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ْاو فٙ ئٌٖع ػهًُز ثالؽضًاجع ثنْٛجّاٙ؟  يج ثنًقٕٚه دجنؼهًجَٛز؟ ٔفٛى   ةكٛز؟ ٔكٛف صضؾ صنضهف ػٍ ثنّلا

از أو ثننجٙاز؟ دان٘ يؼُاٗ ٚكإٌ  ٔيجىث َؼُٙ دقٌٚز ثنًٌٞٛ؟ ٔأٍٚ ًٚكٍ صَُٚهٓج؟ ْم ًٍٝ دجقاز ثنقٌٚاجس ثنؼجيا

فٌٚاز  إدٌثو ػقو ػهًجَٙ يًكُجً؟ يجىث صٞٛف فٌٚاز ثنًٌٞٛ إنٗ فٌٚااز ثنًؼضقاو؟ ْٔام ًٚكاٍ أٌ صٞاًٍ ثنؼهًجَٛاز

ثنًٌٞٛ؟ كٛف ًٚكٍ صققٛا  ثنًٚاجنقز داٍٛ ػهًجَٛاز ثنؤناز ٔفٌٚاز ثنٞاًٌٛ؟ أال صًغام ػهًجَٛاز ثاليضُاجع صٓوٚاوثً 

ٌا ثقياٌ ٚقضٚاٌ ػهاٗ  نقٌٚز ثنًٌٞٛ؟ ْم ًْٚـ نهًٕثٍُٟٛ دنٌ ٚقًهٕث ًيإٍثً هُٚٛاز فاٙ ثنءٞاجاثس ثنؼجياز أو أ

فاؤه  دؼاو ػهًاجَٙ؟ ْام ُٚذأاٙ أٌ ٚاضىا ًّاى ثنءٞجاثس ثننجٙز؟ أال ٚؾاخ ثنضءكٛاٌ فاٙ ٔٝاغ ّٛجّاٙ ياوَٙ ياج

 نهؼهًجَٛز أو ٚؾخ أٌ صضٖذظ ثنذٌٖٚز دجقيم فٙ دهًٕر ػهًجَٛز دّل فؤه؟

ٌّ٘ دُج صٍٕٚغ ثنذقظ إنٗ ثنهاقظجس ثنًُطقٛز ثنضجنٛز  A إىث أًهَج يؼجنؾز ْيِ ثإلٕكجنٛز فقٌ

 ّهكضٓج ثنقوثعز ثنْٛجّٛز يٍ أؽم ثنضنِّٛ ثنءهْءٙ نءكٌر ثنؼهًجَٛز. ثّضقٚجا ثنطٌق ثنضٙ -

 ثنْٛجّٙ ٔثنًقًٕل ثإلٚوٕٚنٕؽٙ. صقوٚو يٚطهـ ثنؼهًجَٛز دٍٛ ثالّضؼًجل ثنقجََٕٙ ٔثنضطذٛ  -

 صقوٚو يٚطهـ فٌٚز ثنًٌٞٛ يٍ ؽٓز ٍيٍ ثنُٖنر ٔثنضٖكم ٔثنضقٕالس ٔثنضذؼجس ثإلٚضٛقٛز. -

ف ػهٗ ٌٕٟٔ إدٌثو ثنؼقو ثنؼهًجَٙ.، هًجَٛز ٔثنضٌدٛزهًثّز هٔثةٌ ثنضقجٟغ دٍٛ ثنؼ - ٌا  ٔثنضؼ

يج ْٕ فٙ يَٛثٌ ثنءكٌ فٙ ْيث ثنٚوه ْٕ ثنكفا ػٍ ثالػضقجه فٙ إيكجَٛز ثإلؽّلا ثنضجو نهوُٚٙ يٍ ثنًؾاجل 

ٔثالَضذجِ إنٗ ثنضٓوٚو ثني٘ صضؼٌٛ نّ ثنؼهًجَٛز ٔثنًنجٌٟ ثنضٙ صؼٚاف دجنًكجّاخ ثنًوَٛاز ػاٍ ٌٟٚا  ، ثنْٛجّٙ

ُٟٔٛزثنُ ٔثنضنكٛو ػهٗ أًْٛز ثنضّلٍو دٍٛ ثنًْاجً ثنقاجََٕٙ ٔثنًْاجً ثنًؼٌفاٙ ٔثإلقاٌثً دقاوًر ثنقٛاجر ، َػجس ثنّلا

ثنًوَٛز ػهٗ إٚؾجه إيكجَٛجس دُجا ىثصٙ الّضقّلنٛضٓج ّٔؤههْج ًٍٝ ؽونٛز ثنٞأًٌثس ٔثنًٚاجهفجس. كًاج أَااّ ال 

ٌٛ كوثةٌر أّٔغ يٍ هثةٌر فٌٚز ثنًؼضقو إال دضؾوٚو ثنءكاٌ ٚضىا ثنقذٕل دجنؼقو ثنؼهًجَٙ ٔهٔنز ثنًٕثُٟز ٔفٌٚز ثنًٞ

 ٔصطٌٕٚ ثنضؼهٛى ٔإًثهر ثنقٛجر ٔإّٙلؿ ثنوٍٚ ٔثنٌد٠ دٍٛ ثنًؼجًف ٔثنؼقٕل.
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مّلقجً نهًنجٔف" ثً ٔنِٛ صٓوٚو، "نقو صىا نًور ٟٕٚهز ثػضذجً ثإلّّلو ًٙٛوثً نهؾًًٕٓٚز
1
. 

ثنًءجًقز أٌ صكإٌ ثنؤناز فاٙ ثنٕقاش ىثصاّ ْاٙ ثنؾٓاجٍ ثنًٓاًٍٛ ٔكناز ثناضقكى ٔثنْاٛطٌر ٔثالّاضقٕثى  يٍ

ً ٔثنضغقٛف ٔثنضٌُٕٚ ٔٔثٝؼز ثنذٌثيؼ ثنضٌدٕٚز ٔيضًْكز دجنقٞاجًر. ٔياٍ ثنًقاٌػ فقٛقاز أٌ صكإٌ  ٌا ٔأهثر ثنضق

َز ْٙ ثنؤنز ثنًًُٓٛز صؼضًاوْج إناٗ هػجياز نهققإق ٔثنقٌٚاجس. ٔأٌ صضقإل ػهًجَٛاز ثاليضُاجع ثنضاٙ ، ثنؤنز ثنًًوا

أياٌ  ٔأٌ صضاٌ ، ٔيٍ ثنًغٌٛ نهضؼؾخ ٔثنوْٖاز أٌ صطاٌؿ ثنؤناز داوثةم ثنضُظاٛى ٔثنضْاٌٛٛ ٔثنضاودٌٛ نهءٞاجا ثنؼاجو

 ثنءٞجا ثننجٗ المضٛجً ثنًٕثٍُٟٛ أَءْٓى نًْجًثس ثنضئٚش ٔصقُٛجس ثنؼُجٚز دنَءْٓى صذؼجً نٌؤٚضٓى نهؼجنى.

ٌا ثنؤنز  إنٗ ّّلؿ ثنقٕر ٔإنٗ أٌ صؼاٛٔ فضاٌثس ياٍ ، ػهٗ ثنًٌصذز َءْٓج يٍ ثنقًٛز، صقضجػػّلٔر ػهٗ أ

ٜا ثنَُثػاجس داجنطٌق ثنْاهًٛز نكاٙ ، ثنقٌح دأٛاز دْا٠ َءٕىْاج ٔقٓاٌ أػاوثةٓج ٔصهضؾاب إناٗ صٖاٌٚغ ثنقإثٍَٛ ٔفا

ثنًُءؼاز ثنؼجياز. صؼٌف دؼو ىنك أٍيُز ٟٕٚهز يٍ ثالّضقٌثً ٔثقيجٌ ٔثنٌمجا دأٛز صققٛ  ثنضًُٛز ثنٖجيهز ٔصإفٌٛ 

كًااج صقااٌٗ ثنؤنااز ػهااٗ يًجًّااز ّااهطضٓج ثنءٕقٛااز ػهااٗ ثنؾْااو ثنْٛجّااٙ دجنٞااأ٠ ثنًااجه٘ ٔثإلكااٌثِ ثننااجًؽٙ 

ٔصٖأم ، ٔصءٌٛ ثّضذوثهْج ػهٗ ثنُءِ دجالّضقٕثى ػهٗ ثنذُجا ثنوثمهٙ، ٔثالّضنوثو ثإلؽذجً٘ نهؼًم ثالؽضًجػٙ

 ٜٔٚ ٔثإلهيجػ ٔثنضٕظٛف ٔثنضقكى.صقُٛجس ثالّضؼذجه ثنٌٔفٙ ٔثنضٌْٛخ ثنًقواُ قٚو ثنضٌ

، ٚضًغاام ثنٕٝااغ ثإلفٌثؽااٙ نهؤنااز فااٙ كَٕٓااج صًُااغ ثنؼُااف ػااٍ ثقفااٌثه ٔثنًؾًٕػااجس ٔصقضكااٌِ نُءْاآج

ٔصؤعاظ فٞاجاثس ياٍ ثنْاّلو ، ٔصًٍٓٛ دٌٞثٔر ػهاٗ ًػجٚجْاج ياٍ أؽام ٝاذ٠ ثقياٍ ٔصإفٌٛ ثنقًجٚاز ياٍ ؽٓاز

ٍا ثنقاإثٍَٛ دأٛااز ثالَضءااجع دجنقٌٚااجس يااٍ ؽٓااز ٔصٞااغ ثنوّااجصٌٛ ٔ، ثنااوثمهٙ ٔثنضقٞااٌ فااٙ ثنءٞااجا ثننااجًؽٙ صْاا

 أمٌٖ.

صؼجَّٛ ثنؤنز فٙ ػٌٚ ثنوًٚقٌثٟٛز يج دؼو ثنًٖٕنٛزيج  ٍه ػهٗ ىنك
2
يٍ هكضجصًٕٚز ثقّٕثق ٔثنذٌدٌٚز  

الا ثقكجىٚاخ ٔٚأٌػ ، ثنُجػًز نّلقضٚجه ٔدٌٍٔ إٔكجل ؽوٚور يٍ ثنًُٓٛز صقش قٛاجهر ثإلػاّلو ٔثنوػجٚاز فٛاظ صٞض

ثّضقٌثً ثنوثةى ثنؼُف ٔٚؼٕنى  ٔصكضْـ ثقٍيجس ثالؽضًجػٛز ٔثنءٕٝٗ ثنؼجًيز.، ثنءقٌ ٔٚذٌٍ ثنّلا

                                                           
1
- Baudérot (Jean) et Milot (Micheline), laïcités sans frontières, éditions du Seuil, Paris, 2011, p288. 

2
- Voir Le Goff (Jean-Pierre), la démocratie post-totalitaire, éditions La Découverte, Paris, 2003. 
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ٌا يذااوأ ، يااٍ ؽٓااز أمااٌٖ إىث كجَااش فٌٚااز ثنٞااًٌٛ صٚااطوو دؼااور يٞااٛقجس ٔصغٛااٌ إفٌثؽااجس قًٛٛااز فاائ

ثنؼهًجَٛااز ٚءااضـ ؽًهااز يااٍ ثنؼضذااجس ثنضااٙ صااؤه٘ إنااٗ ّااجفجس يااٍ ثنُظااٌ ثنًؼٌفااٙ ٔثنضٖااٌٚغ ثنقااجََٕٙ ٔصٌّااٛل 

 ًقٌثٟٛز.ثنوٚ

ال ًٚكٍ فٓى ْيِ ثنًءجًقجس ٔثّضنٌثػ ًْجَجس َظٌٚز ٔػًهٛز يُٓج إال يٍ مّلل ثنذقظ ػٍ ثنضقجٟؼاجس 

 ثنقجةًز ٔثنًًكُز دٍٛ ثنْٛجّٙ ٔثنوُٚٙ ًّٔى ثنقؤه ثنءجٙهز ٔثنٕثٙهز دٍٛ ثنًوا ثنؼهًجَٙ ٔفٌٚز ثنًٌٞٛ.

