لحم  ك "تجارة خاّصة تشبه درّان خرضجيّ هذا الفصل يف الواليات املتحدة (وأّن األديان هنا

ى األمريكية العظمالخنزير") إال أّن هذا الفصل "ال يحول دون وقف الجذام الدينّي الذي ينهش يف جسد الجمهورية 

 أرث من أّي يشء سواه." 

عقد يف لندن بحضور ممثل� نرش الفارج نًصا ساخرًا بعنوان "دين رأس املال" حيث يتخيّل مؤترًا يُ  1886ويف عام 

لرأس�لية أوروبا يف مجايل السياسة واالقتصاد، مثل جورج رليمنسو، ورثتشايلد، وجالدستون، وه�برت سبنرس، وفون 

ه، وغ�هم، ر� ران ف�ي وبول ب�ت من ب� الحارضين، وهذا األخ� ران من أهّم حلفاء ف�ي يف تأسيس مولتك

الالئكية إذ ران وزيرًا للتعليم يف حكومته. وقد جمع هذه الشخصيات يف ذلك املؤتر حرصها عىل إحياء الرأس�لية، 

 ورأوا أنّه ال بّد من ديٍن ما من أجل تحقيق هذه الغاية. 

يعلن ب�ت يف نّص الفارج الساخر أنّه، ورغم رونه غ� مؤمن عىل املستوى الشخيص، يفّضل وجود الدين ب� الطبقة 

العاملة. "عىل الع�ل أن يؤمنوا أّن الفقر  هو الذهب الذي يشرتي لهم الجنّة... إنني رجل متدين جًدا... ألشخاص 

 آخرين." 

فاتفق املؤترون عىل رضورة خلق ديانة جديدة قائة عىل تع باملصداقية تتماملشكلة هي أّن املسيحية ل تعد حينها 

نجد الفارج يعلق ساخرًا عىل دور الالئكية، وهي  وهناعبادة رأس املال وتعاليم تفرض واجب العمل عىل العّ�ل. 

 العقيدة التي من شأنها أن تؤدي الدور الذي ل تعد تعاليم املسيحية قادرة عىل أدائه. 



هب البعض أحيانًا إىل أّن الالئكيّة تثّل استمراًرا لألفكار التقليدية لكميونة باريس، ومع أنّه يصّح القول بأّن يذ

 يهيونة باريس، ر� يؤرّد موريس دومنجالكميونة قد تكنت من عزل الدين يف مجال التعليم، ولكّن ثوار رم

)Maurice Dommanget،(  ل يرّددوا شعار الالئكية ألنّهم رانوا يعّدون أنفسهم ماّدي� ال محايدين بشأن املسألة

 الدينية. 

أّن الكميونة ل  )Kristin Ross( األهّم من ذلك حسب ما يظهر يف دراسة حديثة متميّزة من إعداد رريست� روس

تزعم أنّها تثل الّدولة وإّ�ا رانت ترى يف نفسها ريانًا محليًا مستقًال يف إطار دوّيل، ر� أنّها ل تنظر إىل التعليم بوصفه 

 مختلًفا عن ذلك الذي دعا إليه أنصار الالئكّية. دوليًا تحض�ًا للخدمة العسكريّة. لقد رانت الكميونة تثّل تقليًدا 

أشّد أشكال النقد لالئكيّة قد أتت من التيارات األناررّية والنقابيّة، فاألنارريّة باختصار ال تريد "ال الكنيسة وال لعل 

"تنظمها الكنيسة من أجل الكنيسة" أّما  )Sébastien Faureولة." فاملدرسة املسيحية ر� يرى سبياستيان فور (الد

الدولة." ويعارض سبياستيان فكرة "مدرسة املستقبل... املهيئة من أجل املدرسة الالئكية "فتنظمها الدولة من أجل 

وا� عن وصف معلمي املدرسة بأنّهم "لصوص الفكر ) ال يتAndre Lorulotلو (لوريالطفل." بين� نجد أندري 

 املنتم� إىل طبقة الرأس�لية." 

