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لتأسيـــسﻤﻊالطريقة
ﺍﻟﻴﻮﻨﺴﻛﻭ
المئوية ﺒﺎﻻﺸﺘﺮﺍﻚ
الذكــرىُﻴﺤﺘﻔﻞ ﺒﻬﺎ
)،(2014-1914
ﺍﻟﺻﻭﻓﻴﺔ
الصوفيةﺍﻟﻤﺋﻮﻴﺔ
ﺍﻠﺬﮐﺭﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻗﺔللتسامح
ﻠﺘﺄﺳﻴﺱمدرسة
العالوية،
ﺒﻴﻦ
(- 1914ﺍﻠﺘﻌﺎﻴﺵ
األديانﻟﻟﺘﺳﺎﻣﺢ ﻭ
ﺍﻠﻌﻼﻭﻴﺔ ،ﻣﺪﺭﺳﺔ
)2014
والتعايش بين
حُيتفل بها باإلشرتاك مع اليونسكو

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

باملساهمة الودية
للمندوبية الدائمة للجزائر
يف اليونسكو
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تراهن على احملبة األخوية بني البشر ،وتدعو ،يف الواقع ،لعدم رفض العقالنية على
حساب القيم الروحية ،وإىل عدم االنغالق ضمن ّ
تدين بارد17 ،191 EX/32(" .
أفريل  ،2013ص .)2

تقديم
ُمعرتف بها من قبل منظمة األمم املتحدة كمنظمة دولية غري حكومية مع وضعية
"العضو االستشاري اخلاص" من طرف جملسها االجتماعي ،اجلمعية الدولية الصوفية
العالوية هي فيدرالية ،تعمل ،على الصعيد العاملي ،على إشاعة فكر الشيخ
اجلزائري أمحد بن مصطفى العالوي ( .)1934-1869مبا حتوزه من متثيل يف العديد
من الدول (اجلزائر ،فرنسا ،كندا ،سويسرا ،بلجيكا ،إخل) ،تسعى اجلمعية الدولية
الصوفية العالوية  -املنظمة الدولية غري احلكومية على ُخطى التعاليم الروحية هلذا
حر ومسؤول وإىل بعث األخوة العاملية .وهي ّ
الشيخ ،إىل تعزيز إسالم روحيّ ،
تشجع،
من خالل خمتلف األنشطة اليت ُتبادر بها ،هنا وهناك يف العامل ،إىل احلوار بني األديان
و إىل التبادالت الروحية.
وكتشجيع للجمعية الدولية الصوفية العالوية  -املنظمة الدولية غري احلكومية،
جاء قرار اليونسكو يف مؤمترها العام السابع والثالثني املنعقد يف شهر نوفمرب
سن ْ
 2013باملشاركة خالل َ
يت  2015 - 2014يف "الذكرى الـ  100لتأسيس الطريقة
ّ
الصوفية العالوية ،مدرسة للتسامح ّ
وتوضح املنظمة
والتعايش الديين (".)1914
مذك ً
الدولية بقرارها هذا ِّ
رة العالمَ ّ
أن "الطريقة الصوفية العالوية اليت ّ
أسسها الشيخ
العالوي ،جعلت من تعزيز احلوار بني األديان أولويتها .وتبني الطريقة ،كيف
ميكن تقديم خدمة أفضل لإلنسانية؛ وكيف ميكن حماولة تنسيق وجتميل
العامل .إنها َتقبل وتجُ يز كل ما ميكن أن حيقق الراحة املادية لإلنسان ،ولكن،
باتصال وثيق مع البعد الباطين ،والتوازن الدائم بني ما هو دنيوي وما هو َّ
مقدس .وهي