ااو فااٙ يٖاأٌع ػهًُااز ثالؽضًااجع  نكااٍ يااج ثنًقٚاإه دجنؼهًجَٛااز؟ ٔفااٛى   ْا ةكٛااز؟ ٔكٛااف صضؾ صنضهااف ػااٍ ثنّلا

از أو ثننجٙاز؟ دان٘  ثنْٛجّٙ؟ ٔيجىث َؼُٙ دقٌٚز ثنٞاًٌٛ؟ ٔأٚاٍ ًٚكاٍ صَُٚهٓاج؟ ْام ٝاًٍ دجقاز ثنقٌٚاجس ثنؼجيا

يؼُٗ ٚكٌٕ إداٌثو ػقاو ػهًاجَٙ يًكُاجً؟ ياجىث صٞاٛف فٌٚااز ثنٞاًٌٛ إناٗ فٌٚااز ثنًؼضقاو؟ ْٔام ًٚكاٍ أٌ صٞاًٍ 

فٌٚز ثنًٌٞٛ؟ كٛاف ًٚكاٍ صققٛا  ثنًٚاجنقز داٍٛ ػهًجَٛاز ثنؤناز ٔفٌٚاز ثنٞاًٌٛ؟ أال صًغام ػهًجَٛاز  ثنؼهًجَٛز

ٌا ثقياٌ  ثاليضُجع صٓوٚوثً نقٌٚز ثنًٌٞٛ؟ ْم ًْٚـ نهًٕثٍُٟٛ دنٌ ٚقًهٕث ًيٍٕثً هُٚٛز فٙ ثنءٞجاثس ثنؼجياز أو أ

دؼاو ػهًاجَٙ؟ ْام ُٚذأاٙ أٌ ٚاضىا  ٚقضٌٚ ػهٗ ثنءٞجاثس ثننجٙز؟ أال ٚؾخ ثنضءكٛاٌ فاٙ ٔٝاغ ّٛجّاٙ ياوَٙ ياج

 فؤه نهؼهًجَٛز أو ٚؾخ أٌ صضٖذظ ثنذٌٖٚز دجقيم فٙ دهًٕر ػهًجَٛز دّل فؤه؟ ًّى

ٌّ٘ دُج صٍٕٚغ ثنذقظ إنٗ ثنهاقظجس ثنًُطقٛز ثنضجنٛز  A إىث أًهَج يؼجنؾز ْيِ ثإلٕكجنٛز فقٌ

 ءٙ نءكٌر ثنؼهًجَٛز.ثّضقٚجا ثنطٌق ثنضٙ ّهكضٓج ثنقوثعز ثنْٛجّٛز يٍ أؽم ثنضنِّٛ ثنءهْ -

 صقوٚو يٚطهـ ثنؼهًجَٛز دٍٛ ثالّضؼًجل ثنقجََٕٙ ٔثنضطذٛ  ثنْٛجّٙ ٔثنًقًٕل ثإلٚوٕٚنٕؽٙ. -

 صقوٚو يٚطهـ فٌٚز ثنًٌٞٛ يٍ ؽٓز ٍيٍ ثنُٖنر ٔثنضٖكم ٔثنضقٕالس ٔثنضذؼجس ثإلٚضٛقٛز. -

ف ػهٗ ٌٕٟٔ إدٌثو ثنؼق، هًثّز هٔثةٌ ثنضقجٟغ دٍٛ ثنؼهًجَٛز ٔثنضٌدٛز - ٌا  و ثنؼهًجَٙ.ٔثنضؼ

يج ْٕ فٙ يَٛثٌ ثنءكٌ فٙ ْيث ثنٚوه ْٕ ثنكفا ػٍ ثالػضقجه فٙ إيكجَٛز ثإلؽّلا ثنضجو نهوُٚٙ يٍ ثنًؾاجل 

ٔثالَضذجِ إنٗ ثنضٓوٚو ثني٘ صضؼٌٛ نّ ثنؼهًجَٛز ٔثنًنجٌٟ ثنضٙ صؼٚاف دجنًكجّاخ ثنًوَٛاز ػاٍ ٌٟٚا  ، ثنْٛجّٙ

ُٟٔٛز ٍٛ ثنًْاجً ثنقاجََٕٙ ٔثنًْاجً ثنًؼٌفاٙ ٔثإلقاٌثً دقاوًر ثنقٛاجر ٔثنضنكٛو ػهٗ أًْٛز ثنضّلٍو د، ثنَُػجس ثنّلا

ثنًوَٛز ػهٗ إٚؾجه إيكجَٛجس دُجا ىثصٙ الّضقّلنٛضٓج ّٔؤههْج ًٍٝ ؽونٛز ثنٞأًٌثس ٔثنًٚاجهفجس. كًاج أَااّ ال 
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ٚو ثنءكاٌ ٚضىا ثنقذٕل دجنؼقو ثنؼهًجَٙ ٔهٔنز ثنًٕثُٟز ٔفٌٚز ثنًٌٞٛ كوثةٌر أّٔغ يٍ هثةٌر فٌٚز ثنًؼضقو إال دضؾو

ٔصطٌٕٚ ثنضؼهٛى ٔإًثهر ثنقٛجر ٔإّٙلؿ ثنوٍٚ ٔثنٌد٠ دٍٛ ثنًؼجًف ٔثنؼقٕل
3
. 

1 

ٌا ، فجهلل نى ٚكهءاّ داينك، "ال ثنقجكى ثنًوَٙ ٔال أ٘ إَْجٌ كمٌ يكهف دٌػجٚز ثنُءُٕ قَاّ ال ٚضٞاـ أداوثً أ

هللا قو يُـ يغم ْيِ ثنْهطز قفو ػهٗ كمٌ دقٛظ ٌٚغى ثٜمٌٍٚ ػهٗ ثػضُجق هُّٚ"
4
. 

إىث مُٞج فٙ يْننز ثنًكجَز ثنضٙ صقضهٓج ثنؼهًجَٛز فٙ صُظٛى ثنؤنز ثنقوٚغز فئَُج َكضٖاف ثنقًٛاز ثنضنّْٛاٛز 

 َؾوْج صًغم فؾٌ ثنَثٔٚز فٙ ثنُظجو ثنؾًًٕٓ٘. ٔدجنضجنٙ، ثنضٙ صقٍٕ ػهٛٓج فٙ دُجا ػًجًر ثنًوَٛز ٔثنقٌٚز

ٔدْااطش ، َقطااز ثَطااّلق يْااجً ثنؼهًُااز ٚاإو فااوط ثننهاا٠ دااٍٛ ثنْااهطجس Buisson نقااو ًٙااو دْٕٚاإٌ

ٔقجياااش دضٕظٛاااف ؽاااما ثنًؼضقاااوثس نًٚاااجنقٓج ثالؽضًجػٛاااز ، ثنْاااهطز ثنْٛجّاااٛز ًُْٛضٓاااج ػهاااٗ ثنْاااهطز ثنوُٚٛاااز

ٔثالقضٚجهٚز
5
. 

ج َٛكٕال يجكٛجفٛهٙ فقو  صءطٍ إنٗ ًٌٝٔر إػجهر ثالػضذجً إنٗ ثنءٞٛهز ثنقوًٚز ٔثقػٌثف ثنٌٔيجَٛز فٙ أيا

يٕثؽٓز ثنؼقجةو ثنقٌّٔطٛز ثنذجنٛز ثنضٙ صقضقٌ ثنقٛجر ثنُٖطز ٔصءٞم ثنكٓجَز ٔثنضُؾٛى ٔصؤعٌ ثنقٛجر ثنضنيهٛز
6

ٍا  . نك

او ىناك فاٙ ثػضٌثفٓاج ، ؽٌْٕ ثنؼهًجَٛز قو ثقضٌٌ يغ يءٕٓو ثالّضقّلنٛز ْا دجنضؼوهٚاز ثنًيْذٛاز هثمام ثنضؾٌداز ٔقو صؾ

أهًٍٚٛ دٕٙءٓى فتز يْضقهز.، ًّٔـ دجنضؼوهٚز ثنوُٚٛز، ثنوُٚٛز َءْٓج هٍُٚٛٛ ٔثنّلا  ٔصىا ثنضؼجيم يغ ثنّلا

ٔصقٌكاّ ، ال ٚضٖكم ثنًؾضًغ ثنؼهًجَٙ إال ياٍ ماّلل ثّاضقّلنٛز ثنءؼام ثنْٛجّاٙ ػاٍ ثنًٌؽؼٛاز ثنّلْٕصٛاز

وثس ٔثنضْااجيـ دااٍٛ ثنقُجػااجس ثنوُٚٛااز ٔفْااٍ ثنٞااٛجفز دااٍٛ ثنًاايثْخ ٝااًٍ ّااٛجق ثؽضًااجػٙ ٖٚاآو صؼااوه ثنًؼضقاا

 ٔثنطٕثةف.

                                                           
3
- Morin (Edgar), Ethique, la méthode 6, édition du seuil, Paris, 2004, pp193-194. 

4
 7< ٗ، ??@8، ثنطذؼز ثقٔنٗ، دٌٛٔس، ثنأٌح ثإلّّليٙ هثً، صٌؽًز ػذو ثنٌفًٍ دؤ٘، رسالة في التسامح، ـ )ؽٌٕ(

5
- Baubérot Jean, les laïcités dans le monde, édition PUF, Paris, 2009, p07. 

6
- Baubérot Jean, les laïcités dans le monde, op.cit, p89. 
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يقاؤهر ، نقو ثَذُش ثنؼهًجَٛز ػهٗ أفكجً ثنق  ثنطذٛؼٙ ػُو غٌٔصُٕٛ ٔدٕفَٕؤًف ّٔاهطز ثقيٛاٌ ثنّلا

ٙ ٔفٌٚز ثنضءكٛاٌ ػُاو ّاذٍُٕٛث ثنضا، ػُو ٟٕيجُ ْٕدَ ثنضٙ صٞغ فوثً نّلٝطٌثدجس ثنْٛجّٛز ٔثنقٌٔح ثنوُٚٛز

 صٞذ٠ يًجًّز ثنٖؼجةٌ ثنوُٚٛز ٔثقٕكجل ثننجًؽٛز يٍ ثنضقٕٖ فٙ ثصؾجِ ثنْهى ثالؽضًجػٙ َٔءؼٛز ثنؤنز.

ٔأٙذقش ثنْاهطز ثنَيُٛاز ، نقو أفوط ثنضءكٌٛ ثنؼهًجَٙ صقٕالس ؽيًٚز فٙ ثنؼّلقز دٍٛ ثنوُٚٙ ٔثنْٛجّٙ

ٓز نهْهطز ثنٌٔفٛز  ػهٗ ثنٌٔثد٠ ثالؽضًجػٛز ػُو دجٚم.ٔنى ٚؼو ثإلنقجه ٖٚكم مطٌثً ، ْٙ ثنًًُٓٛز ٔثنًٕؽا

ٚؼضذٌ ؽٌٕ نٕ  ثنًُظٌا ثنًٌّٙ نهءٚم دٍٛ ثنكُْٛز ٔثنؤنز فٙ ًّجنز ثنضْجيـ ثنضاٙ ًأس ثنُإً ماّلل 

ق فٛٓج دٍٛ ثالَضًجا ثنوُٚٙ ٔثالَضًجا ثنًاوَٙ. نقاو ، ٔؽجا فٛٓج ثنضُظٌٛ نهقكٕيز ثنًقٛور @?=8ٔ=?=8ُّٕثس  ٌا ٔف

ٔىناك دجػضذاجً ثنؤناز ْاٙ ثنْاهطز ثنًوَٛاز ، ضًغ ثنْٛجّاٙ فاٙ يْاجً ياٍ ثنؼهًُازأكو نٕ  ػهٗ أًْٛز همٕل ثنًؾ

ع نقٌٚز ثنًٌٞٛ.، ثنٕفٛور ٌا  ٔثنُظٌ إنٗ ثنكُْٛز دٕٙءٓج يؤّْز صٖجًكٛز صٌدٙا ػهٗ ثنضْجيـ ٔصٖ

ٔظٌٓس ثنٌّاجةم ثنءهْاءٛز نءإنضٌٛ ، ثَؼكِ يُجك ثنقٌٚز فٙ دٌٚطجَٛج ػهٗ ثنًءكٌٍٚ ثقفٌثً فٙ فٌَْج

يُجهٚز دْٛجهر ثنذٌنًجٌ ٔيُجْٞز نألكهٌُٛٔ ثنوُٚٙ ٔثنًهكٛز ٔفجصقز نهٖؼخ صًغهٛز ّٛجّاٛز ٔيءككاز  ;:<8ُّز 

صْجيـ ٔيؾياًر نءكٌر ثنضقوو فٙ ثنضجًٚل ػذٌ إَٓجا ثنٌٚثع دٍٛ ثنطٕثةف.  ػقهٛز ثنضؼٚخ ٔثنّلا

ننز ثنضؼجقاو نْٛش فق٠ يْا 9=<8ثنءكٌر ثنٓجيز ثنضٙ ظٌٓس فٙ ػٌٚ ثقَٕثً يغ ؽٌٕ ؽج  ًّٕٔ ُّز 

دم أٚٞجً ثنوٍٚ ثنًوَٙ ، ٔثنًٛغجق ثالؽضًجػٙ ٔيْجةم ثنْٛجهر ٔثنًٕثُٟز ٔثنوًٚقٌثٟٛز ٔثنقٌٚز ثنْٛجّٛز ٔثنقجٌَٕ

ًّٔـ دطجػز دجُٟٛز نهقٕثٍَٛ ٔثفضٌثو ثنْهطز. دؼو ، ثني٘ ًؽغ دّ إنٗ ثنوٍٚ ثنٌٔيجَٙ ثني٘ يغم ًثدطجً ثؽضًجػٛجً 

ٔكاجٌ ، ٚخ دٍٛ ثنًيثْخ ػهاٗ أّاجُ ثنًٕثُٟاز نألفاٌثه ٔثنْاٛجهر نهٖاؼٕحىنك ظٌٓس فكٌر ٔفور ثقهٚجٌ ٔثنضقٌ

ْٕ ّ  ٔثّضقّلنٛز نألٟٔجٌ".، ٟٔجػز نهقٕثٍَٛ، ٔثنقٌٚز هٌٔ صْٛخ، "ثنًْجٔثر هٌٔ فAٕٗٝ ثنًذوأ ثنًٕؽا

ٍا ْيث ثنوٍٚ ثنكَٕٙ ْٕ ، ثنًٕثٍٟ ْٕ ثإلَْجٌ ثنقوٚظ ثني٘ ٚؾًغ دٍٛ ثنوٍٚ ثنٖنٚٙ ٔثنوٍٚ ثنًوَٙ ٔنك

ٔدنٌ ٚطٛغ ثنقٕثٍَٛ ٔٚكٌٕ يٕثُٟجً ، ىثصّ هٍٚ يوَٙ ًْٚـ نهًٌا دنٌ ًٚجًُ قُجػجصّ ثنوُٚٛز دكم فٌٚز فٙ فوا 
7
. 

