
 

 

 اإلسالم السياسي في فرنسا والتوجه نحو االستثمار في التعليم

 

 أحمد نظيف

نهاية ثمانينيات القرن الماضي حدثت انعطافة جذرية في عمل "اتحاد المنظمات اإلسالمية" 

تحاد، فرع جماعة اإلخوان المسلمين في فرنسا، بعد أن نشب خالف تنظيمي بين قيادة اال
، الذين حرصوا على استخدام التنظيم كمنبر لمعارضة النظام التي يهيمن عليها التونسيون

السياسي في تونس بعد دخول حركة النهضة في مواجهة مع الدولة، في المقابل كان العديد 

تحاد في المجال يطالبون بحصر نشاط اال -من المغاربة صوصا  خ-تحاد من أعضاء اال
هتمام بالصراعات الدائرة في الدول ن االالفرنسي والتركيز على مشروع أسلمة الداخل بدال  م

لكن التنظيم الدولي للجماعة سرعان ما حسم الخالف بعد أن ألزم كل فرع من فروع  ؛العربية

جد فيها دون التدخل في عمل بقية الفروع واحترام ة بالعمل حصرا  في الدولة التي يوالجماع
اخل تحاد للدركزي إلى استدارة اال(. وقد أدى هذا القرار الم1التقسيم الجغرافي للفروع )

"تمكين" داخل المجتمع، حاله حال بقية فروع  اتعورالفرنسي بشكل أكبر وصياغة مش

 (2). الجماعة في العالم، مناسبة لألوضاع الفرنسية

عند هذه اللحظة التنظيمية الفارقة اتجه الفرع اإلخواني الفرنسي نحو بناء شبكة منظمات 
حيث بدأ في إنشاء  ؛ناء  ثالشأن العام، ولم يكن التعليم است يمناح وجمعيات تنشط في أغلب

ثم ، ها التنظيم للعمل في الساحة الدينيةإلي مؤسسات تعليمية لتكوين وتدريب كوادر يحتاج

  .جرت مياه كثيرة تحت جسور السياسة الفرنسية دفعته للدخول إلى مجال التعليم غير الديني

وء على التحوالت الهيكلية والمضمونية التي عاشها "التعليم يحاول هذا المقال إلقاء الض
اإلخواني" في فرنسا منذ نشأته، ومن خالل ذلك، رصد خارطة المؤسسات التعليمية 

اإلخوانية في فرنسا وأدوارها وعالقتها الجدلية بالتطرف، وكذلك الدور الذي يلعبه التعليم في 

 .ن في أوروبامشروع "التمكين النخبوي" لإلخوان المسلمي

  من التعليم الديني إلى التعليم الخاص ..المؤسسات اإلخوانية

تشكلت النواة األولى لقيادة التنظيم اإلخواني الفرنسي من عدد من الطالب المغاربة 
إلى والمشارقة، الذين كانوا يحسنون العربية والفرنسية، بيد أن جسم التنظيم كان يفتقر 

جتماعية للجماعة تتشكل أساسا  من سكان ث كانت القاعدة االحي ؛لكوادر الالزمة للعملا

ن  وصا  خص؛ ينالضواحي العمالية محدودي الثقافة والتعليم باللغت   لتعليم الديني إلى ايفتقرون م 
أهم النشاطات اليومية للتنظيم. ولسد هذا النقص  حدأوالتجنيد،  ةالضروري للقيام بمهام الدعو

 في "المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية". مظللهد دينية تحت اسم بدأ التنظيم في إنشاء معا

تم افتتاح فرع شاتوشينون في مدينة سان ليجر دو فوجريت، وسط فرنسا،  1992عام 
فتتاح يوسف القرضاوي، لتدريب الدعاة واألئمة وفقا  للسردية اإلخوانية، وقد حضر حفل اال

سالمية سياسية معارضة إمركزا  لنشاط جماعات أحد كبار منظري الجماعة. كما مثل المعهد 
افتتح المعهد  1997ات. وفي عام يخالل فترة التسعين صوصا  خ ؛كحركة النهضة التونسية