باإلضافة إىل االهتمام املتزايد بفكر الشيخ العالوي منذ ما يقرب القرن من الزمان
يف العامل العربي والغربي على السواء (ف .شيون ،أ .بريك ،م .فالسان ،ص .خليفة ،م.
لينغز ،م .شابري ،إخل) ،يأتي هذا اإلعالن من قبل اليونسكو كرمزية كبرية تشهد
على الطابع العاملي لتعاليم الشيخ .وفيما وراء الترّ اث الصويفُ ،تعتبرَ هذه الطريقة
الروحية لإلسالم مبنية على التنوير الشخصي واالنفتاح على الثقافات األخرى.
وكان هذا االعرتاف من ِقبل اليونسكو بالذكرى  100لتأسيس الطريقة الصوفية
العالوية وذكرى ِّ
مؤس ِسها الشيخ العالوي باعثا يف قيام اجلمعية الدولية الصوفية
العالوية  -املنظمة الدولية غري احلكومية بتنظيم ملتقى دولي حتت عنوان
"اإلسالم الروحي والتحديات املعاصرة" .سوف يعقد هذا امللتقى يف دار اليونسكو
ّ
ّ
متعددة
متدخال من خلفيات
بباريس يومي  28و  29سبتمرب  ،2015وسيجمع أربعني
ّ
(كتاب وجامعيني وصحفيني وسياسيني ،إخل) ،حول حماضرات وموائد مستديرة
َ
ومعارض وعروض ألفالم ،وهو يدعو املشاركني للتفكري معا ،على ضوء تعاليم
ومعاصرة مثل اإلنسانية اإلسالمية ،إصالح
مشائخ الصوفية ،حول مواضيع رئيسة
ِ
الرتاث اإلسالمي ،الرتبية على العيش معا ،نقل احلكمة الشاملة وثقافة السالم.
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« إن اإلنسان متّحد احلقيقة وإن ّ
تعددت أفرا ُده؛ الفرد
يف اجملتمع اإلنساني مبثابة العضو يف البدن ،واألعضاء
البدنية ختتلف باختالف منافعها ،وكيفما كان العضو ال
يُستغنى عنه بعدمه أو بوجود ما هو أشرف منه ٌّ :
فكل
لضروريَتِه يُعترب شريفا »

الشيخ العالوي ،األحباث العالوية ،البحث الثامن

الشيخ أمحد بن مصطفى العالوي ()1934 - 1869
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اليوم األول
 28سبتمرب 2015
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اإلسالم الروحي :
مدرسة للتسامح والتعايش
التسامح ينتهي عندما يصبح اإلنسان خطرا على اآلخر .كل األصوليات تفرض قراءة
جامدة للنصوص املقدسة وللعامل .إنهم يؤكدون أن الرتتيب الذي وضعوه غري قابل
للتغيري .التعصب اليوم مشكلة أساسية جتب معاجلتها من خالل تشجيع التعددية
ّ
التحرك يف هذا االجتاه هو
سواء على املستوى الفلسفي ،السياسي ،الديين والروحي.
دعوة الحرتام اآلخر وللحفاظ على الرتاث العاملي للبشرية.
هذه هي احلكمة اليت ّ
شجعها اإلسالم الروحي دائما واليت ّ
جسدها على وجه
ُ
ّ
اخلصوص ،الشيخ العالوي ،فقد كان املفكر والكاتب والصحايف واملصلح .إنه
« ّ
القديس املسلم يف القرن العشرين » ،كما َن َع َته مارتن لينغز حيث كان واحدا
من ّ
أهم ُدعاة احلوار بني األديان يف القرن املاضي ،والقيادي البارز يف النضال ضد
َ
مشروعه اإلسالمي يف اإلصالح؟
الظالمية الدينية .ولكن ،كيف قاد هذا الشيخ
ّ
ُ
كيف عمل يف اجتاه التقارب بني اإلسالم والغرب؟ ماذا ميكن أن يقدم تفكريه
اإلنساني ،وكذا الفكر الصويف عا ّمة للمجتمعات املعاصرة ،يف سعيها احلثيث
حنو ثقافة السالم والعيش معا؟
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09h00
09h30

استقبال (أماكن حمدودة)

09h30
10h00

االفتتاح الرمسي للملتقى
آن بيليندا بريس (مسؤولة فصيلة احلوار ما بني الثقافات باليونسكو)
ممثل اجلزائر
الشيخ خالد بن تونس
(شيخ الطريقة الصوفية العالوية ،الرئيس املؤسس للجمعية الدولية الصوفية
العالوية  -املنظمة الدولية غري احلكومية ،الكشافة اإلسالمية بفرنسا
والكشافة اإلسالمية بأوروبا)

مائدة مستديرة 1

تصوف وإنسانية

رئيسة اجللسة  :بريزة خياري
10h00
10h20

الطابع الكوني لتعاليم الشيخ العالوي
دونيس غريل (خمتص يف العلوم اإلسالمية والتصوف)

10h20
10h40

احلديث والتصوف عند “الوارث احملمدي” ،الشيخ العالوي
الطيب شويرف (خمتص يف العلوم اإلسالمية والتصوف)

10h40
11h00

الشيخ العالوي والنشاطات الصحفية
ياسني بن عبيد (أستاذ جبامعة سطيف)

11h00
11h20

مناقشة

11h20
11h50

اسرتاحة

12h00
12h20

الشيخ العالوي وتأثريه على األوساط الغينونية
سليمان رزقي (مرتجم ،خمتص يف التصوف و روني غينون)

12h20
12h40

مقاربة مقارنة بني الشيخ العالوي واألمري عبد القادر
نعمة غنيم (أستاذة جبامعة وهران)