ٌا ثنٕػإه ثنكذٛاٌر ثنضاٙ ؽاجاس دٓاج ثنقوثعاز ٔؽؼهاش فكاٌر ثنؼهًجَٛاز صقإه ثنذٖاٌٚز َقإ  يج ٚهءاش ثنُظاٌ أ

ثنًَٚااو يااٍ ثنقٌٚااز ٔصققٛاا  ثنْااؼجهر  ْااٙ ثقياام فااٙ ثنضقااواو ٔإفااٌثٍ، ثنضأهااخ ػهااٗ صُجْٛٓااج ٔثنْااٌٛ َقاإ ثنضكجياام

 نإلَْجٌ.

                                                           
7
- Rousseau J-J, Du contrat social, édition Flammarion, Paris, 1996, la religion civile, IV, Ch.8. 
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، ٔناِٛ ػاٍ ػهًجَٛاز ٔثفاور، إىث ثصءقُج ػهٗ ثنٕثقغ ثنًؼقو نهؼهًجَٛز فئَّ ٚؾٍٕ نُاج ثنقاوٚظ ػاٍ ػهًجَٛاجس

ًٔٚكٍ إفٚجا ًَجىػ صجًٚنٛز كغٌٛر ػهٗ غٌثً ٠ًَ ثنءٚم دٍٛ ثنوُٚٙ ٔثنْٛجّٙ ٠ًَٔ ثنقكى ثنْاٛجه٘ ٔثنا٠ًُ 

 ثنوٍٚ ثنًوَٙ ٔػهًجَٛز ثنضؼوهٚز ٔثالػضٌثف ٔػهًجَٛز ثنضؼجٌٔ ٔثنضٕثف . ثنًٞجه نإلكهٌُٛٔ ٠ًَٔ

يااٍ ْاايث ثنًُطهاا  ال ٚقاإو يٖاأٌع صؾاايٌٚ ثنؼهًجَٛااز فااٙ ثنًؾضًااغ ػهااٗ صذُاااٙ ثنًاآُؼ ثإلنقااجه٘ ٔثنُظااٌر 

ّ َقٕ يؼجهثر ثنَُػز ثإلًٚجَٛز ثنًأٌّٔز فٙ َءُٕ ثقفٌثه ٔثنقجدؼز فٙ ثنقجع ، ثنًجهٚز نهكٌٕ ثالؽضًجػٙ ٔال ٚضٕؽا

ٔٚضذُااٗ عقجفاز هًٚقٌثٟٛاز ، ٔٚقٕو دضقٕٚم ثنوٍٚ إنٗ ٌٕثكز أمّلقٛاز، دم ٚضنطٗ ػضذجس ثنؼقّلَٛز ثقهثصٛز، نهٖؼخ

 ٔصذٛـ ثنقٌٚجس ٔصًَع ًَطجً ئٍَٕجً دٖكم ؽٛو يٍ ثنقوثعز ثقٙٛهز.، صًْـ دجنضؼوهٚز فٙ ثنقُجػجس ٔثًٜثا

ٔال صٖيا ٙاؼٕدز ثنضًٛٛاَ داٍٛ ثنًطها  ٔثنَيُاٙ ٔداٍٛ ، ؤنزال ٚقما صؼٌٚف ثنؼهًجَٛز صؼقٛوثً ػٍ صؼٌٚف ثن

ثنٌٔفااٙ ٔثنااوَٕٛ٘ ػااٍ ػْااٌ كااما يقااجٔالس صقوٚااو ثنظااجٌْر ثنْٛجّااٛز يااٍ ؽٓااز يكَٕجصٓااج ثنوثمهٛااز ٔثنقجََٕٛااز 

، ٔىنااك نضااوثمم ثالػضقااجه دجنًؼٌفااز ٔثنْااهطز، ٔٙااّلصٓج ثننجًؽٛااز دجنظااجٌْر ثنوُٚٛااز ٔثالقضٚااجهٚز ٔثالؽضًجػٛااز

 ًُْٔٛز ثإلٚوٕٚنٕؽٛج ػهٗ ثنًقجًدجس ثنًٕٕٝػٛز نقٞجٚج ثنقٌٚز ٔثنؼوثنز ٔثنًْجٔثر.، ٛجّز دجنوٍٚٔثنضقجا ثنْ

أفٞاش إناٗ صقإالس صٌثٔفاش داٍٛ ، ٚضٌصخ ػهاٗ ىناك فاؤط صإصٌ فاٙ ثنؼّلقاز داٍٛ ثنْٛجّاٙ ٔثناوُٚٙ

هٔناز ثنقا  أٔ ٔثَضٓاش إناٗ ًُْٛاز ثنَيُاٙ ثناوَٕٛ٘ ػهاٗ ثنٌٔفاٙ ثنًقاواُ ٔٙاؼٕه يءٓإو ، ثنضًءٚم ٔثنضقجٟغ

نقو أهاٖ ثالّضؼًجل ثنؼًٕيٙ ثنقجٌَٕ
8
نءكٌر ثنؼهًجَٛز إنٗ ٌٟؿ يٖكم ثنٕٓٚاز ثنغقجفٛز نهؾًجػاجس ثنْٛجّاٛز دؾوٚااز  

ٔإنٗ ثّضنوثو ثنُظٌٚز ثنوًٚقٌثٟٛز دجػضذجًْج ثنذوٚم ثإلؽٌثةٙ ثنقجهً ػهٗ إفوثط ثنضٕثف  ٔثإلؽًجع. نكٍ ، الٍيز

 نءكٌر ثنؼهًجَٛز إنٗ ًيَٚز ثنضنِّٛ ثنوّضًٕ٘ ًٍٝ هٔنز ثنقجٌَٕ. صىا ثالَضقجل يٍ ثنضنِّٛ ثنءهْءٙ

  

                                                           
8
- Voir Habermas (Jurgen), de l’usage public de l’idées: écrits politiques 1990-2000, traduit par Christian 

Bouchindhomme, édition librairie Arthème Fayard, 2005. 
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"صٖاااكم ثنؼهًجَٛاااز يٕٝااإع صٕثفااا  ػاااٌٜٚ ياااٍ قذااام ثناااٌأ٘ ثنؼًااإيٙ ثناااي٘ ٚؼضذٌْاااج يذاااوأ يهًّٕاااجً 

نهؾًًٕٓٚز"
9
. 

اج صُاوًػ فاٙ ثنٕقاش، صُضًٙ ثنؼهًجَٛز إنٗ عقجفاجس مٕٚٙاٛز ، ىثصاّ ٝاًٍ يُظٕياز فقٕقٛاز كَٕٛاز ٔنكُٓا

ٔدااٍٛ يؾضًااغ يْااجنى ٚضًٛااَ دجالَءضااجؿ ، ٔصضاإٍع دااٍٛ َظااجو ّٛجّااٙ نٛذٌثنااٙ يااجَـ َٔظااجو ّٛجّااٙ يقااجفع يااجَغ

 ٔيؾضًغ يقجًح صأهخ ػهّٛ ًّجس ثالَأّلق ٔثنضؼٚخ ٔيؼجهثر ثقؽجَخ ٔثنضٖوه صؾجِ ثنًأجٌٚ.، ٔثنضْجيـ

ج صٖكهش ػهٗ أَقج ْٕس ثنْٛجّٙ نألَظًز ثنٖإًنٛزنقو ثهاػش ثنؼهًجَٛز أَٓا ٔهػًاش ػًهٛاز ، ٛ َٓجٚز ثنّلا

ااج َؾقااش فااٙ إنقااجا ثنًقااواُ فااٙ هثةااٌر ، ثنءٚاام ثنؼْااٌٛر دااٍٛ ثنًؤّْااز ثإلًٚجَٛااز ٔثنًؤّْااز ثنوُٚٛااز ٍٔػًااش أَٓا

 ٔدجنضجنٙ قجيش دضقهٛى أظجفٌِ يٍ كما ثقهٔثً ثنضٙ ًٚكٍ أٌ ٚقٕو دٓج فٙ هثةٌر ثنًؾجل ثنؼجو.، ثنًؾجل ثننجٗ

ةكٛاز ز ػهًجَٛز ٕجيهز ؽيًٚز صضطجد  يغ ثنّلا ًا ٔصذقاٗ يقام صٌفٛاخ ياٍ ٟاٌف ثنًُاجهٍٚ ، دُجا ػهٗ ىنك ع

ز ػهًجَٛز ؽَةٛز يٌَز صظما يقما صقٌٚع يٍ ٌٟف ثنًُجهٍٚ دقٌٚز ثنًؼضقو.، دئمّلا ثنوٍٚ يٍ ثنْٛجّز ًا  ٔع

ةكٛز يٖضقز يٍ ثنؾايً ثنهأإ٘ ٌا ثنّلا دام  religieux ياغ ثناوُٚٙ ثناي٘ ال ٚضؼاجًٛ laikos يٍ ثنًؼهٕو أ

ٌا ثنهءع، clercsيغ ًؽجل ثنوٍٚ  ز ثنٖؼخ  laos ػّلٔر ػهٗ أ démosٚءٛو ثنٕفور ٔغٛجح ثنضًَٛٛ ػٍ ػجيا
10
. 

ثنضااٙ ثٕااضقش يُٓااج ثنكهًااز ثإلَؾهَٛٚااز  saeculumٍه ػهااٗ ىنااك ًٚكااٍ ثالٕااضأجل ػهااٗ ثنًءااٌهر ثنّلصُٛٛااز 

secularism  ٔثنضاٙ صقجدهٓاج فااٙ ثنهأاز ثنءٌَْاٛز كهًاازsécularisme  ثنضاٙ صااولا ػهاٗ ثنؼاجنى ثنااوَٕٛ٘ فاٙ يقجداام

 ٔصٌٖٛ إنٗ مهٕ ثنءٞجا ثنًوَٙ يٍ ثنْهطز ثنكُٕٓصٛز ٔثنضًضغ دجنقٌٚز ثنًطهقز.، ثنؼجنى ثقمٌٔ٘

ف ثنؼهًجَٛااز دكَٕٓااج ثنءٚاام دااٍٛ ثنًؾضًااغ ثنًاا ٌا وَٙ ٔثنؾًجػااز إىث ػااوَج إنااٗ يؼؾااى ًٔدااجً فئَُااج َؾااوِ ٚؼاا

ٌا ثنءٚم دٍٛ ثنؤنز ٔثنًؤّْز ثنوُٚٛز ٖٚكم هػجيز ثنؼهًجَٛز إال أَّ ػٌُٚ غٛاٌ كاجف ، ثنوُٚٛز. ػهٗ ثنٌغى يٍ أ

 ٔمجٙز فٙ ثإلهثًر ٔثنًوًّز ٔثنْٕق ٔثنًُٚغ ٔثنًْضٖءٗ.، نءٓى ٔصءٌْٛ يج صضًُّٞ ْيِ ثنؼًهٛز ػُو ثنضطذٛ 

                                                           
9
- Glavany (Jean), la laïcité: un combat pour la paix, éditions Héloïse d’Ormesson, Paris, 2015, p141. 

10
- Lecourt (Dominique). A quoi sert donc la philosophie?, des sciences de la nature aux sciences politiques, édition 

Delta, Paris, 1996, p254. 
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ٌا ْايث ال إىث كجَش ثنؼهًجَٛز صءٛو فٚم ثنذؼو ثنَيُاٙ  ػاٍ ثنذؼاو ثنٌٔفاٙ ٔفٛجهٚاز ثنؤناز صؾاجِ ثقهٚاجٌ فائ

ٚؼُاٙ إقٚاجا ثنظاجٌْر ثنوُٚٛااز َٓجةٛاجً ياٍ ثنًؾضًاغ ٔدقااجا ثنؤناز فاٙ ٔٝاؼٛز ػااوو ثالكضاٌثط ٔثنُظاٌ ّاهذٛجً صؾااجِ 

 ٌٛ.ٔإًَج صًغم يٚطهقجً صكُٕٚٛجً نهًؾضًغ ثنْٛجّٙ ٔهػجيز ًةْٛز نؤنز ثنقجٌَٕ ٔثنًٕثُٟز ٔفٌٚز ثنًٞ، ثنؼقجةو

م ثنؤنز فٙ ٕؤٌٔ ثقفٌثه ثنؼقوٚز ٌا يذوأ ثنءٚم ٚءضٌٛ ػوو صوما ٔػوو صقكى ثنْاهطز ثنوُٚٛاز فاٙ ، كًج أ

 ٔفٙ ثنٌٚثع ثنْٛجّٙ دٍٛ ثنقٕٖ ثنًضُجفْز.، ثنقٞجٚج ثنؼجيز نهًؾضًغ ٔثنضٕؽٓجس ثننجٙز نألفٌثه

ٌا ثنًقجًدااز ثنؼهًجَٛاز ثنؾيًٚااز يٌفٕٝاز ٔيْااضٓؾُز ياٍ ؽٓااز ثنُجٕاطٍٛ ٔىنااك نضؼجًٝآج يااغ قااٛى ، دٛاو أ

