
 
0202 

  إسالم موسى )عطاهللا(
 Islam Mousa (Atalla) 

 وحدة أبحاث األمن القومً -باحث فً مركز التخطٌط الفلسطٌنً

 المركز الفرنسً لبحوث وتحلٌل السٌاسات الدولٌةباحث فً  

Centre français de recherche et d’analyse des politiques internationales 

 موقع المركز الفرنسي رابط المقال منشور على
-la-de-francaise-lapproche-oeuvre-en-mise-la-a-obstacles-et-https://cfrp24.com/raisons

imams/-des-denvoi-politique 
 

 
 
 

 سباب ومعيقات التشفيح:األ
سياسة إيفاد األئسةتوجو فخندا عن   

 Islam Mousa (Atalla)       22/2/2020         

                     ( عطاهللااسالم موسي )
 باحث في العلوم األمشية ومكافحة اإلرىاب

 
حدو  العدجد اليفيدن مدن األئسدة الدحلن تخسدلي  سلدجا  إسدالمية إلد  اتدع الجدج  فدي انوندة األةيدخة فدي األوسداا الدياسدية الفخنددية  

 300فخندا  وفد  اتفاييدة سدابقة مدع تددع دو   مشيدا الجدائدخ والسندخب وتدونذ وتخ يدا  تتديل لحكومدات تلد  الدجو  إيفداد مدا يقدارب 
 البلجا .إمام ومعل  سشويا إل  السداجج والسجارس الفخندية لتجريذ اللنات للطالب القادمين من ىحه 

 2020فبخالخ/شددباا  الحددالي  أعلدددن اعتدامددو علدد  وهددد  ىددحه ال دداىخة  وأ  عدددام  11وةددال  ايارتددو مدددادخو  لسجلشددة لسولددوا فدددي 
حيدث اعتبدخ أ  تلد  ال داىخة  تدداعج بذدكل أو بداةخ فدي التذدجد واسنفردا  اإلسدالمي داةدل  سيكو  أةخ عام لسفل تل  األعدجاد.

 لتواف  مع الحخية والسداواة ووحجة األمة في فخندا.األحياء الفخندية  وىو ما س 

 أوال: مخاطر إيفاد االئمة من وجهة نظر فرندا

الدساح بسسارسة الذعائخ الجلشيدة أمدخ يبيعدي فدي فخنددا  ولد  يكدن العدجد اليبيدخ مدن األئسدة الدحن تخسدلو سلدجا  إسدالمية إلد  فخنددا 
تددي  تيسددن فددي األرقددية اسهترددادية واسجتساسيددة والدياسددية السردداحبة ليددحا ليفيددخ جددجسو  لددوس السذددكلة مددن وجيددة ن ددخ فخندددا وال

 .السذيج
 

  تهديد التوازن  االجتماعي؛ و تمدد المذروع اإلخواني (1
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أّ  الخطاب اإلسالمي الدائج حالياو مع بعض الشايقين باس  مدلسي فخندا  أصدبل يذدكل القدالو لردالل اإلسدالموية السحددو ة علدي 
اإلةدددواني لأسدددلسة أورو دددال والندددخب  أدفدددخ مشدددو اسدددالم سدددشي متسددداىي مدددع العلسانيدددة الفخنددددية وس يكتدددخث ل يسدددا  تسدددجد السذدددخو  

 الدياسية.
فسؤشخات تنلنل السذخو  اإلةواني سين مدلسي فخندا أصبل ملسدوس عبدخ سوابدات مختلفدة  مدن قدسشيا مشافددة اإلةدوا   فداعلين  

ة لفخنددا لتدجسيخ اسسدالم ىشدا س س سديسا بعدج سديطخة اإلةدوا  السددلسين علد  مقاليدج ةارجيين قسن ما ُيرطلل عليو ترجلخ األئس
الحك  في بعض الدجو   تدونذ مسفلدة بحخ دة الشيزدة  وتخ يدا...الو  ونفدولى  سدجو  أةدخ س وىدو مدا يذدك  بسردجايية تلد  الدجو  

خ يدا  بحددخ ةطداب مدادخو  فدي لسولدوا أنيدا مدا للحفاظ عل  مذخو  اإلسالم الفخندي سشيية ليبخالية غيخ ُمعلشة  ةروصدا وأ  ت
 االت ل  تدتجيخ  باهي الجو  الفسانية التي توصل معيا ال  اتفاق إلنياء ن ام استعاث األئسة. 