12h40
13h00

علم الكونيات عند الشيخ العالوي من خالل كتاب مفتاح الشهود
إيناس صايف (باحثة يف املركز الوطين للبحث العلمي يف الفيزياء النظرية
واألساسية)

13h00
13h20

مناقشة

13h20

15h00
16h00

ّ
منشط  :جان بيار بريان (كبري احملققني بيومية ليبرياسيون ،خمتص يف
الشرق األدنى واألوسط)
بوريس سريولنيك (طبيب خمتص يف األعصاب والطب النفسي ،مدير
ّ
وحملل نفساني) ،
الدراسة جامعة تولون،
سعاد احلكيم (أستاذة جبامعة بريوت)
ليلي أنفار ( مرتمجة وخمتصة يف األدب الروحي)
إيريك جو فروا (أستاذ جبامعة سرتاسبورغ ،خمتص يف العلوم اإلسالمية
والتصوف)

رئيس اجللسة  :ناصر الدين موهوب

اسرتاحة غداء حر

عالقة
أخالقيات تضع اإلنسان يف
تتجسد إنسانية اإلسالم يف
ٍ
ٍ
ديناميكية مع احلرية واملسؤولية واحلقوق والواجبات .هذه األخالق
ّ
ّ
املكونات املختلفة
تامة وكاملة  :إنها تسعى إىل املواءمة بني
للشخصية اإلنسانية ،من املستوى األكثر روحانية إىل املستوى األكثر
مادية.
عند استكشاف احلقائق الباطنة لإلسالم ،جند التصوف قد ساعد
والرجال لكي يروا َ
الكثري من النساء ّ
اآلخر ،كائنا من كان،
انعكاسا هلم .ويؤكد احلالج (تـ  )922ذلك بقوله “ :اليهودية
واملسيحية واإلسالم والطوائف الدينية األخرى هي جتليات خمتلفة؛
ولكن هدفها ال يعاني ال من االختالف وال من التضاد ّ :إنه مبدأ واحد
لتشعبات متعددة ”.لقد عمل الصوفية على الرتويج إلنسانية روحية
نفتقر إليها يف عصرنا؛ وسيبقون ،وسائط بني األديان والثقافات.
من الواضح أن هذا االنفتاح هو الذي ّ
يتم استهدافه من ِقبل األصوليني
اإلسالميني عندما يد ّمرون الرتاث الصويف واألضرحة واملخطوطات.

16h00
16h30

اسرتاحة
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مائدة مستديرة 2

20h00

استقبال احلفل املوسيقي

اإلسالم  :إصالح ضروري

16h30
17h30

ُ
دائمة احلضور يف اإلسالم ،على سبيل االستشهاد مثال،
فكرة اإلصالح
قول النيب (ص) “ :إن اهلل يبعث هلذه ّ
األمة على رأس كل مائة سنة من
ّ
جيدد هلا دينها” .ولقد متيزت القرون األوىل لإلسالم جبرأة فكرية ال
يشك يف ذلك أكثر املسلمني املعاصرين .لكن الفكر اإلسالمي،
ُ
املدعو إىل االرتقاء ،سرعان ما ّ
تعرض الحنطاط بطيء بسبب تآكله مع
مرور الوقت .إذا كان هذا االحندار قد لوحظ باكرا من طرف الصوفية
كابن عربي (تـ  )1240أو من طرف مفكرين كابن خلدون (تـ ،)1406
ّ
فإن الشعور باحلاجة إىل إصالح اجملال اإلسالمي مل حيصل إال يف أواخر
القرن الثامن عشر .وكان اهلدف هو التخلص مما يعيشه املسلم من
سلوكات تقليدية بعيدة عن روح اإلسالم األصلي ،وإلقاء نظرة جديدة
وحية على املصادر ّ
ّ
املقدسة.
بالنظر اليوم إىل كثرة الشكاوى اليت تطال “الشريعة” (احلكم
الثيوقراطي ،حتجيم وضع املرأة ،عدم احرتام حقوق األقليات  ...إخل ،).أال
جيب علينا أن نتساءل عن األسباب اليت جتعل اجملتمعات اإلسالمية غري
ّ
التحديات الكثرية للعامل
قادرة دوما على ممارسة أي حتديث ملواجهة
املعاصر؟

سهرة موسيقية
حفل موسيقي داعم لليوم العاملي للعيش معا
فائز علي فائز (موسيقى قوالي باكستان)

concert de soutien au

VIVRE ENSEMBLE

20h30
22h00

FAIZ

FAIZali
28 septembre 2015 - 21h00
Maison de l’UNESCO
125 avenue de Suffren, 75007 PARIS