صْجيـ ٔثنضًَٛٛ، ٔيُؼٓج نًذجها ثنضُٕع ٔثالمضّلف ٔثنضؼوهٚز، ثنقوثعز ، ٔثَضٓجؽٓج أّجنٛخ ثإلَكجً ٔثإلقٚجا ٔثنّلا

ص از فاٙ ثنضٕؽاّ ثنقاوثعٙ ثنًكاجفـ ٝاو  ٕت ء  ٔكينك صذؤ ثنًقجًدز ثنؼهًجَٛز ثنًٌَز ٔثنًُءضقز يضْجْهز يغ َقجةٞآج ٔيض

 ّز قٛى ثنضقوو ٔثنضٌُٕٚ ٔثنؼهى ٔثنًٌثُْز ػهٗ ثنؤنز فٙ ثنوفجع ػٍ ثنًكجّخ.ثقهٚجٌ ٔثنًضًْك دقوث

ٔػهٗ ، ػهٗ ْيث ثنُقٕ صولا ثنؼهًجَٛز ثٙطّلفٛجً ػهٗ ثنضُظٛى ثنْٛجّٙ نهًؾضًغ ػهٗ أّجُ ثنق  ثنًوَٙ

ٛز فاٙ ٔدجنضاجنٙ صاٌفٜ ثإلكاٌثِ فاٙ ثالػضقاجه ٔثقفٞاه، ٔفور ثنٖؼخ فٙ ثنققٕق ػهاٗ أّاجُ ثنًْاجٔثر ٔثنقٌٚاز

 ٔصؼضٌف دجنءكٌ ثنُقو٘ ٔدقٌٚز ثنًٌٞٛ.، ٔصءك ثالًصذجٟ دٍٛ ثنْهطز ثنٌٔفٛز ٔثنْهطز ثنَيُٛز، ثنقُجػجس

ٔصٞاغ ، ٔصقْٛى ثنُجُ إنٗ يضوٍُٚٛ ٔاليضاوٍُٚٛ، صٌفٜ ثنؼهًجَٛز صذؼٛز ثنقٕر ثنؼًٕيٛز قٚاز ًثدطز ػقوٚز

ٔداٍٛ هٚاٍ ثنًؾضًاغ ، ثنًإثٍٟ ٔهٚاٍ ثإلَْاجٌٔصًٛاَ داٍٛ هٚاٍ ، ثنؾًٛغ ػهٗ قوً ثنًْجٔثر ًٍٝ هثةٌر ثنًإثٍٟ

 ٔصًجًُ هًٔ ثنقكى ػهٗ يْجفز ٔثفور يٍ كما ثنًؼضقوثس.، ٔصُجه٘ دٕٝغ ثنؤنز فٕق ثقهٚجٌ، ٔهٍٚ ثنءٌه

ٌا ثنؼهًجَٛز صقٕو ػهٗ إنأجا كما ثيضٛجٍ دٍٛ ثنُاجُ ػهاٗ أّاجُ ثالَضًاجا ثناوُٚٙ ٔصؾؼام ياٍ ، ػّلٔر ػهٗ أ

، ٔصذضؼاو ػاٍ ثالفضكاجو إناٗ ثنقإثٍَٛ ثإلنٓٛاز، ٔثنطقإُ ثنوُٚٛاز يْاننز ثمضٛاجً ىثصاٙقٞٛز أهثا ثنضكاجنٛف ثنؼقوٚاز 

ِا ٕؤٌٔ ثٜمٌر، ٔصْضنوو ثنقٕثٍَٛ ثنٕٝؼٛز ٔصقٌْٚج ػهاٗ ًػجٚاز ٕاؤٌٔ ، ٔصُنٖ دجنؤنز ػٍ ثنضومم فًٛج ًٚ

 ثنوَٛج.

ْٛجّاز ٔثناوٍٚ قذم ثَوالع ثنغًٕثس ثنكذٌٖ فٙ ثنؼٌٚ ثنقوٚظ كجٌ ُْاج  صقاجنف صاجًٚنٙ يقاواُ داٍٛ ثن

ٔكجَش ثنْهطز ثنٌٔفٛز صؼضذٌ َءْٓج يٌؽؼٛز ػهٛج ٔٔٙٛز ػهٗ يٌٚٛ ثنُاجُ فاٙ ثنقٛاجر ٔيا نٓى فاٙ ، ٔثإلقطجع

 ثٜمٌر.
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ٍا ظًٕٓ ثنقٌكز ثإلَْجَٕٚز ٔقٛجو ثإلّٙلؿ ثنوُٚٙ ٔيّٛله ثنَُػز ثنءٌهثَٛز ٔيٕؽجس ثنقوثعز ٔثنضٌُٕٚ  نك

س ثنوَٕٛٚز ٔثالّضأُجا ثنُْذٙ ػٍ ثناؤً ثنْٛجّاٙ ثناي٘ كجَاش أهٖ إنٗ ثنضقهٛ٘ يٍ فًٕٞ ثنكُْٛز فٙ ثنًؾجال

 ٔهفغ دجنؤنز إنٗ ثنذقظ ػٍ يُجدغ نهٌٖػٛز يٍ يٚجهً غٌٛ الْٕصٛز ٔثالػضًجه ػهٗ ثنُجُ.، صقٕو دّ

، نقو صٕٟوس ثنؼهًجَٛز دجنًؼُٗ ثنٌيَ٘ نهكهًز دؼو إَٓجا ثنقٌٔح ثنوُٚٛز ٔإدٌثو ثصءجق ّّلو دٍٛ ثنطٕثةف

ٖضٌ  ٚضٕثؽو فّٛ ثنْٛجّٙ ٔثنوُٚٙ ؽُذجً إناٗ ؽُاخ هٌٔ صٚاجهو أٔ يقجٔناز ًُْٛاز ٔصٕظٛاف. ٔنقاو ٔفضـ فٞجا ي

نش دؼو ىنك إنٗ أْى ًكجةَ ثنقوثعز ثنضٙ قطؼش يغ ثنًُجك ثنقٌّٔطٙ ٕا ٔٙاجًس ، ٔثكضْذش يٌؽؼٛز قجََٕٛز، صق

 ؾًٕػجس.صٞءٙ ثنٌٖػٛز ػهٗ ٟذٛؼز ثنُظجو ثنْٛجّٙ ٌٟٔق صُظٛى ثنؼّلقجس دٍٛ ثقفٌثه ٔثنً

س داغّلط يٌثفام ٌا ٌا ثنؼهًجَٛاز فاٙ ثنغقجفاز ثنأٌدٛاز قاو يا  داوأس دًٌفهاز ثنضقاوٚظ فٛاظ صًٛاَسA ٔثنق  أ

عى يٌفهز ثنقوثعاز فٛاظ ٕآوس َٕػاجً ياٍ ، دجنكءجؿ ٔثنُٞجنٛز ٝو ثنًهكٛز ٔثالّضذوثه ٔصقجنف ثإلقطجع ٔثنكُْٛز

ٔفٙ يٌفهز يج دؼو ثنقوثعز فٛظ ػٌفاش َٕػاجً ياٍ ، ثالّضقٌثً ٔثالٍهْجً ٔثقضٌَش دجنوًٚقٌثٟٛز ٔثنًُءؼز ثنؼجيز

ٔثقضٌَش دجنهٛذٌثنٛز ٔثالٕضٌثكٛز ٔفقٕق ثننٕٚٙٛجس ٔفٌٚز ثنًٌٞٛ، ثنًٌثؽؼجس ٔثنضٚقٛقجس
11
. 

صذؼجً نينك صءٌٛ ثنؤنز ثنؼهًجَٛز كجيم ثالفضٌثو نكاما ثنًؼضقاوثس ٔثًٜثا ٔثنقُجػاجس ّإثا كجَاش فهْاءٛز 

ٔصاٌفٜ ثػضًاجه ثنقكاى ثنْٛجّاٙ ػهاٗ يؼضقاو هٌٔ كماٌ أٔ فاٌٛ ًأ٘ ماجٗ ػهاٗ ، إٚوٕٚنٕؽٛز أٔ هُٚٛز ػقوٚز

ٔصًُـ ثإلَْجٌ ثنقٌٚز ثنًطهقاز فاٙ ثمضٛاجً أفكاجًِ ٔقُجػجصاّ ٔثنضؼذٛاٌ ػُٓاج ٔصأٌْٛٛاج فاٙ ؽإ ّاهًٙ. ، ثٜمٌٍٚ

ٌا ثنؼهًجَٛااز ال صؼااجه٘ ثنااوٍٚ داام صٖااضأم فااٙ ثنًٛااوثٌ ثنْٛجّااٙ دٖااكم يْااضقم ػُااّ ٗ ٔصٌكااَ ػهاا، مّلٙااز ثنقاإل إ

ٔصؼضذاٌ ثإلكاٌثِ فاٙ ثنًْاجةم ثنؼقوٚاز ٔثنضٞاٛٛ  ػهاٗ ثنقُجػاجس ثننجٙاز داجقفٌثه ٔثنؾًجػاجس ؽًٌٚاز ، ثنقجََٕٙ

خ فٙ ثنؼقٛور. ٔدجنضجنٙ صًُغ كما ػًهٛز إكٌثِ، ٚؼجقخ ػهٛٓج ثنقجٌَٕ ٔيظٌٓثً يٍ يظجٌْ ثالّضذوثه ٚا  أٔ صؼ

ٌا ثنؼُجٙااٌ ثنضكُٕٚٛااز نهؼهًجَٛااز ْااٙ فٛجهٚااز ثنؤنااز ٔثّااضقّلن ٛز ثنْٛجّااٙ ٔثنًؤّْااجس ثنؼًٕيٛااز إٍثا إ

ٔثفضٌثو فٌٚز ثنًٌٞٛ ٔيًجًّز ثنطقُٕ ٔثنًْجٔثر دٍٛ ثقفٌثه ثنقجيهٍٛ نقُجػجس ينضهءز، ثنًؼجٌٚٛ ثنوُٚٛز
12
. 

ٌا ثنًذجها ثنؼهًجَٛز قاو صاىا ثّاضؼًجنٓج فاٙ ػاوه قهٛام ياٍ هٔل ثنؼاجنى ٔدجنضقوٚاو ثنءٞاجا ثنأٌداٙ ، ٙقٛـ أ

ٍا ثإلػّلٌ ثنؼجنًٙ نهؼ هًجَٛز ثني٘ صىا فٙ ثنقٌٌ ثنقجه٘ ٔثنؼٌٍٖٚ يٍ قذام ياجةضٍٛ ٔمًْاٍٛ يغقءاجً ياٍ عّلعاٍٛ ٔنك

 ٚطًـ إنٗ أٌ صكٌٕ يُٓؾجً كَٕٛجً ٚؼىا ينضهف ثنٖؼٕح ٔثنًؾضًؼجس ٔثنغقجفجس ٔثنؤل فٙ ثنًؼًًٕر.، هٔنز

                                                           
11

- Derrida Jacques, G-H-Gadamer, Vatimo Gillani, La religion, «Foi et savoir», édition le Seuil, Paris, 1996. 

12
- Baubérot Jean, les laïcités dans le monde, édition PUF, Paris, 2009, p04. 
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ؤٚاز نهؼاجنى؟ ْام أو أَٓاج يٕقاف ياٍ ثنقٛاجر ًٔ، ْم ثنؼهًجَٛز ْٙ إٚوٕٚنٕؽٛج ٕجيهز نهٛذٌثنٛاز ثنوًٚقٌثٟٛاز

٘ا يوٖ َؾـ ًَٕىػ ثنؤنز ثنؼهًجَٛز فٙ فٞجًر "ثقٌأ"؟  صضّلاو يغ ثنؼجنى ثإلّّليٙ ٔثنًؾضًؼجس ثنؼٌدٛز؟ ٔإنٗ أ

3 

"ال ٕٚؽو َظجو أفٍْ يٍ ثنوًٚقٌثٟٛز يٍ أؽم فًجٚز ثنقٌٚز"
13
. 

ػهٗ صذُااٙ ثنؤناز نهوًٚقٌثٟٛاز ٔثنؼهًجَٛاز ثإلقاٌثً دقٌٚاز ثنٞاًٌٛ دٕٙاءٓج ؽاَاثً ياٍ ثنقٌٚاجس  ٚضٌصخ

ج صقٕنش دؼو ىنك إنٗ فٌٚز ؽٌْٕٚز ٚضًضغ دٓج ثقفٌثه ٘ا ػهٛٓج ثنوّضًٕ ٔٚكءهٓج ثنقجٌَٕ. دٛو أَٓا ، ثنءٌهٚز ثنضٙ ُٚ

قا  فاٙ ثنضؼذٛاٌ ػاٍ قُجػجصاّ ثنوُٚٛاز ٔصضًغم فٙ صًكٍٛ ثنٖن٘ فٙ ٔؽٕهِ ثننجٗ أٔ فٙ َٖجّٟ ثنؼًٕيٙ يٍ ثن

 فٌٚز ثنأٌٛ ٔصقضٌو ثنُظجو ثنؼجو.ٖٔٚضٌٟ أٌ صكٌٕ يضٚجنقز يغ ، ٔيًجًّز ٟقّّٕ ٔأهثا ٕؼجةٌِ

ٌا كما ٕان٘ ٚقإٍ ػهاٗ ثنقا  فاٙ فٌٚاز ثنضءكٛاٌ ٔثنٞاًٌٛ ٔثناوٍٚ ، نٕ أًهَج ثنضوقٛ  أكغٌ فئَُج َقٕل إ

ٌا ْيث ثنق  ٚضًٍٞ فٌٚز صأٌٛٛ ثنوٍٚ أٔ ثالػضقا ٔدجنضاجنٙ فٌٚاز إظٓاجً هُٚاّ أٔ ثػضقاجهِ دٚإًر فٌهٚاز أٔ ، جهٔإ

ٔثّضكًجنٓج دنهثا ثنٖؼجةٌ، دٕثّطز ثنطقُٕ أٔ ثنضؼهٛى أٔ ثنًًجًّجس، ٔدًٕٚر ػجيز أٔ مجٙز، ؽًجػٛز
14
. 

