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 5102 ديسمرب-أكتوبر اليوم، اتاإلسالم ،483 العدد فكر جملة

1 ًفكر جمؾة ؿـ اؾعدد فذا خصص
Penséeبصقغة ؾإلدالم اؾرئقيل حمقره 

ًحتتًعـقان اجلؿع وؽانً. " Islam(s) Aujourd’huiاؾققم "اإلدالؿات ػهاء
ًاإلدالؿقةًيفًعا ًاؾعـقانًعؽسًغـكًاؾظافرة ًادمفؾ .اؾققمًملاهلدفًؿـًفذا

ًجان ًؾمصرقح ًبـشر ً اؾعدد ًاؾشىصقةJean Jaurèsجقرقس،  اؾقيارقة ،
اؾذيًً،حقلًاإلدالم 1912 ػرباقر  01بمارقخ اؾـقاب جمؾس أؿام اؾمارخيقة،
 وترؽقا. ؿصر ؿـ ؽؾ يف اؾمؼدؿقني ادليؾؿني ؿع خاللًصداؼاتفًؿـ تعرفًعؾقف

 اؾـزعات إىلو جفة، ؿـ واؾعؾؿل واؾنؼايف احلضاري اإلدالم غـك إىل ػقفا تطرقو
 ـصقصف يف ؿقجقدة ـزعات .ًوفل ػرتات عؾك تيقده اؾيت واؾرجعقة اؾظالؿقة

 .اؾراؼقة ادلضاؿني جاـب إىل حيلف، اؾمأدقيقة،
ًؿيافؿمًمتوقرت ًزقـا ًبـ ًرذقد ًؿـ  اإلسالم مفكروصاحبًؽمابًً،ؽؾ

ًذقخ ،2اجلدد ًاإلً،وغاؾبًبـ  احلداثة ؿقضقع ؾكع دالؿقات،ادلمىصصًيف
 خالل ؿـ ادلقضقع زقـ بـ رذقد ؼاربوؼدًً.اإلدالؿل اؾعامل يف واؾمـققر اؾدقـقة
 ادلـمؿني جمؿقعةًؿـًادلنؼػنيًاجلدد،ًوفؿ اإلدالم مبػؽري مسافؿ ؿـ تقار ؿدخؾ

ًاإلدالؿقة احلضارة ػضاء إىل االجتافات.ًو واؾمىصصات ادلشارب ؿمعددي،
 ودقـقة يػقةؾقسًػؼطًإعادةًحماوؾةًإـماجًرؤقةًػؾفؤالءًادلنؼػنيًًبني ػاؾذيًمجع

 تعاؾقؿ بني وؿا ،اؾمؼـقةؿمطؾلاتًاحلداثةًيفًؿقادقـًاؾعؾؿًو عؿ تمقاػؼًوؼاـقـقة
 يفًأصقهلاًؽؿاًؿـًدونًإعادةًاؾـظر اجمؿاعقة،ًوؾؽـ ؼاـقـقة ؽؿـظقؿة اإلدالم

 وبدرجة علده حمؿدؽانًاحلالًؿعًروادًحرؽةًاإلصالح:ًمجالًاؾدقـًاالػغاـلًو
اإلدالمًعربًاالدمػادةًؿـًًيفًإعادةًاؾمػؽريًيفًأصقل أقضا إمناو ؛رضا رذقد أؼؾ

ـادىًفؤالءًادلنؼػقنً واؾؾغققة.ًؽؿا واإلـياـقة االجمؿاعقة اؾعؾقم إدفاؿاتؿـافجًو
 ؾمؿؽنيًبروزًفذاًاؾعؿؾًاؾـؼديًعؾكًاؾدقـ اؾضرورقة ادلقضقعقةبمفقكةًاؾظروفً

 وفقً،واؾدقـقة اؾػؽرقة ؾؾورقات وحمرتؿة إدالؿقةًؿـػموة وأفؿفا:ًجممؿعات

                                                                                                                                   
1 Islam(s) aujourd’hui, n° 384, Octobre-décembre 2015, Paris, Fondation Gabriel Pér. 
2 Benzine, R. (2004), Les nouveaux penseurs de l’Islam, L’islam des lumières, Paris: 

Michel.  
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 بيلب بالدفؿ ؿغادرة عؾك ؿـفؿ اؾؽنري أجربًػؼد ؿـف، عاـقا ؿاًباؾضلط
 .اؾػؽرقة وؿقاؼػفؿ اـماجاتفؿ
ًؽاـت ذقخ بـ غاؾب أؿا ًبـاء ؿيافؿمفًػؼد ًإلعادة ًبرـاؿج ًعـ  علارة

ًأدسًجدقدة اإلدالؿقة" "اؾنققؾقجقا ًتؽقنً،عؾك ًأؼربًؿا ًؿيافؿة  إىل وفل
ًقيؿحًادلراػعة ًبرـاؿج ًؿؼرتح ًأجؾ ًادلـظقؿةً اإلدالؿقة"، ؾـ"اؾنققؾقجقا ؿـ وفل