Tarif 20€ - Billeterie réseau FNAC
infoline 06 50 29 78 29

ّ
منشط  :عبد النور بيدار (أستاذ ّ
مربز يف الفلسفة)
ساعد خياري (سينمائي وباحث مبعهد العالقات الدولية واإلسرتاتيجية)
دومينيك رينيي (أستاذ العلوم السياسية باريس)
غالب بن شيخ ( رئيس امللتقى العاملي للديانات من أجل السالم)
خالد رومو (شاعر ،كاتب)

Dans le cadre du colloque
L'ISLAM SPIRITUEL ETLES DÉFIS CONTEMPORAINS
28 & 29 septembre 2015 - UNESCO - PARIS
http://aisa-ong.org

Désir
de Paix

Avec l’aimable contribution
de la Délégation Permanente
d'Algérie auprès de l’Unesco

100e anniversaire de la fondation
de l’ordre soufi alawî, une école
pour la tolérance et la convivialité
)interreligieuse (1914- 2014
Célébré en association avec l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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الشيخ خالد بن تونس
كاتب ،مربي ،حماضر وشيخ الطريقة العالويةُ .
رجل ّ
تأمل وعمل .أسس العديد من
اجلمعيات من أجل ترقية السالم عن طريق العيش معا بشكل أفضل.

بريزة خياري

عبد النور بيدار

مستشارة سابقة بالدائرة السادسة عشرة مبدينة باريس ونائبة رئيس جملس
الشيوخ .حاليا ،هي عضو مبجلس الشيوخ عن باريس وعضو جلنة العالقات
اخلارجية ،الدفاع والقوات املسلحة ،عضو وفد جملس الشيوخ لدى حلف مشال
األطلسي ،وقاضي باحملكمة العليا للجمهورية .لديها ثقافة صوفية ،تضع
دائما ،ويف البداية ،البعد الروحي لإلسالم الذي حيمله التصوف.

دوني غريل

مسؤولة فصيلة
احلوار بني الثقافات
باليونسكو.

خمتص يف ابن عربي وتاريخ التصوف مبصر والغرب اإلسالمي،
عضو معهد البحوث حول العامل العربي واإلسالمي ،أستاذ سابق
للغة العربية والعلوم اإلسالمية.

الطيب شويرف
دكتور يف العلوم اإلسالمية بسرتاسبورغ ،أستاذ
اللغة العربية ،كاتب وحماضرّ .
متتد جماالت حبوثه
إىل خمتلف جوانب األدب الروحي يف اإلسالم.

ياسني بن عبيد
باحث وأستاذ حماضر يف األدب ،خمتص يف الشعر
الصويف والتصوف عامة .حاصل على شهادات من
اجلامعات الفرنسية إينالكو والسوربون .3

ليلي أنفار

احملـــاضرون

آن بليندا بريس

ّ
وحتوالت احلياة الروحية
فيلسوف ،كاتب ،خمتص يف التطورات احلالية لإلسالم
ّ
مكلف مبهمة بوزارة الرتبية الوطنية حول “بيداغوجيا
يف العامل املعاصر ،حاليا
ِّ
ومقدم الربنامج األسبوعي ثقافات اإلسالم بالقناة الفرنسية
الالئكية” .من ِتج
الثقافية.
خرجية املدرة العليا لألساتذة ،دكتورة يف اآلداب ،مرتمجة،
خمتصة يف األدب الروحي ،أستاذة حماضرة يف اللغة واألدب
الفارسيني باملعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية ،من ِتجة
برنامج “جذور السماء” بالقناة الفرنسية الثقافية وإخبارية
بعامل الديانات.

ساعد خياري
سينمائي ،كاتب وباحث مبعهد العالقات الدولية
واإلسرتاتيجية ،وهو مركز فرنسي يعاجل املسائل
اإلسرتاتيجية واجليو سياسية الدولية.

غالب بن شيخ
ذو تكوين علمي وفلسفي ،دكتور يف العلوم،
خمتص يف العلوم اإلسالمية وكاتب .ينشط
حصة “اإلسالم” بالقناة الفرنسية “فرانس ”2
ويرأس امللتقى العاملي للديانات من أجل السالم.

دومينيك رينيي

ناصر الدين موهوب
ذو تكوين علمي ،دكتور يف العلوم ،مؤلف
للعديد من الكتب ،خمتص يف العلوم اإلسالمية ،له
اهتمام خاص بالروحيات يف اإلسالم.

خرجية املدرسة املتعددة التقنيات،
باحثة يف املركز الوطين للبحوث
العلمية ( )CNRSيف جمال
النانو ّ
مركبات الكمية حيث
القت أعماهلا تأثريا دوليا .تقود
أيضا حبثا حول الفلسفة الروحية
للفيزياء الكمية (مؤلفات
مجاعية وملتقيات دولية).