ٌا فٌٚز ثنًٌٞٛ صًُـ ثنقا  نكاما فاٌه فاٙ أٌ ٚنضاجً ٕاكم يؼضقاوِ ٔيٞإًٌ إًٚجَاّ ٔأٌ ٚؼذااٌ ػًُٓاج ، إ

ٔصًُقّ أٚٞجً ف  ثنضٌثؽاغ ػاٍ ثنًؼضقاو ثقٔل ٔصأٛٛاٌِ ، صومم أٔ صٞٛٛ  أٔ صًَٛٛ أٔ إكٌثِهٌٔ ، دًٕٚر ػهُٛز

 دًؼضقو كمٌ.

ٌا فٌٚاز ثنٞاًٌٛ  ْااٙ ثنؼًام دًاج ٚإفٙ داّ ثنٞاًٌٛ فاٙ ثنًؾااجل  liberté de conscienceٔثنقا  أ

الَضقاجل إناٗ صذُاٙ كًثا ثنوُٚٙ أٔ ثنٖؼًٕ دجنقٌٚز فٙ ثػضُجق دؼٜ ثًٜثا ٔثنًؼضقاوثس ٔإيكجَٛاز ثنضنهاٙ ػُٓاج ٔث

جٌ ثنءٌَْٙ دٍٛ   ثالػضقجه. convictionٔ ثنًؼضقو croyanceٔأفكجً ؽوٚور. نكٍ ًٚكٍ ثنضءٌٚ  فٙ ثنهْا

ٌا فؼم ثػضقو ٌٖٚٛ إنٗ فٕٚل ثنغقز فٙ أيٌ يؼٍٛ دؼو ثنٕٙإل إناٗ صٚاوٚ  قٞاٛز ْايث  يٍ ثنًؼٌٔف أ

َٔذااوأ دجقٝااؼف َُٔضٓااٙ ، ثالػضقااجه ر هًؽااجس يااٍثقيااٌ ٔثػضذجًْااج ٔثقؼٛااز أٔ فقٛقٛااز. ًٔٚكااٍ ثنضًٛٛااَ دااٍٛ ػااو

ٍا فؼام ، دجققٕٖ َٔيكٌ ُْج ثنقُجػز ٔثالقضُاجع ٔثنضطاجد  ياغ ثإلًٚاجٌ ٔثإلقاٌثً ٔثنضٚاوٚ  ٔثنضْاهٛى ثنًطها . ٔنكا

                                                           
13

- Delacampagne (Christian), la philosophie politique aujourd’hui, idées, débats, enjeux, éditions du seuil, Paris, 

2000, p88. 

14
- Orallo Sonia, la laïcité en pratique, Prat éditions, 2OO4, p16. 
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... ٌا ٔثٜٚز ػهٗ ىنك ثالمضّلف صظٌٓ ، croire enٚنضهف دٖكم الفش ػٍ فؼم ثػضقو فٙ... Croire queثػضقو أ

دًُٛاج ٖٚاٌٛ ثنءؼام ، ولا ثنءؼم ثقٔل ػهٗ ثنضٌهه ٔثنظٍ ٔثنضنًٍٛ ٔغٛاجح ثنٛقاٍٛ ٔثنؾٓام داجقيٌػّليضٓج ػُويج ٚ

 ٔل.ثنغجَٙ إنٗ ثنضٚوٚ  ثنضجو نهيثس دجنقًٛز ثنؼهٛج نهًٕٕٝع ٔفٕٚل ثنغقز ثنًطهقز دجنكجةٍ ثق

ٌا ٕااٛتجً يؼُٛااجً ٙااقٛـ ٚضطااجد  يااغ ٔفااٙ يؼُااجِ ثنقاإ٘ ثقٔل ، دُااجا ػهااٗ ىنااك ٚكاإٌ ثالػضقااجه ثنٚااٌٚـ داان

ٔٚقًم فٌكز ثنءكٌ إنٗ ثالصقجه ٔثنضطجد  يغ ثنًٕٕٝع ثني٘ ٚضؼها  داّ ٔٚذهاق يقضٞاجِ ٔٚضقاو دءقإثِ. ، ثالقضُجع

ج ثنًؼُٗ ثنغجَٙ فئَّ ٌٖٚٛ إنٗ ثنؼقٛور ثنوُٚٛز ثنضٙ صضقٕل دجنؼجهر ٔثنضقهٛو إنٗ هٔغًج ٔإًٚجٌ ًٔأ٘ ٙهخ أيا
15
. 

ٌا ثنًٌٞٛ  ثنغٕٛنٕؽٙ ْإ ٕاأم صقإو داّ ثنايثس ثنًؤيُاز صذقاظ ياٍ فٙ ثنًؾجل  conscienceفٙ فٍٛ أ

، ٔصؾاٌ٘ ثيضقجَاجً صقًٛٛٛاجً صضطٓاٌ داّ ياٍ ْايِ ثقمطاجا، مّلنّ ػٍ ثقمطجا ثنًٌصكذز ٔصؼضٌف دًْؤٔنٛضٓج ػُٓاج

 ٔصطهخ ثنٚءـ ٔثنًْجيقز يُّ.، ٔصوًػ ٚقظز ثنًٌٞٛ ثنءٌه٘ ًٍٝ يًجًّز ػًٕيٛز نّلػضٌثف أيجو ثنأٌٛ

ٌا   ثالّااضؼًجل ثنًءٓاإيٙ ْٚااًـ دااجنضًَٛٛ دااٍٛ يٌثقذااز ثنٞااًٌٛ أٔ صقكااٛى ثنٞااًٌٛ ثنؾااوٌٚ دجنًّلفظااز أ

examen de conscience  ًٌٛٞٔفٌٚز ثنliberté de conscience ج فٌٚز ثنًٌٞٛ فٓٙ ف  أٔ يهكز . أيا

ٔصٌصكااَ ػهااٗ ثفضااٌثو ثنًاايثْخ ٔثًٜثا ٔثنقُجػااجس ثنوُٚٛااز ٔثنءهْااءٛز ، ٔٚٞاآًُج ثنقااجٌَٕ، صؼطااٗ نكااما ٔثفااو

ٌا ثنًءٓإو صٖاكم ياغ نإعٌ فاٙ ثنْاؾم نهً ٕثٍُٟٛ ٔثنًْجؿ نٓى دًًجًّضٓج ٌَْٖٔج ػٍ ٌٟٚا  ثإلقُاجع. ٔثنقا  أ

ً فاٙ ، ٔثّضقما دؼو ىنك ػٍ ثنقٕثٍَٛ ٔثٜعاجً ثإلَْاجَٛز، ٔنكُّ ثَضٌٖ فٙ ثنًؾجل ثنْٛجّٙ ثنؼهًجَٙ، ثنوُٚٙ ٕا ٔصطا

ٛقز ٔثنٌٔؿ ثنءٌهثَٛزنكٙ ٚؼذٌا ػٍ صقًٌٚز ثنقق، ثنْؾم ثنققٕقٙ فٙ ثنءضٌر ثنًؼجٌٙر
16
. 

ٔفٌٚز يًجًّز ثنطٕثةاف  liberté de conscience ػّلٔر ػهٗ ىنك ٚؾخ ثنضًَٛٛ دٍٛ فٌٚز ثنًٌٞٛ

فٙ كُف فٞجةم ثنضْجيـ ٔثنْهى ٔثقيٍ ثنضٙ صٕفٌْج ّهطز ثنؤنز liberté du culte نهٖؼجةٌ ثنوُٚٛز
17
. 

ْٔاٙ ؽًهاز ثنققإق ثنضاٙ ٚضًضاغ دٓاج ، يٍ ْيث ثنًُطه  صاوًػ فٌٚاز ثنٞاًٌٛ ٝاًٍ ثنقٌٚاجس ثنؼًٕيٛاز

ٔٚكاإٌ فااٙ يٕثؽٓااز ثنؤنااز فااٙ دؼااٜ ، ٔٚااضىا ثالػضااٌثف دٓااج دٖااكم يْااضقم ٔيُءٚاام، ثقفااٌثه ٔثنًؾًٕػااجس

ثقفٛجٌ
18
. 

                                                           
15

- Godin (Christian), Dictionnaire de philosophie, Fayard, édition du temps, Paris, 2004, p289. 

16
- Godin (Christian), Dictionnaire de philosophie, op.cit, p246. 

17
- Godin (Christian), Dictionnaire de philosophie, op.cit, p>9?. 

18
- Godin (Christian), Dictionnaire de philosophie, op.cit, p>9@. 



 

 

 www.mominoun.com 03 والعلوم اإلنسانيةلفلسفة اقسم 

 

 

، يٍ صذؼجس ثإلقٌثً دقٌٚز ثنًٌٞٛ ثالػضٌثف أٚٞجً دقٌٚز ثنذقظ ٔفًجٚز يذوأ ثنقٌٚز فٙ ثنؼًم ثنؼهًٙ

قًٙ مٕٚٙٛز ثنذجفظ ٔٚٚإٌ داٌثار ثمضٌثػاّ. ٔصاٌصذ٠ فٌٚاز ثنذقاظ ٔثػضذجًِ ثنق  ثقّجّٙ ثقٔل ثني٘ ٚ

ثنؼهًٙ دجنق  فٙ ثالؽضٓجه ثنؼقهٙ ٔثنضودٌٛ ثنؼًهٙ يٍ أؽم ثنقٕٚل ػهاٗ ثنًؼهٕياز ٔثنًٖاجًكز فاٙ ثنٖانٌ ثنؼاجو 

ٟجنًج أَٓج ال صْذخ ثنًٌٞ نهأٌٛ ٔصؾهخ ثنًُءؼز ثنؼجيز، ٔثالّضءجهر يٍ ثنًؼجًف ثنًضؾور
19
. 

ٌا فٌٚااز  ًٔٚجًّاآج دٖااكم ىثصااٙ ، ثنٞااًٌٛ ٔثنًؼضقااو ٚضًضااغ دٓااج ثنٖاان٘ ٝااًٍ إٟااجً مااجٗٙااقٛـ أ

ٔدجنضاجنٙ صإفٌ ، ٔصٞاغ نُءْآج ؽًهاز ياٍ ثنقاؤه، دم يقٛور يٍ ػور ؽٓجس، ٔنكُٓج نْٛش هثةٌر يطهقز، ٔيْضقم

ثنًقجِٚٛ ثنًٌٞٔٚز نهًقجفظز ػهٗ ثنًؾضًغ ثنوًٚقٌثٟٙ ٔػهاٗ ثقياٍ ثنؼًإيٙ ٔػهاٗ فًجٚاز فقإق ٔفٌٚاجس 

 أٌٛ.ثن

، ُٚذأااٙ أالا ٚؼضااو٘ ثنءااٌه دجّااى فٌٚااز ثنٞااًٌٛ ػهااٗ ثنْااّليز ثنؾْااوٚز أٔ أٌ ٚنااوٓ ثنَُثْااز ثقمّلقٛااز

كًج ٚؾخ أالا صٓوه يًجًّز فٌٚز ، ٔٚؾخ أالا صءٌٛ ثالػضقجهثس ثنوُٚٛز ٔثنقُجػجس ثنٖنٚٛز ػهٗ ثنأٌٛ دجإلكٌثِ

 صضقٕل إنٗ ػجيم صءٌقز ٔصًَٛٛ دٍٛ ثنُجُ. ٔأٌ، ثنًٌٞٛ ٔثنققٕق ثنغقجفٛز ثنُجظى ثنؼجو ٔثنًٚهقز ثنًٖضٌكز

ٌا فٌٚااز ثنٞااًٌٛ ًٚكااٍ صَُٚهٓااج ٝااًٍ دااجح ثنقٌٚااجس ثنيُْٛااز ثنضااٙ صقااواط ػُٓااج إهغااجً  فااش نهُظااٌ أ ثنّلا

، يًٕثٌ ٔقٌَٓج دًقجٔيز ثّضؼذجه ثنًًٕٔط ثنذٕٛنٕؽٙ ٔثقفكجً ثنًءٌٔٝز ٔثنٖؼًٕ دجنٌقٛاخ ثإلنَثياٙ ثناوثمهٙ

ْآًج إنٗ يؾًٕػز ياٍ ثنقاوًث ، ْٔاٙ فاخا ثالّاضطّلع ٔثالَءضاجؿ َقإ ثنًاجًٔثا، س ثنيثصٛاز ٔثنقٌكاجس ثنيثصٛازٔق

ٔثنقوًر ػهٗ ثنضٛقٍ ٔثناضنه٘ ياٍ ، ٔثنقوًر ػهٗ ثنٖك ٔيًجًّز ثّضٌثصٛؾٛجس إهًثكٛز، ٔثنقوًر ػهٗ ثنضؼهى ىثصٛجً 

ؿ فاٙ ٔثنٕػٙ ثق، ٔيؼٌفز ثنُءِ دُءْٓج، ٔثنقوًر ػهٗ ثنقكى ثنيثصٙ، ٔثالدضكجً ٔثإلدوثع، ثننطن ٌا مّلقٙ. نقو ٙ

"ػُااويج صااٌفٜ دؼااٜ ثقىْااجٌ ثننٞاإع A ْاايث ثنْااٛجق يقءااَثً ثناايٍْ ػهااٗ ثنٖااؼًٕ دجنقٌٚااز ٔيًجًّااضٓج ىثصٓااج

ػُوةي صذوأ فٌٚز ثنيٍْ"، نألٔثيٌ ٔثقّجٌٟٛ ٔثنًؼضقوثس ثنًءٌٔٝز نضٚذـ أمٌٛثً يضْجةهز
20
. 