وتخ  فخندا  أ  ىشا  بعدض مخدايخ تشطدون علد  احتسداست أ  يكدو  األئسدة مددؤولين عدن أسد لة اليويدة التدي تسدخر ف دات  بيدخة 
قين العخب والسدلسين في فخندا  وىحا سجوره لتخ  تجاسياتو عل  تخاجع الوا  الدياسدي ألحدداب اليددار  وةاصدة من الذباب والسخاى

الحدب الذيوعي الفخندي. وىحا دفع مادخو  علد  التذدجلج باندو لس توجدج لجيدو أيدة ةطدة تددتيج  اإلسدالم   ليدن اليدج  فقد  ىدو 
 الترجن لتجةالت األجانخ في السجارس والسداججل.

 
 تهديد التدخل الدياسي الخارجي  (2

اإلسددالم ُيعددج مدددالةو ملحددة فددي فخندددا  س سدديسا وأ  عددجد السدددلسين لتجدداوا الخسدددة ماللددن  وأصددبل األمددخ لتعلدد  بالفدداعلين مددن 
 الخارج  بالش خ إل  اليجسات السدلحة  والطائفية  والتالعخ الجولي بالسجتسعات اإلسالمية. فيشا  

تخيدج أ  تردل الد  مردالحيا علد  اليدخ اسسدالم  الدلفية ال  فخندا عبخ مدؤتسخات ودعداة التطدخ   وىشدا   دو فيشا  من أدةل 
 والجاليات السدلسة.

 فخندا س تخيج اتحادات مدلسة  تربل هوة ىائلة يسكن لجو  استخجاميا في الدياسة الجاةليةس فحياد بعض األئسة 
نقدا  مدن ناحيدة  ونيدا أهدخت سجايدة القدخ  الساقدي عشدجما  دا  السددلسو  س يذدكلو   عن مبادئ العلسانية التي  انت سجورىا محدل

 .1اليتلة التي ى  علييا ان   يذكل ةطخاو في حا  استجاست لتوجيات تل  الجو   س سيسا وأ  تل  الجو  ىي التي تسولي 
لخيددج أ  يطددور مذددخوعا سياسدديا ججلددجاو باسدد  جدددءاو مددن السجتسددع لوفقدداو لتوجيددات تلدد  الددجو . فسددادخو  شددجد فددي ةطابددو علدد  أ  

 اإلسالمل  ى  أصحاب األفيار اسنفرالية أعجاء البالد ومن س لتبعو  القوانين.
 

 قانونيال والتهديد جدلال (3
الدحن ندع علد  لالفردل سدين الدجلن والحقدائ  الجنيويدةل  وىدو الدحن  1005تبشت فخندا نددخة علسانيدة صدارمة  مفليدا  هدانو  عدام 

مشيج سياسي واجتساعي فخندي  لش خ إليو  انو نع سساون غيخ هاسدل للسدذ وس التاويدل علد  غيدخ الوجدو الدحن ُأندد  بدو  أصبل 
 تست إعادة صياغة التعخين ليذسل السداواة في التعامل مع جسيع األديا . 2004وفي سشة 

ية منلفددة بطددابع حد ددي غيددخ معلددنس هددج يجبددخ فيسددا تدالددج تش ددي  التجسعددات اإلسددالمية فددي حددا   ددا  موجيددو هددج ترددبل  تلددة سياسدد
العلسانية الفخندية أ  تشحشي أمام اإلسالموية  ويتطلخ فيسا بعج تعجلل لل  القانو   إلا لد  تدتسكن الجولدة الفخنددية مدن إيجداد يدخق 

ليددة الفخندددي  خيدددتو  أةددخ  لسخايبددة اإلسددالم وتوجييددو  س سدديسا لالسجلددذ الفخندددي للجيانددة اإلسددالميةل  الددحن اعتبددخه وايددخ الجاة
داستشيخ مبشي حاليا عل  هواعج سلجا  أةخ   وتدااليخ البلدجا  الخارجيدة ىدو الدحن لدخجل  فدة السيددا  داةدل السجلدذ  فسدالا لدو أةدحنا 

 بعين اسعتبار تااليخ اإلةوا  السدلسين داةل تل  الجو  وتدخيبو إل  السجلذ.