سليمان رزقي
جماز يف العلوم الدينية من املدرسة العملية للدراسات العليا.
كاتب وحماضر ،خمتص يف التصوف ومآثر رينو غينون.
مرتجم لنصوص صوفية على اخلط وعلى املوقع “خزانة
األنوار”.

إيناس صايف

نعمة غنيم

أستاذ التعليم العالي بالعلوم السياسية ،مدير عام
مؤسسة من أجل التجديد السياسي .مؤلف للعديد
من الكتب يف العلوم السياسية.
صحايف وكاتب فرنسي،
كاتب لروايات حديثة ،كبري
احملققني بيومية ليرباسيون،
خمتص يف الشرق األدنى واألوسط
وأفغانستان.

إيريك جو فروا
خمتص مستعرب يف العلوم اإلسالمية جبامعة سرتاسبورغ،
يدرس أيضا جبامعات أخرى .خمتص يف التصوف ،يعمل
أيضا حول رهانات الروحيات يف العامل املعاصر (العوملة،
البيئة) .مؤلف لعشر كتب.

جون بيار بريان

بوريس سريولنيك

دكتورة وأستاذة األدب اإلنقليزي جبامعة وهران  ،2اجلزائر .أهم حبوثها
يف التصوف يف الغرب اجلزائري وعلم التسامي يف الشرق األمريكي

خالد رومو
كاتب وشاعر وروائي فرنسي-سوري ،ملتزم حبوار الثقافات والديانات .مسيرّ الـ  GAICوباعث
للسريتني .ينشط منذ سنتني دائرة مفتوحة على اجلمهور “أدخلوا يف خصوصيات اجملال القرآني”
مبعهد الغزالي مبسجد باريس.

سعاد احلكيم

إختصاصي يف األعصاب و الطب النفسي ،مدير الدراسة يف جامعة تولون،
ينشط العديد من الألفواج البحثية حول املرونة .حاصل على العديد
من الدكتوراه الفخرية من جامعات أجنبية للعديد من الكتب العامة
واملهنية.

أستاذة باجلامعة اللبنانية ومديرة سابقة جلامعة بريوت .حماضرة وخمتصة يف الفلسفة اإلسالمية
وخاصة التصوف ،تتناول أعماهلا اصطالحات ابن عربي حيث تعترب كمصدر يف املوضوع.
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اإلسالم الروحي
والعيش معا
السواد األعظم من اجلمهور الغربي ،ودون ّ
ّ
ردا على سؤال حول اإلسالم ،جييب ّ
تردد،
ّ
بأنه دين غري متسامح وعنيف .أخبارنا اليومية ،يف الواقعّ ،
مرصعة باجلرائم اليت
ُترتكب هنا وهناك باسم اإلسالم.
لقد أتاح اإلسالم أيضا ميالد تراث روحي وإنساني أصيل ّ :إنه التصوف الذي تأسس
ّ
احلب اإلهلي وقدسية احلياة .ولقد أهلمت التجربة الصوفية كبار
على مبادئ
مفكري اإلسالم يف العصور الوسطى مثل الغزالي (تـ  ،)1111ولكن أيضا يف
“د ْ
َ
يد ُرو” ،واألمري
العصور احلديثة مثل شاه ولي اهلل (تـ  )1762الذي
اعتربه بريك كـ ِ
عبد القادر (تـ  )1883الذي ،بالرغم من احتالل بالده من طرف اجليش الفرنسي إال
أنه أنقذ أرواح اآلالف من املسيحيني يف  1860بدمشق ،أو حممد إقبال (تـ  )1938الذي
َ
وصف ْته اليت ترمجت له إيفا دو فيرتاي مريوفيتش بـ “الفيلسوف األكثر أهمية يف
شبه القارة اهلندية” ،والذي أكد احلاجة إىل ثورة روحية من أجل اإلنسانية؛ كتب
يقول ّ :
“أميت ،ال تقتصر على دهلي ،أصفهان أو مسرقند .أ ّميت ليست سوى العامل
ّ
كله”.
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09h00
09h20

التصوف طريق ّ
النجدة
استقبال (أماكن حمدودة)
رئيسة اجللسة  :فريجني الروس

09h20
09h40

إىل منابع حضور اإلسالم الروحي بفرنسا (بدايات القرن العشرين)
صادق سالم (مؤرخ لإلسالم املعاصر)

09h40
10h00

التصوف ،الروحيات واملواطنة
بريزة خياري (عضو جملس الشيوخ عن مدينة باريس)

10h00
10h20

اإلسالم بفرنسا ،الدميقراطية واجلمهورية
إيدوي بلينيل (صحايف سياسي)