، بات يستقبل 2001في باريس في عام  ا  فرعا  آخر في مدينة برمنغهام البريطانية ثم فرع



 

 

( 2006لكة المتحدة )طالب. الحقا  انتشر المعهد في ويلز بالمم 2000حو نسنويا  

  (3).(2016وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي )، (2013وفرانكفورت األلمانية )

حافظ النشاط اإلخواني في مجال التعليم على طابعه  2003عام  ات وحتىيخالل التسعين
ستثناء مدرسة وحيدة أنشأها قيادي في االديني، ضمن معاهد تدريب األئمة وكوادر التنظيم، ب

لنهضة التونسية والسكرتير العام للمجلس الفرنسي لألئمة، الشيخ ضو مسكين، وهي حركة ا

حد أهم معاقل اإلخوان المسلمين في فرنسا. وقد ، أ93"مدرسة النجاح" بالمقاطعة الباريسية 

 (4). بتهم تتعلق بتمويل المدرسة 2006عام  اعتقل مسكين الحقا  في

في الدوائر  ر ارتداء الرموز الدينية واضحلكن اندالع النقاش العام حول قانون حظ

مجال التعليم  دفع اإلخوان للتفكير في ولوج الثانوية،؛ ومنها المدارس االبتدائية والحكومية
 (،5) 2004كتفاء بالتعليم الديني، وقبل أن يتم إقرار القانون في مارس وليس فقط اال ،العام

الثانوية" في مدينة ليل شمال البالد، والتي  بن رشداتحاد المنظمات اإلسالمية مدرسة "اأسس 

تلميذ سنويا . ثم "مدرسة الكندي" اإلعدادية والثانوية في مدينة ديسين بإقليم  800تستقبل نحو 
ثم المدرسة اإلعدادية "التربية والمعرفة" في ضاحية ، 2007أوفيرني رون ألب في عام 

افتتحت مدرسة "ابن خلدون  2009عام ، وفي 2008فيتري سور سان الباريسية في 

 .ومدرسة "القلم" بمدينة غرونوبل، مرسيليا الثانوية" في مدينة

وقد استفاد اإلخوان المسلمون من القانون الفرنسي الذي يجيز للطوائف الدينية افتتاح  
مدارس تعلم البرنامج الرسمي لوزارة التربية الفرنسية إلى جانب تدريس مواد دينية يحظرها 

نجح اإلخوان في االلتفاف  ،. ومن خالل هذه الثغرة القانونية1905مانية الدولة لعام قانون عل

وأهمها الحجاب. وهنا تبرز الطبيعة  ؛على قانون حظر ارتداء الرموز الدينية داخل المدارس
حيث لم يعبر اإلخوان عن نقد  ؛"مشروعه التمكيني" "الناعمة" للنشاط اإلخواني في سياق

لفرنسي الذي حظر ارتداء الرموز الدينية قياسا  للتيار السلفي أو جماعة جذري للقانون ا

حرصا  منهم على عدم الدخول في صدام مع الدولة، وفي المقابل قاموا بخطوات  ؛التبليغ
عملية لتفادي القانون من خالل دخول االستثمار في التعليم الموجه لفئات أوسع من الشباب 

 .واحد رين بحجر  واألطفال، وبذلك ضربوا عصفو

أغلبها يمثل اإلسالم الرسمي في الدول األصلية  ؛كانت جهات إسالمية أخرى، في المقابل

تركيا، بصدد الدخول إلى مجال التعليم، ليرتفع عدد مؤسسات التعليم ، خصوصا  للمهاجرين
مؤسسة في عام  49إلى  2007اإلسالمي الخاص في فرنسا من أربع مؤسسات في عام 