ٔال صءٛو قٛاجو ثنًاٌا دًاج ٖٚاجا ياٍ أػًاجل ، فٙ ثنًؾًم ال صؼُٙ ثنقٌٚز غٛجح ثإلكٌثْجس ٍٔٔثل ثنًٕثَغ

، ٔثنضقاًٌ ياٍ ثنضقجنٛاو ثالؽضًجػٛاز ٔثنغقجفٛاز، ٔنكُٓج صءٛو ثنءؼم ثإلًثه٘ ٔثنضؼقام ثنْاوٚو، فْخ يٕٛالصّ ٔإْٔثةّ

ه ػهٗ ثنذُاٗ ثنُءْاٛز ثنقًؼٛاز ٔثنهأاز ثٜيٌراـ ٔيًجًّاز ، ٔكٌْ ثنقٕٛه ثنًُطٛز ٔثقفكجو ثقمّلقٛز ثنًْذقز ٌا ٔثنضً

 ٔثإلقذجل ػهٗ ثنٕؽٕه دأٌٛ صقءاع.، ٔثفضٌثو فٌٚز ثنأٌٛ، ٔثنضوًح ػهٗ فخا ثنقٛجر، ً ٔثنضءكٌٛ ٔثنقكىثالمضٛج

                                                           
19

- Mathieu (Bertrand), la bioéthique, éditions Dalloz, Paris, 2009, pp42-43. 

20
 @9: ٗ، @977، ثنطذؼز ثقٔنٗ، أدٕ ظذٙ، ْٛتز كهًز، صٌؽًز ُْجا ٙذقٙ، الهىيّة البشرية، إنسانية البشرية، النهج، يًٕثٌ )إهغجً(ـ 
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نكااٍ يااج ْااٙ ٕاأٌٟ ثنؼقااو ثنؼهًااجَٙ؟ ْاام صُااوًػ ٝااًٍ إؽااٌثاثس ثنؤنااز أو فااٙ إٟااجً أَٖااطز ثنًؾضًااغ 

 ثنًوَٙ؟

4 

ٔدًَُناز ثناوٍٚ فاٙ ثنًؾضًاغ ثنًاوَٙ ، عاى دجنضٌؽًاز ثنققٕقٛاز، ثنْٛجّٙ"صضؼه  ثنؼهًجَٛز ػُوةي دجنضنط٠ٛ 

ٔفٙ ثنًؤّْجس ثنْٛجّٛز"
21
. 

ل إٕكجنٛز ثنؼهًجَٛز ًٍٝ صقجٟغ هٔثةٌ ثنءهْاءز ٔثنًوًّاز ٔثنْٛجّاز َا ٔصٓاىا ػّلقاز ثنؤناز داجنًؾضًغ ، صضُ

جً فٙ ٌَٖ قٛى ثنضْجيـ ٔثنؼوثنز ٔثنق، ثنًوَٙ ٔدُجا ػهاٗ ىناك قاجو ، ٌٚز ٔثنضؼجٚٔٔصؼطٙ كينك نهًوًّز هًٔثً ْجيا

ثننطجح ثنءهْءٙ ثنًؼجٙاٌ دجّاضغًجً ؽٓإه كام  ياٍ ًثٔناَ ْٔجدٌياجُ ٔصاجٚهًٕ ٔفٛذاٌ ٔأًَاوس ٔنٕفإً ٔفجٚام 

ٔفجنَٛثً ٔيجكُضجٌٚ ٔفٌهًٚك نُٕٛثً ٔدٕل ًٚكًٕ فٙ ْيث ثالصؾجِ ثنًؼهًٍ
22
. ٔدجنضجنٙ ًٚكٍ ثنضًَٛٛ دٍٛ َإػٍٛ  

ٔىناك دااٌفٜ فكاٌر ثنقكااى ثنغٛاإقٌثٟٙ ، ٔثنغجَٛاز يقذٕنااز ياٍ ثنضقااش، ياٍ ثنءاإق ثقٔناٗ يضْااهطزA ياٍ ثنؼهًجَٛااز

يغ ثفضٌثو فٌٚز ثنًؼضقو ٔف  ثنُجُ فاٙ يًجًّاز ، ٔثالَضٚجً نهضؼهٛى ثنؼهًجَٙ ثنًوَٙ ػهٗ فْجح ثنغقجفز ثنوُٚٛز

ٓاّ قاٛى ثنًٕثُٟاز. ٔثنقا   ٕؼجةٌْى فٙ كُف ثنضْجيـ ٔثقيٍ ًٍٝ يؾضًغ صؼوه٘ صقكًّ هٔنز هًٚقٌثٟٛاز ٔصٕؽا

كجَش ثنقٌٚجس ثنًًكُز أكغٌ غُٗ"، "كهًج كجٌ ثنٕػٙ غُٛجً أَّ 
23
. 

، ْٔااٙ ثنقٛااجه ٔثنًُااغ، جة٘ ّااهذٛزيااٍ َجفٛااز أٔنااٗ ًٚكااٍ ثنضنكٛااو ػهااٗ ػهًجَٛااز ثنؤنااز ٔصًَْٛٛااج دنٚاا

ٔٚءضاٌٛ قٛاجو هٔناز ناِٛ نٓاج هٚاٍ ًّاًٙ ٔال ، ًْٔٚـ ْيث ثنضًَٛٛ دئػطجا ثنقٌٚز ثنوُٚٛز فاٙ ثنءٞاجا ثنْٛجّاٙ

 ٔإًَج يقجٚور ٔيٕٕٝػٛز.، دًؼُٗ نْٛش يؤيُز ٔال يهقور، ٔصضذُٗ ال أهًٚز يؤّْجصٛز، صضني يٕقءجً هُٚٛجً 

ٔصضًٛاَ دنٚاجة٘ إٚؾجدٛاز صضًغام فاٙ هُٚجيٛكٛاز ثقفاٌثه ، ًاغ ثنًاوَٙيٍ َجفٛز عجَٛاز َؾاو ػهًجَٛاز ثنًؾض

ٌا ثالػضٌثفاجس  ٔفؼجنٛضٓى ٔيٖجًكضٓى ثنُٖاطز فاٙ ثنُقاجٓ ثنؼًإيٙ ٔصكٌْٚآى نضؼوهٚاز ثًٜثا ٔثنًؼضقاوثس. كًاج أ

ضًااغ دجإلًٚااجٌ ٚااضىا ثنضؼذٛااٌ ػُٓااج دجقضُااجع ٔفٌٚااز ٔهٌٔ قاإر ٔإكااٌثِ ٔصْااه٠ ػهااٗ ثنأٛااٌ. ٔدجنضااجنٙ ال ٚضنّااِ ثنًؾ

                                                           
21

- Baudérot (Jean) et Milot (Micheline), laïcités sans frontières, op.cit, p80. 

22
- Ricoeur )Paul(, la critique et la Conviction, édition Gallimard, Paris, 1996, pp193-209. 

23
 =9: ٗ، يٌؽغ ييكًٕ، الهىيّة البشرية، إنسانية البشرية، النهج، ـ يًٕثٌ )أهغجً(
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ٔإًَاج أٚٞاجً ػهاٗ قذإل ٔؽإه ، ثنضؼوه٘ فق٠ ػهٗ ثنضٕثف  ثنًضقجٟغ دٕٙءّ أياٌثً ٝأًٌٚجً نهضًجّاك ثالؽضًاجػٙ

 ْٔٚؼٗ ثنءٌقجا نهضءجْى فٕنٓج.، ثمضّلفجس غٌٛ قجدهز نهقم

فٙ ْيث ثنًقجو ٚضىا ثنضؼذٌٛ ػٍ ثنؼهًجَٛز دٕثّاطز ثنُقاجٓ ثنؼًإيٙ ٔثالػضاٌثف ثنًضذاجهل دقا  كاما ٟاٌف 

يؼقٕنز ، ٔقذٕل فؾؼ ثٜمٌ، فجػم ٔٔثٌٍ فٙ ثنضؼذٌٛ ٔثنضنعٌٛ ُٔٙغ ثنقٌثًيٖجً  ٔ ٔثنكٖف ػٍ ثنؾٕثَخ ثنّلا

 ٔثالصءجق ػهٗ ثالفضٌثو ٔفءع ثنكٌثيز.، فٙ ثنًٖجًٚغ ثنًضُجفْز

دضٕٝاٛـ ، ػهٗ ْيث ثنُقٕ ًْٚـ ثنضًٛٛاَ داٍٛ ػهًجَٛاز ثنؤناز ثنًجَؼاز ٔػهًجَٛاز ثنًؾضًاغ ثنًاوَٙ ثنًجَقاز

ٔثنضؼجيام ياغ ْايِ ثنقجٝاُز ػهاٗ ، ثنؼًٕيٛز ثنؼهًجَٛز ٔٔٝؼٓج فٙ يكجٌ ّٔا٠ داٍٛ ثنًؤّْاضٍٛ يٖكم ثنًوًّز

ج فٙ ثنٕقش ىثصّ صجدؼز نهؤنز نًاج صقوياّ ياٍ موياز ػًٕيٛاز ، ٔنهًؾضًاغ ثنًاوَٙ نًاج صًُقاّ ياٍ صٌدٛاز ٔإٚضٛقاج، أَٓا

ثنضْه٠ ٔثالّضذوثه ٔثنؼُفٔٙٛجَضٓج نغقجفز ثنضؼوهٚز ٔثنوًٚقٌثٟٛز ٝو ، ٔيُءؼز ثؽضًجػٛز نهًضؼهًٍٛ
24
. 

ٌا يَُنز ثنوٍٚ هثمم ثنًوًّز صغٛاٌ نذْاجً ٔصطاٌؿ إٕاكجالً فهْاءٛجً ، يٍ فٛاظ ْاٙ يؤّْاز ػًٕيٛاز، غٌٛ أ

ٔثفضااٌثو ثنقااجٌَٕ ٟٔجػااز ثنضااوثدٌٛ ٔثنقاإثٍَٛ ثنضُظًٛٛااز ، ٚضؼهاا  دجنضُااجقٜ دااٍٛ فٌٚااز ثنًؼضقااو ٔفاا  ثننٕٚٙااٛز

ثنْاهٕ  هثمام ثققْاجو. دُاجا ػهاٗ ىناك ٚقضاٌؿ ًٚكإً صقٕٚام ٔيج ٚءضٌٛ ىناك ياٍ صٕفٛاو نهذاٌثيؼ ٔ، نهًؤّْز

يْننز فًٕٞ ثنوٍٚ فٙ ثنٖنٌ ثنضٌدٕ٘ إنٗ قٞٛز ُٟٔٛز نهُقجٓ ثنؼًٕيٙ ٚضءجٔٛ فٕنٓج ثنًٕثٌُٟٕ ٔٚضقجؽٌٕ 

ٌا ثنًنٌػ ثنققٛقٙ يٍ ْيِ ثنٕٝؼٛز ثنقٕٖٚ ْٕ ثصءجق ، ٔٚضٕٙهٌٕ إنٗ إؽٌثا صٕثفقجس ٔإدٌثو صءجًْجس ٌٖٔٚ أ

ٔنز ٔثنًؾضًغ ثنًوَٙ يٍ ماّلل يؤّْاجصّ ْٔٛتجصاّ ثنءجػهاز ػهاٗ ٙاٛجغز إٚضٛقاج نهقٛاجر ثنًوًّاٛز صٖاذّ كما يٍ ثنو

ٔثنضااٙ يكُااضٓى يااٍ صءااجه٘ ػااور ، ثإلٚضٛقااج ثنضااٙ ٚضؼجياام دٓااج ثقٟذااجا ٔثنًٓااٍ ثقمااٌٖ يااغ ثنًٌٝااٗ ٔفًٛااج دٛاآُى

ٓاج صًغام قًٛاز ّٛجّاٛز داجنًؼُٗ ٔنكُ، دجنضْاجيـ conviction laïqueإفٌثؽجس. ْكايث صاٌصذ٠ ثنقُجػاز ثنؼهًجَٛاز 

ٌا ثنؤناز ياٍ فٛاظ صُظاٛى A ٔصٖاٌٛ إناٗ يؼُٛاٍٛ ينضهءاٍٛ، قَٓاج قجػاور نهًوُٚاز، ثنقٕ٘ نهكهًاز ثنًؼُاٗ ثقٔل ْإ أ

ٔدجنضجنٙ ْٙ فٞاجا ، ْٔٙ ػهًجَٛز دجإلكٌثِ ٔثنًُغ، ثنْهطز دجنًؼُٗ ثنضٌٖٚؼٙ ٔثنضُءٛي٘ ٔثنقٞجةٙ نِٛ نٓج هٍٚ