10h20
10h40

مناقشة

10h40
11h10

اسرتاحة

11h20
11h40

األنوثة والروحيات
الشيخة نور أرتريان (زعيمة روحية ورئيسة مؤسسة ومجعية شفيق خان
موالنا)

11h40
12h00

التصوف تدريب على الغريية
طارق أوبرو (عميد وإمام املسجد الكبري بوردو)

12h00
12h20

التصوف واألنوثة
وسيلة متزالي (حمامية ،صحفية ومديرة سابقة حلقوق املرأة
باليونسكو)

12h20
12h40

مفهوم التجديد يف الرتاث الصويف
عصام طواليب الثعاليب (دكتور يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،أستاذ حماضر
جبامعة اجلزائر )1

12h40
13h00

مناقشة

13h00

يدور السؤال حول أسباب االنهيار السياسي ،التخلف التقين للعامل
اإلسالمي ،احلرمان والعنف الناشئان عن فهم ديين إلسالم راديكالي
ّ
ّ
املفكرون عن
ومتعصب .يبحث
منغلق أكثر فأكثر على نفسه
طريق وسط بني اجلمود والتقليد األعمى للغرب .يف قلب هذا التفكري
تطفو أسئلة املساواة يف النوع ،األخالق واحلكامة.
تهدف التجربة الصوفية إىل إقامة السالم الباطين ّ
حتى ّ
تشع كرمحة على
ّ
كل املخلوقات .تلك هي نهاية املعرفة الروحية أو احلكمة املقرتحة على
اجملتمع من أجل أن ينفتح اإلنسان على الكون ليكون يف سالم
و« ّ
حيب ألخيه ما ّ
حيب لنفسه » ،حسب تعاليم الرسول حممد (ص).
15h00
16h00

الشيخ أمحد الطيب (شيخ جامع األزهر القاهرة)
عبد اهلل شريف الوزاني (أستاذ جبامعة حممد اخلامس الرباط)
حممد صالح الدين مستاوي (عضو اجمللس اإلسالمي األعلى جبامعة
الزيتونة تونس)
الشيخة نور أرتريان (زعيمة روحية ورئيسة مؤسسة ومجعية شفيق خان
موالنا)
ينيّ زنوبة وحيد (مديرة معهد وحيد ،جاكرتا)
حممد أمني احلسنات شاه (وزير الشؤون الدينية باكستان)
مصطفى سرييتش (املفيت األكرب للبوسنة واهلرسك)

رئيسة اجللسة  :ليلي أنفار

اسرتاحة غداء

ّ
منشط  :خالد رومو (شاعر ،كاتب)

16h00
16h30

اسرتاحة
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مائدة مستديرة 2

العيش معا ،معناه العمل معا

16h30
17h30

ميكننا البحث طويال ،لكن علينا أن نعمل اآلن! كيف ميكن
ُ
أن تتالقى مؤهالتناُ ،س ُل ُ
ُ
وإراداتنا من أجل أن
أمالكنا
طاتنا ،علو ُمنا،
نستثمر معا يف مشروع  :بناء بيت السالم ،الذي ُي َّ
ؤسس يف املقام األول
على ثقافة السالم.
ّ
هو حلم بالنسبة للبعض ،خيالي ومثالي ،ولكن التحدي الكبري ،أليس
ّ
حتويل هذا احللم إىل واقع؟ إنها ّ
مهمة
بتحديات عاملية ،وضرورية بالنسبة
لنا ولألجيال القادمة .هو التزام املواطنني ،ورؤية مشرتكة وإرادة العيش
معا بشكل أفضل لتحسني املعرفة بأنفسنا وللتعارف يف مدننا وبلداننا
َ
معرتف بها دوليا
دافع حلركة جامعة
وجمتمعاتنا ومؤسساتنا .هو إنشاء ٍ
وترقية القيم األساسية اليت يطمح إليها الكثري من البشر  :التعددية
واملساواة والعدالة ُ
وقدسية احلياة ،واحرتام البيئة والعمل بتآزر يف أشغال
كل واحد ،يف ّ
ّ
ظل االحرتام املتبادل لالختالفات.
ملموسة لتطوير بهجة
نشيّد ونعمل معا لبناء مستقبل مشرتك “مع بعضنا البعض وليس ضد
بعضنا البعض” (الشيخ خالد بن تونس).