بن رشد ابينها مدرسة ؛ ها خمس مؤسسات متعاقدة مع وزارة التربية الفرنسيةمن- 2015

 15وتنتشر هذه المؤسسات في ، طالب 5000وأكثر من  -التابعة التحاد المنظمات اإلسالمية
(، ليون ا  طالب 1443منها فقط: فرساي ) 4% من الطالب في 80ويتركز  ،مقاطعة تربوية

 .(6) (611( كريتاي )727ليل ) ،(802)

( دفع التنظيم 7هذا التنامي الكبير في حجم وانتشار المؤسسات التعليمية اإلسالمية الخاصة )

 ؛2014عام  في(Fnem)  اإلخواني إلى تأسيس الفيدرالية الوطنية للتعليم اإلسالمي الخاص
وضمت ، (8لــ"العمل على تعزيز وهيكلة وتطوير المدارس اإلسالمية في فرنسا" )

، تحاد المنظمات اإلسالميةأغلبها تابع ال؛ في البداية عددا  من المدارس اإلسالميةالفيدرالية 



 

 

تحاد. ومن خالل هذه الفيدرالية أصبح اإلخوان وعلى رأسها مخلوف ماميش نائب رئيس اال

ويناقشون في جلسات رسمية ، المسلمون هم أشبه بالممثل الرسمي للتعليم اإلسالمي الخاص
حيث تشكل مسألة التمثيل ؛ (9لمسلمين )إلى اايا التعليم الديني الموجه برلمانية وحكومية قض

 .الرسمي للمسلمين أحد أهم أهداف نشاط الجماعة في أوروبا، ومن تجليات تمكينها

"الفيدرالية األوروبية للتعليم  2016عام  على هامش تأسيس الفيدرالية اإلخوانية، تأسست في

والتي تعتبر  ،)مللي جوروش( التركية Millî Görüş اإلسالمي الخاص" التابعة لحركة
اإلسالمي  1969عام ، وقد أسسها في الجناح األوروبي لتيار اإلسالم السياسي التركي

التركي نجم الدين أربكان. والهدف الرئيسي للفيدرالية التركية: "إنشاء شبكة من المؤسسات 
 مؤسسة تعليمية داخل فرنسا 19 وقد ضمت في البداية نحو، (10) عبر فرنسا ثم أوروبا"

.(11) 

 شبهات التمويل والتطرف

خالل السنوات األخيرة، الحقت تهم نشر التطرف والتمويل المشبوه المؤسسات التعليمية 

طرحت النائبة في الجمعة الوطنية عن  2020 يناير 28يها الديني والعام. في اإلخوانية بقسم  
اال  على وزير الدولة للداخلية حول الرابط بين سؤ ،حزب الجمهوريين كونستانس لو جريب

  .المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية بباريس والتطرف الديني

"إن هذا المعهد واحد من ست مؤسسات في  -بطة البرلمان الفرنسيضوفقا  لم- وقالت النائبة

إنها قريبة من قال والتي ي   ،شبكة أوروبية تسمى اتحاد المعاهد األوروبية للعلوم اإلنسانية
كم عليها في أكتوبر   2019جماعة اإلخوان المسلمين. من بين الطالب السابقين فيه شابة ح 

لمحاولتها تفجير سيارة بالقرب من نوتردام دي  ؛ا  بتدائي بالسجن ثالثين عامفي الطور اال

. ومن بين المدرسين فيه نجد إمام مسجد جونيس، حسن الهواري، 2016باريس في سبتمبر 
ليال . في  بل مديرية مكافحة اإلرهاب التابعة للمديرية العامة لألمن الداخليالذي اعتقل من ق  

إثر الهجوم اإلرهابي المروع الذي ارتكب في مقر  ،2019أكتوبر  14إلى  13الفترة من 

واستمع إلى خطب هذا  ،بل فني كمبيوتر كان يتردد على هذا المسجدشرطة باريس من ق  
تقدم الصحافة تقارير منتظمة حول األشخاص المرتبطين بشبكات  ،افة إلى ذلكاإلمام. باإلض

أساسي من  والذين يسهمون في تمويل هذا المعهد بأموال أجنبية، بشكل   ،اإلخوان المسلمين