                                                             
1

الخلٌج، والموجهة لبناء مراكز إسالمٌة تدٌن بالوالء  مختلفة كتركٌا وغٌرها من دول األجنبٌة القادمة من دولساهل السلطات الفرنسٌة مع التموٌالت تت  

رار الذي ٌنص العقدي واألٌدٌولوجً ألصحاب التموٌل، خاصة أّن القوانٌن الفرنسٌة المعتمدة فً هذا السٌاق، تساهم فً تأزٌم الوضع، ومنها مثالً، الق
 .ألف أورو؛ ألنه قرار ٌسهل التحاٌل علٌه وعبر عدة طرق 05السلطات الفرنسٌة بطبٌعة التموٌل فً حال تجاوز على ضرورة إخبار 



 
  التهديداتحد من تأثير ثانيا: خطة ماكرون لم

 
  أوليدا    تسفلدتالتيجلدجات مدن تدااليخوفقا لتل  الدياهات تخن فخندا أ  ىشا  قخورة السباشخة في ةطة مكونة من أر دع نقداا للحدج 

في  تحخيخ السداجج والسجارس مدن التدااليخات األجشبيدة  والدتخلع تدجريجياو مدن األئسدة السبعدوالين  فدي الوهدت نفددو رفدع عدجد األئسدة 
باإلقافة إلي مخايبة التبخعات السالية  مدن ةدال  الجسعيدة لالجسعيدة اإلسدالمية لفسدالم فدي فخنددال التدي أعلدن السجر ين في فخندا  

. الانيدا  قددخورة التشددي  سددين مسفلدي السدددلسين بذدكل واسددع ودهيد . الالفددا  مكافحددة 2010عشيدا مددادخو  فدي  لشددالخ/  دانو  الفدداني 
شدداي  اسسددتحسام فددي حسامددات الدددباحة العامددة وسدداعات الرددالة فددي الشددوادن محدداوست اسنفرددا  عددن السجتسددع الفخندددي  مفددل م

الخياقية وانتيادات هانو  السداواة سين الفتيات والفتيا . ورابعدا  اسىتسدام فدي األحيداء الفخنددية الفقيدخة  مدن ةدال  تعديدد العدخو  
 كشية السيسلة.اسجتساسية والفقافية والخياقية   والخعاية الرحية  وتاىيل السشاي  الد

 
 

 خطة الحد من التهديدات تنفيذعقبات ثالثا: 

  لجات فخندا لبخنامج استقجام األئسة من الخارج  تحت مبخر أنيا فخندا دولة علسانية س تتجةل في الذؤو  الجلشيدة  أن  دا  يبيعدة
مدداجج  وفدي حدا  فعدل وأصدبل مخايبدة لل  الجلن  فيي س تسو  وس تخعدي أو تسدو  أن مدجارس سىوتيدة  وس  شدائذ أو معاسدج أو 

 وراسية لفسالم  سو  تتشاهض ومبادئ العلسانية.
باإلقافة الي الدبخ األمشي فيسا يخع اإلسالم الحن لشتذخ بذكل  بيخ في فخندا  إل لبجو اسعتساد علد  إمدام رسدسي مدن الدجو  

 أشخاص مجيولين بإعال  أنفدي  أئسة.األصلية لسجتسعات الجاليات السدلسة  ىو أهل ةطورة وأدفخ قسانا من 
ا  إل يخزدع اإلمدام الخاغددخ فدي الددحىاب لفخنددا  لتحديقدات أمشيددة مدن البلددج  حيدث اسسدتيخاد الُسفلتددخ ل ئسدة األجاندخ حدداّلو عسليداو جيددجو

ة الجاةليدة الفخنددية. السخسل التي تتحق  من سالمة اإلمام  سشاء عل  هاعجة البيانات للتطخ   باإلقدافة الد  موافقدة أمشيدة مدن واار 
ناهي  عن الفائجة التي هج يحققيا أول   األئسدة بعدج تقدخ ي  مدن الذدباب والجاليدة السددلسة فيد  سدحل  لتسكشدوا مدن استذدعار توجيدات 

أحيانداو  إلد  أ  يكدو  ليد  نفدول حتد  الذباب الستطخفة إ  وججت  وهج يكونوا جدخس إندحار مبكدخ للددلطات الفخنددية  التدي تدجعوى  
 تفيج مشي  في مكافحة التطخ .تد

علدد  الددخغ  مددن تلدد  السيدددة  يجدداد  الخوائددي الجدائددخن  امددل داوود  بددا  ىددؤسء األئسددة لددو عسلددوا بحدددن نيددة  يسكددشي   أ  يعيقددوا  
 سياسات اسنجماجس ألنَّي  ليدوا فخنديين.