17h30
18h00

عرض فيلم
« إسالم ،أصوات نساء»

18h00
19h00

ّ
منشط  :فيليب دوسان
(مدير مكلف مبشاريع األحداث الدولية بقناة  TV5العامل)
الشيخ بن تونس (زعيم روحي ،الرئيس املؤسس للجمعية الدولية
الصوفية العالوية  -املنظمة الدولية غري احلكومية والكشافة
اإلسالمية بفرنسا والكشافة اإلسالمية بأوروبا)
األستاذ حممد نذير عزيزة (رئيس برنامج ميد  21شبكة اجلائزة
ِّ
رئيس-مؤسس
من أجل ترقية االمتياز والتعاون يف املتوسط-باريس.
لألكادميية العاملية للشعر  -فريون)
مسري فرجنية (كاتب ،برملاني لبناني سابق)
جون بول دولوفوي (رئيس اجمللس االقتصادي ،االجتماعي والبيئي)
فرانسوا بول بالن (رجل قانون ،عميد شريف لكلية احلقوق والعلوم
اإلقتصادية باربينيون)
برنار مونتو (حملل نفساني جسدي)

حفل إشارة انطالق جائزة األمري عبد القادر

من أجل ترقية العيش معا والتعايش السلمي يف البحر املتوسط والعامل

من الصعب التشكيك يف مكانة املرأة يف القرآن دون أن حيدث ذلك
جدال أو تساؤال حول وضعيتها يف العامل اإلسالمي ودون ّ
تدخل الصور
النمطية وحماكمة النوايا اليت تأتي لتعيق منهج الباحث.
ومع ذلك فطموح هذا الفيلم هو إعطاء رؤية وفهم التحديات حول موضوع
املرأة واإلسالم ،وإبراز التقارب الذي ميكن أن جيمع رجال الدين
واحلركات النسائية ،ودعاة العقل و أتباع الروحية الصوفية.
مع بدايات اإلسالم ،لعبت النساء أدوارا رئيسية يف تطوير العقيدة
وممارسة اإلميان .النيب حممد نفسه (ص) فتح قنوات يف كثري من
ِّ
ومفسرات
األحيان غري متوقعة ونسيت اليوم .كانت النساء إمامات
شهريات ،مرشدات روحية...
هذا الفيلم ،ذو ّ
التوجه التعليمي ،يسائل القرآن الكريم ،والفقه،
والتاريخ ،يتحدى النظام األبوي واملسؤوليات السياسية من أجل فهم معنى
العالقات بني الرجال والنساء يف اإلسالم ،ويفتح آفاقا مثرية من أجل
املساواة بني اجلنسني.
وثيقة استثنائية.
مع  :وسيلة متزالي ،إقبال غربي ،فاطمة أوصديق ،الشيخة هـ .نور
أرتريان ،طارق أوبرو ،الشيخ خالد بن تونس»...

19h00
20h00
20h00
22h00

حفل عشاء
سهرة روحية
اختتام

20
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فريجني الروس
جمازة من مدرسة اللوفر ومن جامعة باريس السوربون ،رئيسة
حترير جملة “عامل الديانات”.

إيدوي بلينيل
صحايف ،مدير حترير سابق ليومية العامل اليوم ،رئيس املوقع اإلعالمي ميديا
بارت .هو أيضا أستاذ مشارك جبامعات مونبوليي  1ونوشاتل (سويسرا).

حممد أمني احلسنات شاه
وزير الشؤون الدينية جلمهورية باكستان اإلسالمية.

احملـــاضرون

الشيخة هـ .نور أرتريان

ينيّ زنوبة وحيد

خبرية حول موالنا جالل الدين الرومي وآثاره .باحثة ،أديبة،
ِّ
َّ
مربية .رئيسة ِّ
للمؤسسة الدولية شفيق خان للرتبية
مؤسسة
والثقافة حول موالنا اليت يقع ّ
مقرها بإسطمبول .عضو ِّ
مؤسس
للمؤسسة العاملية ُ
للمعاقني ،عضو اجمللس العلمي للمؤسسة
الدولية حول موالنا وعضو جملس إدارة اجمللس الصويف العاملي
اليت يقع مقرها بهولندا.

طارق أوبرو
رئيس سابق جلمعية «أئمة فرنسا» ،فقيه وإمام
املسجد الكبري بوردو .له العديد من املؤلفات حول
اإلسالم.

وسيلة متزالي
حمامية سابقة ،صحافية ،مديرة حقوق املرأة
باليونسكو بباريس .كاتبة ومناضلة نسوية
جزائرية يف إطار احلركة النسوية املغاربية من
أجل احلوار بني الشعوب البحر املتوسط.

عصام طواليب الثعاليب

مستشارة إعالمية للرئيس سوزيلو بانبانغ يودهويون.
مديرة معهد وحيد الذي يعمل من أجل إسالم متعدد
وسلمي بأندونيسيا ويف العامل.