ًواؾعؼدقة ًاؾػؼفقة ًدقاجفاباًاإلدالؿقة، اؾؼاـقـقة ًؿـ ًتعلريًً،خلروج حبيب
 اؾغربل اؾعامل إؾقفا دلؼـا اؾيت ادلعاصرة اؾدقـقة احلداثة آػاق ،ًإىلحمؿدًأرؽقن

 Patrick Ribau رقلق باترقؽ رارًتؼرقلاًؿيافؿةفذاًاإليفًـػسًًوتؼع .ادليقول
ًو  اؾصقرة ؾمؾؽ ؿغاقرة صقرة أعطكًإذ؛ًاؾعصرًاؾذفيبًيفًادلعارفحقلًاؾعؾقم

ًاؾدقـقة ادلعارف دائرة ؿـ اخلروج تيمطع مل إدالؿقة حلضارة  وؿا وأؼصك.
ؿـًًوذؾؽًاؾغربل، اؾعامل إىل ادلعارفًاالغرقؼقةًـؼؾمتنؾًيفًترمجةًو إؾقف تقصؾت

ًعرضًؾـؿاذج  واؾؽقؿقاء اؾرقاضقات ؿـ ؿمعددة جماالت يف إدفاؿات خالل
ً.واؾػؾيػة اؾؾغققة واؾعؾقم اؾمارقخ إىل واهلـددة
ًافمؿت اإلدفاؿاتًبؼقة تقزعت ًؿمـقعة ًؿقاضقع ًادليؾؿنيًًعؾك ًبقاؼع ؽؾفا

 اؾؼصرية احلؽؿ ؾمهربة ؽزدغؾل احللقب اؾمقـيل اؾؽاتب عرض ػؼدً.اؾرافـ
ًًدقاق يف اؾمقـيقة اؾـفضة حلرؽة ًاؾنقرة ًبعد بـًًزقـًاؾعابدقـ اؾرئقس عؾكؿا
 اؾشارع وتطؾعات دىط ؿـ االدمػادة ؿـ وجقزة ػرتة يف متؽـت ؽقػو ،عؾل

ذعلقةًؿؽـمفاًؿـًًواؽمياب واؾعؾؿاـقة اؾدميؼرارقة اجللفة اـؼيام وؿـ ،اؾمقـيل
األحداث،ًققاصؾً تيارع وؾؽـ إدالؿقة. غري قفاوج إؾقفا ؼقادةًحؽقؿةًضؿت

حرؽةًاؾـفضةًيفًؿـاػيةًؿعًاؾمقارًاؾيؾػلًعؾكًؽيبًاؾؼقاعدًًودخقل ؽزدغؾل،
ً ًجاـلً"فقج"اإلدالؿقة ًاؾشارعًاعؾقفا ًاؾداخؾلً ػأرغؿت ؿـ ًاؾضغط حتتًفذا

ًاإلًحتتو ًاؾمهربة ًػشؾ ًيفضغط  بادلشارؽة واؾؼلقل االـؽػاء إىل ؿصر خقاـقة
 ميؽـ الً-ؽزدغؾلًدائؿا رأي حيبً-وؾؽـً.ؿدـل ؾددمقر واؾمصققت اؾػعؾقة

ؿـًؼقاداتًاحلزبًاإلدالؿلًملًًواؾؽنري اؾؼقاعد داؿت ؿا اؾؼلقل هلذا االرؿكـان
ً.اؾدوؾةًادلدـقةًاؾعؾؿاـقة إمبلد تؼلؾًحلدًاؾياعة

 ـقةعـًاألزؿةًاؾقؿ Jaques Couland ؽمبًجاكًؽقالنآخرً ؼطرًإدالؿل حقل
ًاؾقؿين اؾرافـة ًاؾصراع ًبنيًرريف ًوً:ؿا  بؼقادة اؾقؿين ادلؤمتر حزباحلقثققن
ًؿـصقراؾرئقسًعلدًربفًًوحؽقؿة ،جفة ؿـ صاحل اهلل علد عؾل اؾقؿين اؾرئقس
ًوفق احلراك جاـب إىل ،فادي ًًاجلـقبل، ًجيد ًاؾقؿـًأصراع ًـشأة ًيف صقؾف
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ًأدلاب ًوقأخذ ًعـاصرًفاحلدقث ًوعرؼقة ؿمداخؾة ؿـ ًؿذفلقة  وؿـارؼقة دقـقة
ً .وأؿـقة إؼؾقؿقةو

ًجاـلفًافمؿ ًقػرضًوجقد Vincent Tiberj تقربج ػاـيان ؿـ ًبدأ ًهمبقضقع
.ًبدأً"االـمىابًاإلدالؿل"ؿقضقعً ػرـيا، يف ؽادميلاألعؾكًادليمقىًاإلعالؿلًو