إلنشاء مدارس ليربتانية مستقلة عن الكنيسة وعن وقد رانت هنالك العديد من املحاوالت التي قام بها أنارريون 

ل ينتج  ه من الكتاب، ولكنالدولة عىل السواء، وهي محاوالت قد تلقت دعً� مالًيا يف بداية األمر من إميل زوال وغ� 

 عنها يشء بسبب ضعف املوارد. 

ليسار. وهذا ما نجده  لفيه بطًال  رواهم ل ييف نظرتهم املنتقدة لف�ي، وال شّك يف أنّ  إنغلزاشرتك األنارريون مع ماررس و 

والتي رانت تعّرب عن آراء راديكالية بلغة مبارشة وشعبية بل وسوقّية يف رث�  )Émile Pouget( هيف مجلة إ�يل بوجي

 من األحيان. 

بهيمة  لكان ف�ي. أيُّ من ف�ي موقًفا عدوانًيا عىل األقّل، إذ يقول فيه: "لو ران ثّة خنزير يث� قريف  هلقد اتخذ بوجي

أحد عنقه، ال شّك أّن قتله لن يث� من الندم أرث م�  إ� أرجو أن يكرس قذرة هذا الحيوان، إنّه أررب وغد يف فرنسا...

 يث� سحق حرشة." 

يف املدارس، إذ ران  رجال الدينموقف مث� لالهت�م في� يتعلق بالجدل الذي ران يدور حول عمل  هلقد ران لبوجي

اء املعلم� ح�ية الطالب ورشفهم أن يتّم إخص ال يفّضل أن يحظر ذلك بشكل تاّم، ولكنّه رأى أنّه يلزم من أجل

 القساوسة.

 وقد ترّددت أصداء معارضة الالئكيّة يف العديد من الكتابات األنارريّة يف فرنسا يف ذلك الح�.  

، أحد مؤسيس اتحاد )Émile Janvionيو (فإىل إ�يل جانففي رتّيب ال يعرف اسم مؤلفه، ولكّنه ينسب ر� يظهر 

التجارة الفرنيس، والذي ينسب إليه رذلك إنشاء أول مدرسة "ليربتانية" يف فرنسا، يرد ذرر بارون� وست�نر يف معرض 

 املوافقة عىل أّن الالئكيّة إّ�ا تثّل عقيدة بديلة عن الكنيسة. 



بيتا، وهو أحد السياسي� الجمهوري�، عن أّن "نظام الكنيسة هو العدّو"، ويرّد عىل ر� أنّه يش� إىل ما قاله ليون جام

ذلك قائًال إّن "األديان (التابعة للدولة أو الكنيسة) هي العدّو." ويضيف قائًال: "إّن أعداء اإلرل�وس لهم روح تشبه 

 أرواح القساوسة، أّما ملحدونا فهم األتقياء." 

ت بها املدارس العل�نيّة املشاعر القوميّة، حيث يغرس يف الطفل ّص إىل الطريقة التي شّجعويش� جانفيو بشكل خا

 واحتقار لكل ما عداه."  بعرقه ألناس يقطنون وراء هذا النهر وذاك النهر، وهوس"رراهية عمياء مخبولة 

يطلبون من الطالب تردادها خالل ر� ذرر ريف يقوم معلمو املدرسة العل�ني� بكتابة بعض العبارات عىل السبّورة و

اليوم الدرايس، مثل عبارة "عىل الفرنّيس أن يعرف ريف �وت يف سبيل علم بالده" وعبارة "أنت لست موجوًدا إال من 

 أجل وطنك، وال تعيش إال يف سبيله" وقولهم "عىل الفرنّيس الصغ� الصالح أن يكون مستعًدا ليصبح جنديًا جيًّدا." 

