
 
 
 
 
 
 
 

 فرنسا
 

 من يحمي اإلمام فرعون، إمام التفرقة و الفتنة و الشر؟ 
 

 :إلى السادة
 

 محمد الموساوي رئيس إتحاد مساجد فرنسا 
 

المسئول عن األئمة المغاربة التابعين التحاد مساجد فرنسا خالد بلخدير   
 

 السالم عليكم و رحمة هللا، و بعد، 

 

يؤسفنا أن نراسلكم هذه المرة من هذا المنبر اإلعالمي المحترم بعدما رفضتم الرد على عشرات الكتابات  

نة أنجي الفرنسية، ذات  سيد عبد الكامل الشاوي، إمام مسجد ابو بكر الصديق بمدياإلخبارية في شأن ال

اإلمام الذي نعتبر اختياره ضمن قائمة األئمة التابعين لوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية المغربية التي  

جعلتهم رهن إشارة إتحاد مساجد فرنسا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، نقول نعتبر اختياره بطشا  

الفرنسية و األمازيغية، بحقوق أئمة أكفاء يتواصلون بل يتقنون العربية و   

أجل، مع كامل األسف و بقدرة قادر تم اختيار السيد الشاوي الذي ال يتواصل مع المسلمين و خصوصا  

الشباب باللغة الفرنسية و لم يقم بأي مجهود من أجل تعلم لغة بلد اإلقامة علما بأن السيد الشاوي و حسب  

 ما جاء في العقد الذي يربطه باتحاد مساجد 

فرنسا مطالب بتحسين مستواه اللغوي مع اإللمام بالقانون و الفلسفة الفرنسية و العلمانية و مشاركته  

 الفعالة في حوار الديانات، 

لقد لفظت جمعيتا تروا و بوردو السيد الشاوي لألسباب التي تعرفونها و منها تدخله السافر في تدبير  

جئنا بقدوم  فو 2014غة الفرنسية. و في مطلع سنة شؤون الجمعيتين و عدم قدرته على التواصل بالل

السيد الشاوي إلى مدينة أنجي بمعية السيد ميمون بوهاوي، نائب رئيس إتحاد مساجد فرنسا و قدمه  

ألعضاء الجمعية كإمام يتقن عدة لغات، و فعال استقبله أعضاء الجمعية و رحبوا به و أكرموه و قدموا له  

رية و المادية و المعنوية إلى حين استقراره في بيتهيد المساعدة الضرورية اإلدا . 

 

بعد مرور عدة أسابيع بدأ في تشكيل حليف له من المغاربة و التونسيين و الجزائريين و نهج سياسة فرق  

تسود)التي كانت سبب ترحيله من مسجدي ميرينياك بوردو، وتروا(، و كان أول أهدافه تشتيت أعضاء  

م مغاربة. طالب السيد الشاوي باجتماع طارىء و فعال لبى مجلس اإلدارة  جمعية مسلمي أنجي و جله



يورو التي بلغت   500طلب الفقيه ليفاجئ أعضاء الجمعية بملف مطلبي من بينه زيادة شهرية قدرها 

, و مكافأة عن صالة التراويح و هي خدمة  2020يورو مع مطلع 1000ثم  2019يورو في  800

يورو، و أضحية العيد  3000قعه؛ قيمتها مجانية حسب العقد الذي و . 

استنكر بعض أعضاء الجمعية مطالب اإلمام الذي ال يتواصل بالفرنسية و الذي يعرف جيدا قيمة مشروع  

 .بناء المسجد الذي انتظره المسلمون منذ أربعة عقود

يورو في   300بدأ األمين السابق، خليل اإلمام الوفي لغاية في نفس يعقوب محمد بريوا يصب ما قيمته 

يورو دون استشارة أعضاء الجمعية و   800يورو و أخيرا بلغت قيمة الزيادة  200حساب اإلمام ثم 

بريوا  يورو شهريا. إنها مزرعة محمد 1000, بلغت 2020خصوصا الرئيس السابق و مع مطلع سنة 

 .و شركة عبد الكامل الشاوي، إمام الفتنة.

2019إلى حدود  2014يورو عن صالة التراويح منذ  3000و فعال كان اإلمام يأخد   

األكثر من هذا، و دائما استنادا إلى بنود العقد، من واجب اإلمام تدريس اللغة العربية و القرآن الكريم  

سالت عدة تم بعثها لكم  األحد، و لم يهتم بهذه الخدمة إال بعد مرا   ألبناء المسلمين أيام األربعاء و السبت و

و لرئيسكم السيد محمد الموساوي الذي لم يكترث يوما بكتاباتنا إلى يومنا هذا بل كان السيد الشاوي  

يستفيد من دعمكم و مساندتكم الالمشروطة إلى حدود كتابة هذه الكلمات، و نحن نلم علم اليقين أن ما يهم  

يد الموساوي هو الرئاسة. الس . 

