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عاجل ويقرأ قيل تاريخ                    غير عاجل                                                       

 

ن يتنظيم االسالم في فرنسا وشبكة االخوان المسلمعنوان التقرير :   
 

 

التقرير  ملخص  

ماكرون الى تنظيم اإلسالم في فرنسا ليكون منسجماً مع قيم الجمهورية لكن يبدو بأن الرئيس  يسعى

يبرز تغلغل االخوان المسلمين في الهيئات المكلفة  عقبات كثيرة تحول دون نجاح هذا المسعى، كما 

 التحضير لهذا المشروع.

 

 أهمية التقرير: 

يتناول هذا التقرير خطة الرئيس ماكرون الهادفة الى تقديم إطار تنظيمي جديد لإلسالم في فرنسا في 

حجم تغلغل  الوقت الذي فشلت فيه المحاوالت التي قام بها جميع الرؤساء السابقين. ويكشف التقرير

اتباع االخوان المسلمين في الهيئات التمثيلية لمسلمي فرنسا، والسيما في "الجمعية اإلسالمية لإلسالم 

في فرنسا" التي يرأسها الفرنسي من أصل تونسي حكيم القروي الُمحاط برموز "سابقة" من االخوان،  

نظيم اإلسالم في فرنسا لما يربط  عيته ستلعب دوراً اساسياً في إعادة تفي الوقت الذي يبدو بأن جم 

القروي بالرئيس الفرنسي من صداقة، خاصة وانه كان قد اّعد بناًء على طلب ماكرون نفسه نهاية العام 

دراسة عن "صناعة االسالموية في فرنسا".    2018  

 التداعيات:  

 

 

 

 

مية اكسبته تأثيراً إن شبكة العالقات التي نسجها تنظيم االخوان المسلمين ضمن المؤسسات اإلسال

واسعاً لدى الجالية المسلمة وفي البلديات التي يتواجد اتباعه فيها. ومن خالل تغيير اسمه من "اتحاد  

المنظمات اإلسالمية في فرنسا" الى "جمعية مسلمي فرنسا"، باإلضافة الى االستقاالت الشكلية لكبار 

ر عنه. لكن يُخشى من تأثيره على ُمعّدي  مسؤوليه والتحاقهم بجمعيات أخرى نجح في إبعاد األنظا

مشروع تنظيم اإلسالم في فرنسا خاصة وإن عدد من رموزه نجح في االلتحاق بحكيم القروي الذي كلّفه  
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الرئيس الفرنسي بدراسة واقع االسالم في فرنسا حيث خرج بخالصة ان االخوان المسلمين وسطيون  

يقي على فرنسا.    مقارنةً بالسلفيين الذين يشكلون الخطر الحق  

 التفاصيل:

شّكل تنظيم اإلسالم في فرنسا عقدة شائكة للحكومات الفرنسية المتعاقبة ولم تنجح كافة المحاوالت  

السابقة في إيجاد إطار مؤسساتي موحد ُمعترف به من كافة المنظمات والجهات اإلسالمية في فرنسا  

دين حديث في فرنسا يعود الى الستينيات من القرن  وذلك بسبب العديد من العوامل، منها ان اإلسالم هو

العشرين أي ما بعد إرساء أسس العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة الذي شمل كافة األديان التي 

تاريخ وضع قانون العلمانية، كما إن تنوع أصول  ومشارب   1905كانت موجودة في فرنسا قبل العام 

جعل من الصعب التوافق بين مكوناتهم  حول هيئة تمثيلية واحدة   مسلمي فرنسا ووالءاتهم الخارجية

على غرار األديان األخرى. وقد حاول الرئيس السابق نيكوال ساركوزي تأسيس المجلس اإلسالمي 

لكن سرعان ما تبيّن ان معظم أعضائه ينتمون الى تنظيم االخوان   2003للديانة اإلسالمية في العام 

وا من مشروع ساركوزي االشكالي الذي جعل تمثيل الجمعيات اإلسالمية في هذا  المسلمين الذين استفاد

المجلس يتوقف على مساحة مساجدها مما أطلق السباق بين هذه الجمعيات لبناء مساجد كبيرة بتمويل  

أجنبي والسيما تركي وقطري مع ما نشأ عن هذا االمر من تعزيز ونشر للفكر االخواني لدى الجاليات  

في فرنسا. وبذلك فقد عزز ساركوزي ما يسمى بـ"اسالم السفارات" بدالً من المساهمة في   المسلمة

 إنشاء اسالم فرنسي منسجم مع قيم الجمهورية.  

تيقنت فرنسا متأخرة الخطر الذي ترتب عن عدم تنظيم اإلسالم وعن تغلغل الفكر االخواني، لكنها وجدت  

تنظيم اإلسالم او لناحية حظر بعض الجمعيات المرتبطة نفسها امام معضلة قانونية إن كان لناحية 

 بجماعة االخوان المسلمين خاصة وان فرنسا ال تعتبر هذه الجماعة إرهابية.  