عليم األخالقي واملدّ�" الذي يبّ� ريف أّن "الخدمة العسكرية تدريب عىل الحرب. إنّه من تيو إىل "الر� أشار جانف

الرضورّي تشكيل جيش صلب قادر عىل ح�يتنا من املجرم� يف الداخل واألعداء يف الخارج." ويف قوله "املجرم� من 

 عتصامات وإنهاء اإلرضابات. يف فّض اال  1914الداخل" إشارة واضحة لدور الجيش قبل العام 

يتناول فيه الكتب املدرسية املستخدمة يف املدارس العل�نيّة.  الرّب العل�ّ� الطّيبرتب أنتون� فرانك رتيبًا بعنوان 

) وزير التعليم األسبق الذي أعّد الكتاب بنفسه Chalres Dupuyففي أحد الكتب املشهورة يوّجه شارلز دوبوي (

تسبب سؤاًال للطالب يقول: "ريف لنا أن نثبت حبنا لوطننا؟ لنا أن نثبت ذلك عرب االلتزام بالقوان�، حتّى لو رانت 

 الضيق لنا، وعرب الدفاع عن أرض الوطن واستقالله ضد األجنبي ولو ران دفعنا الثمن من دمائنا." 

ب املدرسيّة توّجه الطالب وتلّقنهم ريفية التفك� بفرنسا: "إنني أحبّها ر� أحّب أ  وأّمي، وك أثبت ر� رانت الكت

 جيًّدا." حتى أصبح مواطنًا صالًحا وجنديًا  محبّتي هذه فإّن عّيل انن أن أرون مهّذبًا يف سلوك ومجتهًدا يف عميل

 مليّة: ر� اشتملت مثل هذه الكتب عىل هجوم عىل مبادئ العا

لعلك ستسمع من حولك بعض الناس العطلة واألناني� الذين يّدعون أن ال طائل من أن يكون اإلنسان 

مواطنًا يف دولة ما، وأّن عىل الشخص أن يكون مواطن العال يف ما يدعى الكوزموبوليتانية، وأّن وطن اإلنسان 

يجدر بأصحاب العقول اإليجابية والعملية أن ال  هو املكان الذي يجد فيه راحته، وأّن الوطن ليس إال تجريًدا

 ينخدعوا بها. 

 صت لتعليم األخالق ل تعلم شيئًا إال عىل هذه الشارلة: وحتّى الكتب التي خصّ 

أعرف أّن اإلنسان قادر عىل محبة وطنه من دون أن يكره الشعوب األخرى ويتمنّى لها الخراب أو يلحقه 

بهم، ولكن عىل الجنود أحيانًا وح� يلزم األمر أن يكونوا قادرين عىل الكراهية، وأن يكرهوا العدو الحسود 

، وهو ما يزال األلزاس واللورينا يف املتوّحش، الذي وفوق استخدامه للقّوة يف غ� محلها حرمنا من إخوتن

 مرتبًّصا بنا ليقيض علينا ح� تح� له الفرصة. 



وما دامت الكراهية جاثة يف صدور من احتلوا أرضنا، فإّن من احتلّت أرضه ال �كنه أن يسامح وال �كنه أن 

 ينىس. 

، إنّه من أجل االنتقام من الظلم ال يحيق بنا. نعموهكذا فإن الكراهية تقابل الظلم، ذلك الظلم الذي ما يز 

ة أيها الفرنسّيون، الكراهية واجب أيها ودفع آثاره ال بد من االعت�د عىل قّوة الكراهية، فالكراهية قويّ 

 الفرنسيون!

 

ينصح املؤلف القراء الشباب يف  عىل طريق الجنديّةبعنوان  )Émile Lavisse( ويف رتاب مدرّيس أعّده إمييل الفيس

التفك� بأن يكونوا جواسيس لبالدهم يف املستقبل. ومع أنّه ال يقرتح عليهم أن يعيشوا عىل طراز حياة شبيه بذلك 

 الذي نجده عند جيمس بوند مثًال، إال أنّه يخربهم بأّن الغاية تسّوغ الوسيلة وأّن الكذب والتموية أمران ال بأس فيه�: 

اسوس الذي يخدم وطنه وقت السلم هو رجل بالغ الدهاء والشجاعة والجرأة، إذ يذهب إىل بالد إّن الج

 أجنبية فيدرس دفاعاتها العسكرية واستعدادتها الحربية ويقّدم هذه املعلومات يف خدمة وطنه. 