 
 تع بالذددؤو  اإلسددالمية فددي فخندددا  أمددا بخرددوص مذددخو  تاىيددل األئسددة مددن فخندددا نفددديا  يقددو  الباحددث صددادق سددالمة السخدد

وصدداحخ  تدداب ل فخندددا ومدددلسوىا هددخ  مددن الدياسددة اإلسددالميةل: بانددو س يجددخ إغفددا  أ   فيددخا مددن مذدداريع تاىيددل األئسددة  تسددت 
سددخعا  مددا  1010عخهلتيددا  مددن هبددل اسشددتخاديين  وةاصددة مذددخو  السفيددخ ق أر ددو  )الددحن هددجم للددخئيذ ميتددخا  اهتخاحددات سددشة 

  حو  تاسيذ لمجرسة الجراسات العليا حو  اإلسالمل  ةاصة بعج هزية سلسا  رشجن والعش  الحن رافقيدا  والتدي جعلدت رفزت(
الذباب وتخشيجى  إلد  أ  العلسانيدة س تتعدار  مدع اإلسدالم   ستاىيلأر و  لخ  أنو س يجخ اسدتفاء بالتشجلج والت اىخ وإنسا البجء 

خ العلسديل تزدسشو الجولدة الفخنددية  و دا  ىدحا فدي الفتدخة التدي  دا  فييدا جدا  سييدخ شدوفشسا  وايدخا وىو ما يحتاج إل  لفزداء للتعبيد
البددي   التاىيدلللجاةلية  ولين ليونيل جوسبا   و ا  حيشيدا وايدخا للتخ يدة الويشيدة  عخهدل األمدخ  لبإيعداا مدن مدتذدارين مدن لون 



سين  ونشد  دور السددؤولين الفخندديين الدحلن لد  يفعلدوا شدي ا حدين  دانوا فدي عن اإلسالمل. ومن ىشا س يجخ أ  نيتفي باتيام السدل
 مدؤولياتي ل.

 التيجلدجوىحا يطخح تداؤسو يجخ عل  الجولة الفخنددية اإلجابدة عليدو  فدي حدا  فذدلت نقطدة تاىيدل األئسدة مدن فخنددا فدي ةطدة الحدج 
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يحسلو  الجشدية الفخندية ويتستعو  بحخية تشقل سين الجو   ال  الدفخ لجو  إسدالمية ومشداي  ىل سيحىخ الذباب السدلسين الحلن 
تيتدي ستعلدي  اسدالمي راديكدالي ليجرسدوا فييدا ويعدودوا الد  فخنددا محسلدين بافيدار أشدج راديكاليدة  س سديسا وأنيد  س لجرسدوا فقد  سدل 

نات علدد  أ  السجرسددين ىشددا  س يددتجعو  ل ددخ اسسددتعسار الفخندددي  دسددا وأنددو س لوجددج قدسا يسكدن أ  اةتلطددوا بستطددخفين ىشدا .
ومردددطلل ل اإلدارة اسسدددتعسارية لفسدددالم بفخنددددال  فدددي ةطدددبي   وىدددحا وصدددفاو ل يدددا  حيدددث مدددن ةدددال  اسدددتجعاء ل دددخ اسسدددتعسار 

 يجدة ىشا .يدتطيعو  أ  يدتنلوا تل  التيسة  ورهة مداومة مع الحفاظ عل  الرورة الطائفية لفسالم  جيانة م
 

   باإلقافة ال  معي  آةخ  وىو صعو ة حرخ عجد األئسة فدي فخنددا. حتد  لدو  دا  ىشدا  إحردائية رسدسية توفخىدا واارة الجاةليدة
ففيخة اإلمامة س تقترخ عل  ةطيخ مدجج واحج  الجلن اإلسالمي يدسل ألن شدخع أ  يكدو  إمدام  إلا مدا حدا  وهدت الردالة   

س  الدفلية أو ان هاعات ويدتخجمونيا للرالة  ويتقدجمي  أن شدخع مدشي  يكدو  بسفابدة إمدام  ويددتطيع لتجسعو  أحيانوا في الطوا
 أ  للقي سي  تعليسات لدرس دلشيل  أو ةطبة دلشية. 

 