رؽزتًعؾكً اؾيت واؾداردات االـمىاباتًيفًػرـيا إحصائقات بادمعراض اؾؽاتب
 ؼابؾة وغري بدقفقةًوفؾة ؾقىرجًبـمقهةًتلدوًألولً،اؾيؾقكًاالـمىابلًؾؾؿيؾؿني

 وؾؽـ .ؿـًغريفؿًعؾكًاالـمىابًؾؾقيار أؽنر ؾؿيؾؿنيًـزعةؾًأن وفل ،ؾؾـؼض
ًاؾـمقهة اؾداردات ًفذه ًتػـد ًعؿؼا ً ؿقنػادليؾ ،ادليمعهؾة األؽنر باألحرىًأو

 ودؾقؽفؿ ،ؽؾفؿًؿيؾؿنيًقاؾقي فؿ،ؤوأبـا دالؿقةًأجـلقةإادلفاجرونًؿـًأصقلً
ً االـمىابل ًاعملاراتًإالًحتؽؿف ًؿاًحتؽؿف ًبؼدر ًاعملاراتًدقـقة ًاؾياعة ىلًحد

ً.واؾمؿققز ذاتًعالؼاتًبقضعفؿًؽأؼؾقةًتعاـلًؿـًاؾعـصرقة
ًاؾيقـؿاًويف ًعـًواؼعًاؾيقـؿاًً،ؿقدانًآخر،ًوفق ًروؿانًعرضا ؼدؿتًؿؾقؽة

اجلزائرقةًاؾيتًتعاـلًؿـًمجؾةًؿـًادلشاؽؾًحاؾتًدونًأنًتصلحًذاتًذعلقة،ً
وفلًاحلؿقؿقةًوخمارلةًذاتقةًاجلؿافري.ًً،ػؾؿًحتؼؼًأفؿًذروطًجذبًاجلؿفقر

ًاؾيقـؿاً ًبفا ًؿرت ًاؾيت ًادلراحؾ ًخممؾػ ًبقصػ ًاؾقاؼع ًفذا ًروؿان حؾؾت
ًاؾنقرقةًاؾـضاؾقةًًفابداقات اجلزائرقةًؿـ ً،ادلعاصرةًىلًاؾيقـؿاإاألوىلًؿعًاؾيقـؿا
ً.اجلزائرقة اؾيقـؿا يف ادلرأة عؾك ؽؿاًرؽزت

يفًؼيؿًاؾقثائؼًؿيافؿةًيفًذؽؾًجداولًإحصائقةً رقلق باترقؽًيفًاألخريًؼدم
ًاؾمعؾقؼاتً ًبعض ًؿع ًدوؾة ًؽؾ ًيف ًوـيلفؿ ًاؾعامل ًيف ًادليؾؿني ًدميغراػقة حقل

ؿؾقار2.5ًً حقاؾل اؾققم اؾعامل يف عددفؿ اؾلاؾغ ادليؾؿني أن عؾك ؾؼدًأؽدوً.عؾقفا
 إذًأنًعددً؛أؼؾقة دقى ؿـفؿ اؾعرب قشؽؾ الً،اإلحصائقات آخر حيب،ًـيؿة

ًأن اؾعرب، ادليؾؿني عدد قؼارب ؿنال أـدوـقيقا يف ادليؾؿني  ؾقيقا اؾعرب ؽؿا
 ؾلـان : اؾعربل ادلشرق بؾدان يف ؿفؿة ؿيقوقة أؼؾقات ؿيؾؿني،ًػفـاك ؽؾفؿ

 ؽؿاًقمقزعً. (5%) وػؾيطنيً(3%) اؾعراق ،(7.1%) ،ًدقرقا(7%) ،ًؿصر(%30)
األودطً اؾشرق يف21%آدقا، يف 62% ؽاؾماؾلً: اجلغراػقة األؼاؾقؿ عؾك ادليؾؿقن
 .أوروبا يفً 2%و اؾصوراء جـقب إػرقؼقا يف 15% إػرقؼقا، ومشال

ًغـك ًاؾعدد ًفذا ًؿيافؿات ًعؽيت ًوترمج اؾظافرة ؾؼد  بدؼةًتاإلدالؿقة
ًوفق اؾعـقان ًؼارعة بصقغة اإلدالم ادلىمار  اؾمصقرات تؾؽ ؿع بذؾؽ اجلؿع،
 تـقع تبرزأوزؿان،ًو ؿؽان ؽؾ يف واحد ذؽؾ يذ واحد إدالم حقل اؾيابؼة
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 ـظرة ةأق جيعؾ مما ،واجملاالت عداؾصُّ ؽاػة عؾك وتعؼقده اؾيالؿل اؾعامل
 دون حتقل وباؾماؾل اؾعؾؿل، ادليمقى عؾك جمدقة وغري اؾػائدة عدمية ؾف أحادقة
 .اؾدقين احلضاري اؾػضاء أؽادميقةًهلذا ؿعرػة

مركاشفريد    
 