 ".(12) دول الخليج

فتح مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني، مركز محافظة ، من العام نفسه الحقا  وفي يوليو
في شبهة "خيانة مؤتمن" تتعلق بالتحويالت المالية بين المعهد ودول  أوليا   دوني، تحقيقا  سان 

( وهذه ليست المرة األولى التي تالحق فيها تهم 13هي قطر والكويت. ) ؛من الخليج العربي

قام ضباط الجمارك الفرنسيون بتفتيش  2007أبريل  30من هذا النوع المعهد اإلخواني. في 
على متن قطار متجه من زيورخ  ،ي اتحاد المنظمات اإلسالمية، محمد كرموسالقيادي ف

قال إنه حصل عليها في  ،ألف يورو 50السويسرية نحو باريس، ووجدوا بحوزته حقيبة فيها 

جنيف من الداعية القطري أحمد محمد الحمادي، وأحد وسطاء مؤسسة قطر الخيرية، لفائدة 
نسانية بشاتوشينون، في مدينة سان ليجر دو فوجريت، وفقا  فرع المعهد األوروبي للعلوم اإل

(. ومحمد كرموس رجل محوري في تنظيم اإلخوان 14لمذكرة للمخابرات الفرنسية )



 

 

سهم بشكل كبير في تأسيس وتطوير الفرع أحيث كان من رموز الفرع الفرنسي ثم  ؛المسلمين

وكان من المقربين من طارق رمضان، حفيد مؤسس ، اتيالسويسري منذ بداية التسعين
قامت ، . الحقا  وعضوا  بارزا  في حركة النهضة التونسية لسنوات  ، جماعة اإلخوان حسن البنا

وفتح تحقيق في شبهة تبييض أموال، بعد أن أنكر  ،السلطات الفرنسية بحجز المبلغ المالي

 .(15) نفسهاكرموس أن يكون قد قام بإدخال مبالغ أخرى بالطريقة 

، التي يديرها مخلوف ماميش، نائب رئيس "بن رشداثانوية "تحصلت ، في السياق نفسه
ورئيس الفيدرالية الوطنية للتعليم اإلسالمي الخاص، ، تحاد المنظمات اإلسالمية في فرنساا

ثالثة ماليين يورو من مؤسسة قطر الخيرية لشراء مبنى جديد في مدينة ليل  حونعلى 
 يونيو 22القطرية في  "الريان"ماميش بذلك خالل برنامج دعائي بثته قناة  قد أقرو، )شمال(

أشرف عليها وقدمها الداعية القطري أحمد محمد ، ضمن سلسلة تسمى "غيث" 2015

 (16). الحمادي، حول تمويالت قطر الخيرية للجمعيات اإلخوانية في أوروبا

 لإلخواني السوري محمد نذير الحكيممنحت السلطات الفرنسية ترخيصا  ، 2007عام  في
فتتاح مدرسة "الكندي" في مدينة ديسين قرب ليون، كما تحصلت المدرسة، التي ( ال17)

تضم ثالثة فروع، لالبتدائي والثانوي واإلعدادي، على تعاقد مع وزارة التربية الفرنسية، يتم 

على تمويل من  بموجبه دفع رواتب المدرسين واألستاذة من طرف الدولة، كما حصلت
وهي ؛ "غير مباشرة من خالل "جمعية المسلمين في األلزاس مؤسسة قطر الخيرية بطريقة  

 2008 ألف يورو في مايو 133 حونفرع جماعة اإلخوان في إقليم األلزاس شرق فرنسا، ب

يورو، في  87360، واألخرى 2008 فبراير 5يورو، في  45935إحداهما  ؛ينعلى دفعت  

 .(18) وفقا  لمذكرة للمخابرات العامة الفرنسية ،2008 مارس 28

هو عضو "االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة  ،الالفت أن اإلخواني محمد نذير حكيم

، «كيف تمول اإلمارة إسالم فرنسا وأوروبا ..أوراق قطر»وقد كشف مولفا كتاب ، السورية"