لغة الدولة  رل الوسائل مرشوعة لتحقيق غايته، فله أن ال يفصح عن جنسيته وأن يتخذ اسً� مزوًرا ويتكلم

 التي يعيش فيها وال يفصح عن املهّمة التي هو فيها من خالل العمل يف أرث من مهنة. 

 

مثًال  قاد أيًضا، إذ ران بوجيه وجانفيوومع أّن األنارري� الذين انتقدوا الالئكية هم أنفسهم ليسوا بنأى عن االنت

عىل وضع الالئكية يف سياقها ر� توّضح أنّها ل تكن فكرة معادين للساميّة، إال أّن املالحظات التي قدموها تساعد 

 تقّدمية ر� يّدعى عادة. 

ورغم بعض األصوات التي اتخذت موقًفا معارًضا لالئكية، إال أنّها حققت وإىل حد رب� تلك األهداف التي رانت تروم 

املؤرخ يوج� فيرب يقول: "يف شهر آب من عام ة املرتكزة عىل القوة العسكرية. يحدثنا تحقيقها، إذ عززت الهوية القوميّ 

يذهب إىل جبهات القتال أقىص الجنوب الرشقّي ) Varفار (إقليم ل يكن مستغربًا أن نسمع فالًحا شابًا من  1914

 "سعيًدا (ر� جاء يف رسالة رتبها إىل والديه) ألنني ذاهب للدفاع عن وطني، فرنسا.""

� صّوت معلّمو مدارس املرحلة االبتدائية لدعم صندوق لدعم التعليم بعيًدا عن ح 1912االستثناء الصغ� حصل عام 

). وقد أثار هذا التحرّك الكث� من اإلرباك حينها، إذ ّرصح أدولف ميسيمي بكل sou du soldat(عسكرته يدعى 

رصاحة أنّه مع رونه داعً� لالئكيّة فإّن ما قام بها املعلمون ال �كن القبول به. وقد بدا لوهلة أّن موظفي الدولة رادوا 

ملعلم� يف تلك السنة رانوا أعضاء يف ينقلبون عىل هذا املبدأ، ولكّن الحقيقة هي أّن خمسة باملئة وحسب من ا

 النقابة، ول يرتتب عىل معارضة هؤالء أي أثر يذرر. 



تواصلت تقاليد انتقاد الالئكية بعد الحرب العاملية األوىل. وقد جاء يف صحيفة رالر،، القريبة من الحزب االشرتاك 

ة والتي قد تقّدم بديًال ل التعليم يف روسيا بعد الثور ولكنّها ليست تابعة له تاًما، بعض التقارير عن التطورات يف مجا

عىل سبيل املثال جاء فيه رفٌض  1919عن تعليم الكنيسة أو تعليم الدولة. ر� عقد مؤتر تعليمي يف موسكو عام 

 للحياد األراد�ّي والالئكية ألنه ال طائل من ورائه� إال خدمة مصالح الربجوازيّة. 

كّ الفرنّيس موقًفا من الالئكية مختلًفا ع� آل إليه حال اليسار اليوم. لقد ران حاج عيل عبد ر� ران للحزب االشرتا

القادر، الذي تزّوج من امرأة فرنسيّة وحصل عىل الجنسيّة الفرنسيّة، من األعضاء املؤسس� للحزب االشرتاكّ، وران من 

ية الخاصة باملهاجرين والعّ�ل يف املستعمرات الفرنسية) الكتاب األساسي� يف صحيفة الباريا (وهي الصحيفة االشرتار

يف حياته، وران يرى أّن عىل االشرتاري� أن يتخذوا موقًفا  مسلً� . لقد ران عبد القادر 1924وراد أن يرّشح للربملان عام 

 غ� معاٍد لإلسالم. 

نزع تلك الهالة القدسية التي تحيط بها،  من املهمّ  أّما اليوم، ومع استمرار استخدام الالئكية لخدمة اإلسالموفوبيا، فإنّه

ها مفهوًما يشوبه الخطأ من وهذا يتطلب فهً� لالئكية ال بوصفها مثاًال نبيًال تعرض لسوء الفهم والتشويه، بل بوصف

  أصله.