ج ثنًؼُٗ ثنغجَٙ فٛؾؼم يٍ يٚطهـ ثنؼهًجَٙ يٖضٌ  نهًضوٍٚ ٔغٌٛ يضوٍٚ. ، ٚؼُاٙ ثالنضاَثو ثنٖنٚاlaïqueٙ  أيا

، ٔدجنضاجنٙ ٚاٌفٜ ثناوُٚٙ صقاش ػُٕثَااّ ثنٖنٚاٙ ٔثنؾًجػاجصٙ ٔٚاومم فاٙ فااٌح ياغ ثناوُٚٙ ٔػاوثا ٕاوٚو يؼااّ

ٌا دإل ًٚكإً ٚاٌفٜ ، ٔٚضذُٗا يٕثؽٓز ٔيقجٔيز نإلًٚجَٙ ثنًؼُٛاٍٛ ٔٚهضقٙ دجنَُػجس ثإلنقجهٚز ٔثنؼقّلَٛاز. دٛاو أ

ٔٚوػٕ إنٗ قٛجو ػهًجَٛز عجنغز يءضٕفز صقٕو ػهٗ إؽٌثا َقجٓ ػًإيٙ يٖأٌع داٍٛ ثنًضاوٍُٚٛ ، ثنْجدقٍٛ نهؼهًجَٛز

                                                           
24
 ٗٗ  ،9788، ٟذؼاز أٔناٗ، ثنًأاٌح، ثناوثً ثنذٛٞاجا، هثً صٕدقاجل، صٌؽًاز فْاٍ ثنؼًٌثَاٙ، فٚام ثنضٌدٛاز ٔثنؼهًجَٛاز، االنتقاد واالعتقاد، دٕل ًٚكًٕـ 
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، ٔصؼضًو ػهٗ ثنًوًّز إلّٟلق ْيث ثنقٕثً ثنُٕٟٙ نهوفجع ػٍ ؽًًٕٓٚز ثنؤناز ٔقاٛى ثنًٕثُٟاز، ٔغٌٛ ثنًضوٍُٚٛ

 جَٛز ثنًكجفقز ثنضٙ صٕؽو فٙ ثنًؾضًغ ثنًوَٙ.فٛظ ٚقضكى إنٛٓج كقجٝٙ دٍٛ ػهًجَٛز ثنؤنز ٔػهً

ى فٙ ثنَُثع ثنوثةٌ دٍٛ ثنؼقم ٔثالػضقاجه ك  ٔٚذايل ؽٓاوثً ، يٍ ْيث ثنًُظًٕ ٚؾخ أٌ ٚقضم ثنًضؼقم يٕقغ ثنق 

ٔىناك دضايكٌْٛى دئيكجَٛاز ثنؼغإً ػهاٗ يُجداش نهقإثً هثمام ثنضقجنٛاو ثنًضؼهقاز ، يٍ أؽم ََع أّهقز ثنًضنجًٍٙٛ

ٌا  ى ُٚاويؼ ٝاًٍ ٕأٌٟ يؤّْاجصٛز نْاهًٛز ثنذُاٗ ثنغقجفٛاز ثنضقضٛاز دجنقٛاجُ إناٗ ثنؤناز ٔثقهٚاجٌ دٓى. غٌٛ أ ك  ثنق 

ٔثنؼجنى دنٌِّ. ْكيث ٚظٌٓ ًٚكًٕ دٕٙءّ يوثفؼجً ػٍ يءٕٓو ّنٙ نهؼهًجَٛز ٌٚصكاَ دجقّاجُ ػهاٗ صّٕاٛغ ثقفا  

جنٙ ال صضقق  ثنؼهًجَٛز إال ًٍٝ ٌٕٟٔ ثنغقجفٙ نكما ٌٟف دٕثّطز ثنضٌؽًز ثنضٙ صظم أفقجً ال ًٚكٍ صؾجٍِٔ. ٔدجنض

ٔفٙ فؤه ثالنضَثو دًطهخ ثنؼوثنز ًٍٝ ثنءٞجا ثنؼًٕيٙ ٔأؽَٓر ثنؤنز ًٔٝجةٌ ، يؤّْجصٛز إليكجَٛز ثنضؼوهٚز

ثقفٌثه. نكٍ ْم ثنؼهًجَٛز يذوأ ٔثفو أو يٍ ثنٌٖٟٔ ثقّجّاٛز نهقٞاجا ػهاٗ ثنغٕٛقٌثٟٛاز ٔصنّاِٛ ثنوًٚقٌثٟٛاز؟ 

 هٚجٌ أو نهضٚو٘ نألفكجً ثقٕٙنٛز ٔثنًضٖوهر؟ْم ؽؼهش نًؼجًٝز ثق

نقو ٔؽوس فكٌر ثنؼهًجَٛز ٙؼٕدز فٙ ثالَضٖجً ػُاويج ٚاضىا ثػضًجهْاج فاٙ ثنًؾضًؼاجس ٔثناؤل ثنضاٙ صًضهاك 

ٔصًٍٓٛ ػهٛٓج ثنيُْٛز ثنوُٚٛز ثنضٙ صضًَٛ دجنضقٌٚى ٔثإلنَثو ٔثنٕثؽخ. كًج ٚكٌٕ فًٕٞ ، صقجنٛو أكْٕٛنٕؽٛز عٌٚز

فاااٙ ثنءٞاااجا ثنؼًااإيٙ يٌصذطاااجً دضءؾٛاااٌ يُاااجدغ ؽوٚاااور نهءٓاااى ٔثنؼاااٛٔ ثنًٖاااضٌ  داااٍٛ ثنااائثس فكاااٌر ثنؼهًجَٛاااز 

ٔثإلًٚجٌ دجنق  فٙ ثنقٌٚز فٙ ثنًوُٚز كءكاٌر َجظًاز. فاٙ يؾًام ثنقإل صاُظى ثنؼهًجَٛاز ػُاو دإل ، ٔثنًؾًٕػجس

ػهاٗ ثنضؼهاٛى كّٕا٠ٛ ٔصؼضًاو ، ًٚكًٕ ثنؼّلقز داٍٛ ثنؤناز ٔثنإٍٟ ٔداٍٛ ثنًؾضًاغ ٔثنًوًّاز ٔثنًؼضقاوثس ثنوُٚٛاز

صْاجيـ ٔٚاًَع عقجفاز ثنقإثً ٔثنضءاجْى ، يؤّْجصٙ دٍٛ ثنطٕثةف ٔثنؼجةّلس ثنوُٚٛز ٚقجٔو ثنضؼٚخ ٔثنضًٌكَ ٔثنّلا

ٔثنضْجيـ ٔثنضؼجٚٔ
25

، . نؼما صكٍٕٚ يؾًٕػز ياٍ ثنًوًّاٍٛ ثنًنضٚاٍٛ ٖٚاكم إٝاجفز َٕػٛاز فاٙ ثنضؼهاٛى ثناوُٚٙ

ٔثالًصٛااجح يااٍ ، ز ثنقطٛؼااز دااٍٛ ثنؼااجنى ثنااوُٚٙ ٔثنؼااجنى ثنغقااجفٙٔىنااك دجنؼًاام ػهااٗ فااما ثنًٖااكهز يااٍ ثنؼًاا  ٔإٍثناا

 ػهًجَٛز ثنؤنز ثنًٌصكَر ػهٗ ثنًُؼـ َٔذي ثنؼهًجَٛز ثنضٙ صضذُٗا ثإلنقجه ٔثنؼويٛز ٔصؼجه٘ ثنوٍٚ.

ج فكٌر ثإلنقجه فًٛكٍ يٕثؽٓضٓج دطٌٚقز ػقّلَٛز ٔصْجيـ كذٌٛ ٔىنك دجالػضٌثف دجّضقجنز ثصءجق ثنُجُ ، أيا

ٌا يٕثؽٓاز ثنًهقاوٍٚ ٔثنقإثً فًٛاج دٛآُى أّآم ياٍ ثنقإثً ياغ ، ثنؼقجةاو ػهاٗ كاما ٕاٙافٙ يؾجل  داجنُظٌ إناٗ أ

ًُْٔٛاز ثنَُػاز ثنٕعٕقٛاز ، ٔىنك دقكى ثنَُػز ثنٌٚذٛز ثنذجفغاز ػُاو ثنءٌٚا  ثقٔل، ثالػضقجهٍٚٛ ٔثنضءجْى فًٛج دُٛٓى

ٔنكُاّ ٚاٌفٜ صذُاٙ ثإلنقاجه قَاّ ، ثنغاجَٙ ٔثنءٕثًق فٙ ثنقُجػجس ٔثنضًٕٚثس ٔثنضنّٔٚلس ػُو ثنءٌٚ  ٔثنضؼٚخ

                                                           
25

- Paul Ricoeur, «école, nation, état», in Laïcité et paix scolaire, édition Berger Levraut, Paris, 1957, p281. 
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ُٔٚءضـ ػهٗ فقم يٍ ثنضُٕع فٙ ثنضنيم ، ٔٚءٞم ػهٗ مّلف ىنك إيكجَٛز صقق  ثنوٍٚ فٙ ثنًؾضًغ، ُٚءٙ فكٌر هللا

ُٔٚظٌ إنٗ هللا ػهٗ أَّ ًٚضهك ٟجدؼجً ٕنٚٛجً ٔيؾًٕػز يٍ ، ثنؾٌْٕ٘ ٔثنقكًز ثنؼًٛقز ٔثنُظٌ ثنؼقهٙ ثنٚجيش

ٔقاو صانعٌ دًاج ، ًٍٝ دْٛكٕنٕؽٛج إنٓٛز يغم ثإلًثهر ٔثنؼهى ٔثنٌؤٚز ٔثنقًٕٞ ٔثنقاخ، يثسثنٚءجس ثننجٙز دجن

ٔٚقٚاو إيكجَٛاز ثنضاوٍٚ ٔفٌٝاٛز ثَذؾاجُ ثإلًٚاجٌ. ػهاٗ  il yaٙجغّ نءُٛجُ نٓيث ثنؼٌُٚ ثإلنٓٙ فٙ ػذجًر عًز

داام ػهًجَٛااز دجالقضُااجع ، ٕقْٙاايث ثنُقاإ ال ًٚكااٍ أٌ صكاإٌ ثنقٛااجر ثنغقجفٛااز نهٖااؼخ ػهًجَٛااز دجاليضُااجع ٔثإلكااٌثِ ثنءاا

ٔثنؼًام ػهاٗ صكغٛاف ثنقإثً داٍٛ ، يغ ثإلدقجا ػهٗ ثننّلفجس ثنًؼقٕنز ٔثنضْجيـ يغ ثنٌأ٘ ثنًذجٍٚ، ٔثنٌٝج ثنضجو

ر دُٛٓاج ػذاٌ دُاجا ّٔاجة٠ ًيَٚاز.، ثنضٛجًثس ثنغقجفٛز ثنًٖجدٓز ٔثنًٞجهر ٕا فاٙ ثنًؾًام ٔدٚاءز ػجياز  ٔصؾٌْٛ ثنٓ

ٔصذقاظ ، ثنقٛاجر ٔصؼقهاٍ ظاجٌْر ثنًإس ٔصٖاٛو َقاجٟ ثنضّلقاٙ داٍٛ ثنءٌقاجا ٔثنًضاَثفًٍٛصٌٖٛ فكٌر ثنؼهًجَٛز إناٗ 

ٌا ، هثةًجً ػٍ ٌٕٟٔ إدٌثو ثنضٕثف  ٔثنضؼجقو ٔثنضءجْى ٔثنضٚاجنـ ٔثنضؼاجٚٔ ثنؤناز ثنؼهًجَٛاز ال صًغام ٙاقٌثا  كًاج أ

، ًٕثؽٓاز ٔػاوثً دجنهاقاجأصؾْاو فكاٌر ثن، دم صُوًػ ٝاًٍ فٌكٛاز ثنإػٙ ثنقاوٚظ َءْاّ، قجفهز ٔيؾجالً نهًٕثؽٓز

ٔصؾؼاام ثنءٛهْاإف ثنؼقّلَااٙ ٚقذاام ثالَضًااجا إنااٗ ، ٔصًغاام ػًهٛااز إعااٌثا نٕؽٓااجس ثنُظااٌ ثنًضُجٍػااز ٔثنًضُجفْااز

 ثنًؤّْجس ثنؼًٕيٛز يغ ثنًقجفظز ػهٗ قُجػجصّ ثنوُٚٛز.

ٌا ثنؼقو ثنؼهًجَٙ ال ٚضىا إدٌثيّ دٍٛ ثنؤنز ٔثنًؾضًغ ٔإًَاج داٍٛ ، دٛآُىٔال دٍٛ ثقفاٌثه فًٛاج ، يٍ ثنًؼهٕو أ

َٖٔاٌ ، ثنًيثْخ ٔثنطٕثةف ٔثنؾًؼٛجس ثنضٙ صٓضى دجنٖنٌ ثناوُٚٙ ٔثنءكاٌ٘ قٚاو َذاي ثنضكءٛاٌ ٔثإلقٚاجا ٔثنضًٛٛاَ

ًٔؿ ثنًقذز ٔعقجفز ثنْهى ٔثنضٖؾٛغ ػهاٗ فٌٚاز ثنضءكٛاٌ ٔثنُقاو ٔفا  ثإلًٚاجٌ ٔفٌٚاز صأٛٛاٌ ثنًؼضقاو
26
نكاٍ ْام  .