حممد صالح الدين مستاوي
دكتور جبامعة إكس أون بروفونس ،جماز يف
الفقه اإلسالمي من جامعة الزيتونة (تونس) ،عضو
اجمللس اإلسالمي األعلى بتونس.

عبد اهلل شريف الوزاني
أستاذ ،باحث ودكتور يف العلوم اإلسالمية
جبامعة حممد اخلامس ،الرباط .خبري يف علم
أصول الدين والتصوف ،رئيس مؤسسة موالي
عبد اهلل الشريف للدراسات والبحث العلمي.

مصطفى سرييتش

دكتور يف تاريخ القانون (جامعة باريس
السوربون ،)1خمتص يف التيارات التجديدية لإلسالم
يف العصور الوسطى والعصر املعاصر .أستاذ حماضر
بكلية احلقوق اجلزائر ومنسق املدارس املشاركة
لليونسكو باجلزائر.

ِّ
برِّ
مدلك طبيّ  ،جم العظام ومعالجِ
بوخز اإلبر .صاحب فكرة جديدة
لفهم باطن اإلنسان أسس على
إثرها التحليل النفساني اجلسدي.
يدرس اللغة الصينية والعربية
القدمية والكتب ّ
املقدسة
الكربى.

فيليب دوسان
مدير مكلف مبشاريع األحداث الدولية بقناة  TV5العامل،
حاصل سنة  2007على اجلائزة الكربى للمبادرة األوروبية،
ويف  2011على اجلائزة الكربى للصحافة الدولية.

فرانسوا بول بالن

برنار مونتو

جماز من األزهر ،إمام املركز الثقايف اإلسالمي
شيكاغو .حاليا ،املفيت األكرب للبوسنة
واهلرسك.
رئيس برنامج ميد  21 -شبكة
اجلائزة من أجل ترقية االمتياز
والتعاون يف املتوسط  -باريس .رئيس
 مؤسس لألكادميية العاملية للشعر -فريون .مدير سابق باليونسكو.

الشيخ أمحد حممد الطيب
دكتوراه فلسفة من جامعة السربون ،مفيت مصر سابقا.
حاليا ،شيخ جامع األزهر.

حممد نذير عزيزة
مسري فرجنية

مؤرخ للحقوق ،خمتص يف اإلسالم ،روائي ،مؤلف لعدة كتب يف الفقه
اإلسالمي ،عميد شريف لكلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية جامعة
باربينيون.

جون بول دولوفوي
برملاني سابق ،وزير ووسيط اجلمهورية ،يرأس منذ  2010اجمللس االقتصادي
االجتماعي والبيئي.

ّ
ومفكر لبناني ،أطلق العديد من املبادرات
كاتب ،برملاني سابق حماضر
للحوار واملصاحلة منها نداء بريوت.

صادق سالم

جامعي ومؤرخ لإلسالم املعاصر ومؤلف للعديد من الكتب حول اإلسالمّ .
مقدم
لربنامج “معرفة اإلسالم” بالقناة التلفزيونية فرانس .2

23

22

معـــــــــــارض
معارض

الشيخ العالوي ،إىل مدرسة
التسامح والتعايش

ّ
يسلط هذا املعرض الضوء
على اجلوانب املختلفة األوجه
على شخصية الشيخ أمحد
بن مصطفى العالوي (1869
 .)1934هو الوارث لسلسلة غري
منقطعة من مشائخ الصوفية
تنتهي عند النيب حممد (ص).
هذا اإلنساني املسلم ،ترك
رسالة جتيب اليوم ،وأكثر من
أي وقت مضى ،على تساؤالت
األلفية اجلديدة.
أول عرض  :دار اليونسكو  -باريس ،سبتمرب 2015
مبناسبة امللتقى الذي حيتفي بالذكرى  100لتأسيس
الطريقة الصوفية العالوية.

األمري عبد
ٌ
القادر رجل،
مصري ورسالة
يرسم هذا املعرض حياة
رجل استثنائي  :األمري
عبد القادر (- 1808
)1883
ّ
جيسد شهادة حية
لرائد يف جمال “ العيش
ٍ
معا” والذي يبقى قدوة
لألجيال القادمة.

أول عرض  :معهد العامل العربي (باريس).2002 ،

تلبيس وكشف
يدعو هذا املعرض إىل
السفر ،عرب القرون ،يف
اكتشاف املعنى التعبّدي
والروحي لـ “تلبيس
وكشف” .وهو ّ
يقدم
حتقيقا ممتعا حول أصل
احلجاب والذي ّ
يسلط
الضوء على القيم واملعاني
املتعددة اليت حيملها يف
احلضارات املختلفة منذ
فجر اإلنسانية إىل األزمنة
العصرية.
أول عرض  :وهران ،أكتوبر 2014
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