، ومع مشاركة اكثر من  2016و  2015وأمام االحداث اإلرهابية التي شهدتها باريس خاصة في العامين 

عش، ومع تمادي بعض الدول األجنبية في  فرنسي في الحرب في سوريا والعراق في صفوف دا 1300

عملية تمويل بناء المساجد والمراكز اإلسالمية في فرنسا، قرر الرئيس ماكرون اطالق مشروع لتنظيم  

اإلسالم في فرنسا ومراقبة تمويله من ناحية، كما طلب من كافة محافظي المناطق الفرنسية من ناحية 

لدين المسلمين وممثلي الجمعيات اإلسالمية وخبراء في  أخرى بعقد سلسة من االستشارات مع رجال ا

علم االجتماع والتربية وممثلي اإلدارات العامة وتزويده باقتراحات عملية حول تنظيم االسالم في هذه  

 المناطق. 

مؤخراً، وّجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر الذي هو ايضاً وزيراً للديانات انتقاداً الذعاً  

اإلسالمي للديانة الفرنسية وامتنع عن حضور إفطاره لكنه بالمقابل قام بتلبية دعوة رئيس   للمركز

النبوي الذي كان يعتبر من أبرز وجوه االخوان  قمجلس الديانة اإلسالمية في االلزاس عبد الح

داخل اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا ) 2017المسلمين وكان ناشطاً حتى العام  UOIF كما شغل  ( 

وظيفة إمام السجون والمستشفيات في شرق فرنسا. كما يُعتبر عبد الحق النبوي من أبرز المسؤولين  

المسلمين الذين يطالبون بتطبيق مبدأ "االعفاء من تطبيق قانون العلمانية" على المسلمين، أي بخلق 

ذلك، فإن اعطاء وزير  إطار خاص بالمسلمين الى جانب اإلطار العلماني الجامع للفرنسيين.  ورغم

الداخلية والديانات الفرنسي دوراً معيناً لعبد الحق النبوي يدل على قدرة تنظيم االخوان التواجد في 

جميع الهيئات التي تفرض نفسها بحكم قدرة تنظيمها محاوراً ال يمكن تجاوزه في أي حوار تجريه 

 الحكومة الفرنسية مع الجمعيات اإلسالمية. 

إطار مشروع الرئيس الفرنسي لتنظيم اإلسالم في بالده، يظهر بأن ماكرون قد أوكل الى الى ذلك، وفي 

زميله السابق في بنك روتشيلد وصديقه الباحث الفرنسي من أصل تونسي حكيم القروي مهمة تقديم  

المقترحات في هذا الشأن، غير أن القروي الذي اعد دراسة "حول صناعة االسالموية في فرنسا"  

، لم يكتفي بتبرئة االخوان المسلمين من تهمة التطرف، بل اعتبر في دراسته   2018نهاية العام نشرها 

ان الخطر الذي يهدد فرنسا يرتبط بالصعود المتنامي للسلفية المدعومة من قبل المملكة العربية 

اإلسالمية  السعودية. والالفت ايضاً ان القروي الذي اسس بناًء على طلب الرئيس ماكرون " الجمعية 

Association musulmane pour un islam en Franceإلسالم فرنسي" )  ( ضم اليه العديد  
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من وجوه االخوان الحالية او السابقة مثل طارق أورو عمدة مسجد مدينة بوردو، و عبد الحق النبوي 

بران من  رئيس مجلس الديانة اإلسالمية في االلزاس، ومحمد بجرافيل وعزالدين غاسي اللذان يعت

( التابع لجماعة UOIFالوجوه األساسية فيما كان يسمى اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا )

 االخوان.

في خضم هذه الفوضى وااللتباس اللذان يحكمان عالقة الحكومة الفرنسية مع المؤسسات التمثيلية  

لى الجمعيات اإلسالمية، تجرى  للديانة اإلسالمية في فرنسا، وفي ظل الهيمنة المطلقة لجماعة االخوان ع

انتخابات المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية لتعيين رئيس جديد له بعد استقالة  2019في شهر نوفمبر  

رئيسه التركي األصل احمد اوغراس، بحيث يبرز اتجاه يدعمه حكيم القروي إلعادة تنظيم هذا المجلس 

مي فرنسا هو التسمية الجديدة التحاد المنظمات وضم مجلس مسلمي فرنسا اليه، علماً بأن مجلس مسل

 اإلسالمية في فرنسا.   

وفي الحالتين، أي في حال نجح حكيم القروي في مسعاه لتنظيم مجلس الديانة اإلسالمية في فرنسا ام لم 

ينجح، وفي حال لجوئه الى تفعيل "الجمعية اإلسالمية إلسالم فرنسي" التي يرأسها، فإن جماعة 

مسلمين يكونوا قد نجحوا بالتغلغل الى المؤسسات التمثيلية للمسلمين في فرنسا والتي سيقع  االخوان ال

 على عاتقها مهمة تنظيم اإلسالم في فرنسا. 

حول اإلسالم في   2019ابريل   20ختاماً، إن مشروع القروي الذي تبناه الرئيس ماكرون في خطابه في 

إلسالمية من قبل الدول األجنبية، لم يلحظ آلية للعمل فرنسا بشأن مراقبة وتجفيف تمويل الجمعيات ا

على البعد الفكري والعقائدي لهذه الجمعيات، ويكون بذلك قد اعطى الرئيس ماكرون والرأي العام  

الفرنسي ما يطلبونه وأبقى في يد االخوان المسلمين مصدراً اساسياً لنشر فكرهم وهو تبرئتهم من تهمة  

السلفية. التطرف والصاقها حصراً ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