 ًغ ثنأٌدٙ ٚضّلاو يغ صقجنٛو فٞجًر ثقٌأ ثنْهطجَٛز؟يُط  ثنؼقو ثنؼهًجَٙ ٔهًِٔ ثنٕظٛءٙ فٙ ثنًؾض

  

                                                           
26

- Baudérot (Jean) et Milot (Micheline), laïcités sans frontières, op.cit, pp280-288. 
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"صضًٕٚ قًٛز ثنوًٚقٌثٟٛز أًْٛضٓج ثنًضوثمهز فٙ فٛجر ثنُجُ ٔهًْٔج ثقهثصاٙ ثناي٘ ْٚاًـ دضٕنٛاو فإثفَ 

)ٔفٙ فٓى قٕر يطجنخ ثنقجؽٛجس ٔثنققٕق ٔثنقٌٚجس("، ّٛجّٛز ٔٔظٛءضٓج ثنذُجةٛز فٙ صٖكٛم ثنقٛى
27
. 

ٌا إٙااّلؿ ثنًْااجً ثنؼهًااجَٙ ثنااي٘ قطؼضااّ ثنًؾضًؼااجس ثنوًٚقٌثٟٛااز ػذااٌ ثنضااجًٚل يااٍ  ٙااءٕر ثنقاإل إ

ثالػٕؽااجػ ٔثنضؼغااٌثس ٚضطهااخ صطؼااٛى ثقفكااجً ثنؾًًٕٓٚااز دااجنًُٕىػ ثنهٛذٌثنااٙ ًٍٔع ثنضٖااجًكٛز ٝااًٍ ثنااٌفى 

ٌ ٔٔٝاغ ثقّاِ ثنقجََٕٛاز ثنضاٙ صؾؼام ياٍ ثنًطهاخ ثناوًٚقٌثٟٙ ؽْاٌ ػذإً ثنٖاؼخ َقإ فٌٚاز غٛا، ثنضوثٔنٙ

ًٕٕنٛز
28
. 

ٔأٌ صكٌٕ يًَٕٞز يٍ ؽٓز ثنُظٌ ٔثنؼًام نكاما يٕثُٟاز ، ٚؾخ أٌ صكٌٕ فٌٚز ثنًٌٞٛ يكءٕنز نهؾًٛغ

ٔأال صنٞغ نإلكاٌثِ فٛٓاج. ٔنٓايث ثنْاذخ ٚكإٌ ، ُٔٚذأٙ أٌ صضٌ  ْيِ ثنقٌٚز يقم ثالمضٛجً ثنٖنٚٙ، ٔيٕثٍٟ

ٓى ثنق  أٚٞجً فٙ إػّلٌ ىنك ثنوٍٚ أٔ ثنًؼضقاو ٔن، نألفٌثه ثنق  فٙ ثػضُجق هٍٚ أٔ يؼضقو أٔ ػوو ثػضُجقّ ٔصأٌِٛٛ

 .ٔإقجيز ٕؼجةٌِ ٌَِٖٔ دجنضؼهٛى أٔ دجنوػٕر إنّٛ دجنّٕجةم ثنْهًٛز ٔثنكهًز ٔثنًٕػظز

ٔصقاٌٗ ػهاٗ ، يٍ ْيث ثنًُطه  صءٌٛ ثنؤنز ثنوًٚقٌثٟٛز قٕٛهثً قجََٕٛز صُظى فٌٚاز ثنٞاًٌٛ ٔثنًؼضقاو

ازثنًقجفظز ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو ٔفًجٚز فقٕق  ٔصٖاكم كاينك ثنٓٛتاجس ، ثٜمٌٍٚ ٔفٌٚاجصٓى ثقّجّاٛز ٔثٜهثح ثنؼجيا

 ثنقٞجةٛز ٔثنًؤّْجس ثنًوَٛز ثنضٙ صضكءم دقًجٚز ْيِ ثنقٌٚز يٍ كم ثػضوثا أٔ ثَضٓج  أٔ إمّلل.

إٔاكجل ثإلقٚاجا ٔثالٍهًثا ٔثنضًٛٛاَ ػهاٗ أّاجُ ثالَضًاجا  دؼو ىنك صقٕو فٌٚز ثنًٌٞٛ ػهٗ ًفاٜ كاما 

كًج صهضَو ، ٔصُجه٘ دجنًْجٔثر ثنكجيهز دٍٛ ثنُجُ ٔصقضكى فٙ ىنك إنٗ يُظٕيز ثنًٕثُٟز، نؾُْٙثنوُٚٙ ٔثنؼٌقٙ ٔث

ٚز ثنًٌٞٛ.، دؼجنًٛز ْيث ثنق  فٙ إٟجً ثنضُٕع ٔثالمضّلف ٌا ٌا ثنكٕكخ دنٌِّ ْٕ ٍٟٔ ف  ٔصؼضذٌ أ

ٔثنضاوثمم ، يوثً ثنٌْجٌ فٙ ْيث ثنًذقظ ْإ ثالدضؼاجه ػاٍ ػّلقاز ثنضٖاُؼ ثنًاَيٍ داٍٛ ثناوُٚٙ ٔثنْٛجّاٙ

دًاج ْٚاًـ نضٖاكم صكجيام ، ٔثنضُظٛاٌ نهضقاجٟغ ٔثنضًٛٛاَ ثإلؽٌثةاٙ داٍٛ ثناوثةٌصٍٛ، ثنًٌدك دٍٛ ثنؤثةٌ ٔثنْاؾّلس

 ٔظٛءٙ ٔثفضٌثو يضذجهل ٔيغجقءز صٕنٛوٚز يٍ أؽم صًُٛز ثإلَْجٌ ٔثَضظجً ػٕهر ثإلنٓٙ ٔثنًٚجنقز يغ ثنًقواُ.

                                                           
27

- Sen (Amertya), la démocratie des autres, pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’occident?, traduit par 

Moniqiue Bégot, éditions Payot-Rivages, Paris, 2005, pp80-81. 

28
- Renaut (Alain), Qu’est-ce qu’un peuple libre?, libéralisme ou républicanisme, éditions Grasset –Fasquelle, Paris, 

2005, p165. 
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إلٚضٛقٛااز يااٍ فٌٚااز ثنٞااًٌٛ ْاإ صنطااٙ ثنؼُجٙااٌ فااٙ َٓجٚااز ثنًطااجف يااج ٚااضىا ثّضنّلٙااّ يااٍ ثنُجفٛااز ث

ٔيؼجنؾاز يٖاجكم ثنٖاٌ ، ثنضكُٕٚٛز نهءٞجا ثنطقْٙ ثنضقهٛو٘ يغم ثقًٔثفٛاز ٔثإلفٛجةٛاز ٔثنَُػاز ثقَغٌدٕيًٕفٛاز

ٔثنقٛااجو ، ٔثنؼُااف ٔثنكاايح ٔثنٖاإًنٛز غٛااٌ ثنًْضْااجغز ثنضااٙ ال صطٛقٓااج ثنؼقاإل ٔصٞااٛ  ػهااٗ ثنُءاإُ ٔثقؽْااجه

ٔثنٌٔفجَٛز ٔثنٕفوثَٛز ٔثنٕٓٚاز يٍ مطجح ثنضذتٌٛ ٔثالمضَثنٛز ٔثنضؼطٛم دٚٛجَز ًيَٚز ثنقوثّز
29
. 

ٌا ثنؼّلقز دٍٛ ثنؼهًجَٛاز ٔفٌٚاز ثنٞاًٌٛ ْاٙ ػّلقاز صّلٍيٛاز دقٛاظ صؤّاِ ثنؼهًجَٛاز  نقو دجٌ دجنكجٕف أ

 ٔٚااولا صًضااغ ثقفااٌثه دقٌٚااز ثنٞااًٌٛ ػهااٗ ثناا٠ًُ ثنؼهًااجَٙ ثنًُءااضـ نهُظااجو ثنْٛجّااٙ، نًءٓاإو فٌٚااز ثنٞااًٌٛ

ٌا ثنًٕثٍُٟٛ دجنًؼُٗ ثنؼٌٚ٘ نهكهًز ٚقطؼٌٕ يغ ثنقُاٍٛ ثناي٘ ٚاٌثٔهْى َقإ ثنؤناز  ثنوًٚقٌثٟٙ. ػّلٔر ػهٗ أ

 ٔٚؾُقٌٕ إنٗ إدٌثو ػقو ػهًجَٙ قٚو صؾجٍٔ ثنطجةءٛز ٔثنًيْذٛز.، ٔٚءٞهٌٕ ثنقٛجر ًٍٝ هٔنز ػهًجَٛز، ثنوُٚٛز

ُز الفضٌثو ثنٓٛتجس ثنًٌّٛز ٔثنئثس ثنءٌهٚاز دطذٛؼز ثنقجل صذؤ ثنؼهًجَٛز ثنًءضٕفز ٔثنضؼوهٚز ْٙ ثنٞجي

ٔناينك صٕؽاخ ػهاٗ ثفضاٌثو يذاوأ ثنقٛجهٚاز فاٙ ، ٔثنؾًجػٛز نق  فٌٚز ثنٞاًٌٛ ػهاٗ ٙاؼٛو ثنضُظٛاٌ ٔثنًًجًّاز

 ٔػوو ثنضًَٛٛ ػهٗ أّجُ ثنٌيٍٕ ثإلًٚجَٛز ٔثنؼقجةوٚز فٙ ثننويجس ثنؼًٕيٛز نهًٕثٍُٟٛ.، ثنٖنٌ ثنوُٚٙ

ثنًٌٞٛ ثنذاجح ػهاٗ يٚاٌثػّٛ نهضؼجيام ياغ ثنًؼضقاو كّٕا٠ٛ ًياَ٘ ّٔاٌه٘ داٍٛ نقو فضـ ثنضًضغ دقٌٚز 

ٔأيكٍ نهًؤّْجس ثنًوَٛز صقٕٚم ثنوُٚٙ إنٗ فٞجا نهضٞجيٍ ٔيٖجًكز ثنًؾًٕػز دضيكٌ ثنؼيثدجس ، ثنءٌه ْٕٔٚضّ

ثنّلفاش  ٔثالَضقجل يٍ يؾجل ثالػضقجه ثنقاٌ إناٗ إٟاجً يؤّْاجصٙ نهاوفجع ػاٍ إَْاجَٛز ثإلَْاجٌ ٔيوَٛضاّ.، ثنًجٝٛز

ٌا  ثنوٍٚ ثإلّّليٙ ٚضءجػم دٖكم إٚؾجدٙ ػٍ ٌٟٚ  ثالؽضٓجه ثنذٛجَٙ ٔثنضنٔٚم ثنًُءضـ ٔثنضؾوٚو ثنقٞاجً٘  نهُظٌ أ

ػٕثيم ٙاٛجَز ثنٖنٚاٛز ثنًًٛاَر نهٖاؼخ ياٍ ثنضؼٚاخ  ثنًْجفز أفو ٔٚؼضذٌ، ٔثنءؼم ثنغقجفٙ يغ فٌٚز ثنًٌٞٛ

 .صقجا ثنًنيٕلٔثالَقٌثف ٔثالَذضجس ٔيٍ هػجةى ثنّٚلؿ ثنًؾضًؼٙ ٔثالً

ٌا ثنًؾضًؼجس ثنؼٌدٛز صٕؽو ػهاٗ يٖاجًف ثنؼهًجَٛاز ، ٔصٕٙاف دكَٕٓاج يؾضًؼاجس ياج قذام ػهًجَٛاز، دٛو أ

ْز ٔػُٛءاز، ٔدجنضجنٙ نى ٚضى ػهًُضٓج دؼو ٕا ٔداينك صٕؽاو ، ٔثنضؾجًح ثنْٛجّٛز ثنضٙ ٕٓوصٓج ْٙ صؾجًح ػهًجَٛز يٖ

 .صجو دٍٛ ثنطٕثةف ٔثنًيثْخ ٔثنٓٛتجس ٔثنًغقءٍٛ ٔثنؼهًجأصقضجػ إنٗ إدٌثو ػقو ػهًجَٙ ، ػهٗ ػضذجس ثنؼهًجَٛز

                                                           
29

- Alain B.L; Gérard, Athéisme et religion, éthique et modernité 4, réponses philosophiques, édition érès, 1999, p.25: 

«pour beaucoup d’arabes établis en Europe, l’islam est bien plus un moyen de conserver leur identité culturelle et leurs 

habitudes de vie qu’une option religieuse profonde». 
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نكٍ كٛف صْجػو فٌٚز ثنًٌٞٛ ئٌٖع ثنٕٓٚاز ػهٗ ثالَضقجل يٍ يؾجل ثَضًجا إنٗ ثنضَثو دقٛى كَٕٛاز؟ أال 

ناش ثنًؤّْاجس ثنوُٚٛاز إناٗ ػّلياز ثَقطاجٟ  ٕا صقًم ثقهٚاجٌ ًّاجنز صغقٛاف ٔؽٓاو صقٞاٌ ٔإًثهر صاٌقذ؟ نًاجىث صق

  ؟دٍٛ ثنغقجفجس؟ ٔيج ْٙ إّٓجيجس ثنؼقو ثنؼهًجَٙ فٙ ثنٌها ػهٗ ْيِ ثقٍيز ّٔذخ نهضٚجهو
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