خالل  ،في مراكش 2012 في نوفمبر أنهما التقيا حكيم كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو،
وأوضح لهما أن "كل األسلحة كانت صالحة لالستخدام ضد بشار  ،مؤتمر أصدقاء سوريا

 .(19) التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا ،بما في ذلك أسلحة جبهة النصرة" ؛األسد

بيا كشفت السلطات السويدية عن شبكة لتهريب األسلحة نحو سوريا عبر لي 2013وفي عام 

سمى "لجنة حماية المدنيين" يتزعمها رجل سويدي من والبوسنة وتركيا، عن طريق منظمة ت  
 ووفقا  لتحقيق   .كهولمووهو إمام سابق في أحد مساجد ست ة،أصل سوري يدعى هيثم رحم

الفرنسية، فإن أحد مؤسسي المنظمة المتهمة هو نذير  "ماريان"نشرته مجلة  استقصائي

. وتشير المجلة إلى أن 2011 العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر وقد تأسست في، حكيم
أن "تنظيمه داخل سوريا ب 2013عام  حكيم كان قد صرح على أمواج اإلذاعة السويدية في

 ".(20) مثل جبهة النصرة ؛جهادية وأنه تعاون مع مجموعات  ، مقاتل 2000كان لديه 

 "التعليم ومشروع "التمكين النخبوي

تحاد المنظمات اإلسالمية انائب رئيس  ؛يقول مخلوف ماميش، به في مسجد ليلفي إحدى خط

علينا أن نسير على نهج " في فرنسا ورئيس الفيدرالية الوطنية للتعليم اإلسالمي الخاص:
وعلينا ، خرينالرسول في دعوته السرية لمشروعه، وال يجب علينا أن نكشف مشروعنا لآل



 

 

(. بهذه الكلمات القليلة 21) ".متكامال   حتى ينضج مشروعنا ؛أيضا  أن نعمل في هدوء وسرية

وليس فقط  ؛"مشروع التمكين اإلخواني" في أوروبا يلخص القيادي اإلخواني ماميش جوهر
في فرنسا، القائم على العمل الدؤوب وبصمت داخل المجتمع من خالل تحالف واسع من 

ة والدينية والمؤسسات التجارية، وكذلك الجمعيات الطالبية والتعليمية والنسائية والحقوقي

 ؛ خصوصا  داخل صفوف النخب الفرنسية اإلدارية والجامعية والمالية والسياسية لحشد التأييد

 .ضمن اليسار الفرنسي

ثنائية  حيث يحتاج التنظيم إلى كوادر ؛لذلك يأخذ التعليم موقعا  مركزيا  في هذا المشروع

المجتمع، وقادرة في الوقت نفسه على تلقي منهج الجماعة الثقافة واللغة، مندمجة بقوة في 
جتماعية وإدارة مؤسساتها وتنفيذ مشروع التمكين، بوعي تام وكامل بطبيعة التوازنات اال

التي تقدم تعليما  -والسياسية الفرنسية. وعلى المدى الطويل ستشكل هذه المدارس اإلخوانية 

هما  من الموارد مموردا   -الديني وفقا  للسردية اإلخوانيةوفقا  للمنهج الفرنسي ممزوجا  بالتعليم 

 .ها التنظيم لتشكيل نخبة "إخوانية" تستطيع حمل مشروع التمكينإلي البشرية التي يحتاج

فقه النصر والتمكين في »وهذه المرحلة يضعها اإلخواني الليبي علي الصالبي في كتابه 

في المرتبة الثانية ضمن مراحل ، «احله وأهدافهالقرآن الكريم: أنواعه، شروطه، أسبابه، مر

وتنقسم بدورها إلى  ،التمكين األربع، ويسميها مرحلة "اختيار العناصر التي تحمل الدعوة"

 .(22)" والتربية العقلية ،والتربية الروحية ،ختيارهي "اال؛ ثالث مراحل
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