يورو عن كل   80و بعد وابل من المراسالت بدأ السيد الشاوي في تدريس القرآن الكريم مقابل 

يورو عن كل   150مستفيد( مع بداية السنة الحالية أصبح واجب تعلم القرآن الكريم  120طفل)

تحاد مساجد فرنسا و  طفل( رغم مجانية الخدمة علما بأن السيد الشاوي موظف تابع ال  150طفل)

 يتقاضى راتبا شهريا مهما من خزينة الدولة المغربية. عالوة على هذا اإلبتزاز. 

الحقير، تنظيمه لعمليتي الحج و العمرة إلى أن هاجم رموز القطر السعودي من خال ل خطبة منبرية  

لكامل إلى عبد المال كما  رقية الشرعية و الزواج بالفاتحة... و بذلك يتحول عبد انارية و كذا قيامه بال

يسميه الكثير من المسلمين و إلى آلة تأتي على الرطب و اليابس و لقد أخبرنا فرعون اإلتحاد و سيادتكم  

 .السيد بلخدير بكل هذه اإلنزالقات التي نعتبرها خرقا سافرا ألدبيات اإلمامة و بنود العقد المشئوم

ة التفرقة و زرع الفتنة و البغضاء و الشحناء و العداوة  لقد نجح السيد الشاوي بشكل كبير جدا في سياس

ة األشقاء الذين كانوا يشتغلون مجانا في تناغم تام و قدموا خدمات جليلة لإلسالم و المسلمين  بين المغارب

األحياء و األموات و ساهموا في تحقيق حلم المسلمين. و أصبح الكل في الكل يقترح و يقرر في  

ات ضاربا متحديا بند العقد الذي يمنع عليه منعا باتا التدخل في تدبير شؤون الجمعية  الماديات و المعنوي

 .ناسيا أو متناسيا بأنه يلعب دور عجلة اإلغاثة.

بدأ بمواجهة السيد عمر. خ، الرئيس األسبق الذي قدم خدمات جليلة للمسلمين حيث طالب إمام التفرقة  

امل  ول على وثائق اإلقامة، و غادر مقر عمله لمدة أسبوع كبإقالة السيد الرئيس الذي ساعده في الحص

 بدون تبرير. 

يستعمل المنبر للنيل من المغاربة الذين عارضوا مطالبه و استنكروا سلوكه، حيث وصفهم و ال يزال؛  

بالمنافقين و الشياطين و الفوضويين، داعيا لهم و لذويهم بالشقاء و التعاسة و المصائب و االنتقام. كما  



اجم شباب المسلمين من خالل مقالة نشرها في إحدى المنابر المحلية واصفا إياهم بالمتطرفين و السبب  ه

هو انعدام التواصل بين الفقيه حتى ال نقول اإلمام الذي دنس المنبر و سمعة اإلمامة، الفقيه ال يتواصل  

لمسائية و هي عبارة عن  بالفرنسية مع الشباب الشيء الذي يجبرهم على مقاطعة ما يسمى بالدروس ا 

قراءة عادية لبعض الصفحات في انتظار صالة العشاء و كلما أحرجه شخص بسؤال يرد عليه بكل  

 .وقاحة؛ أجي لبالصتي أي خذ مكاني. 

قدم خطبة سياسية نارية احتفظنا بتسجيل صوتي كامل لها، هاجم من خاللها رموز   2019يناير  11في 

مراء و الرؤساء و المدراء واصفا إياهم بالجبابرة و األكابر و الفاسدين و  القطر السعودي ثم الملوك و األ 

األثرياء... و قد وافيناكم السيد بلخدير و فرعون اإلتحاد بمراسلة في الموضوع مرفقة بالتسجيل الكامل  

في أحد  للخطبة و لم تحركوا ساكنا...علما بأن اإلمام مجبر بموافاتكما بنسخة من خطبه المنبرية كما جاء 

بنود العقد. كل هذه الفوضى و هذا اإلنزالق و أنتم صامتان صمت المقابر’ و حسب المعلومات التي  

توصلنا بها من أحد أعضاء مجلس اإلدارة فأنتم السيد بلخدير تتقاضون راتبا شهريا محترما مع العلم  

م بعلوم الدين و لم نسمع لك.م تدخال  أنك.م لستم حامال لكتاب هللا، ال تتقنون اللغة العربية، ال إلمام لذيك.

و ال صوتا و ال صرخة و اإلسالم و المسلمون يهانون و يقذفون صباح مساء... و تدعون بأنكم تقومون 

مسجد بفرنسا، أال تستحيون من هللا و تخجلون من أنفسكم؟ 700بتدبير شؤون   

 
اتعالوة على كل هذا غادر السيد عبد الكامل الشاوي مقر عمله سبع مر  : 

 
مطالبا بإقالة الرئيس األسبق 2015األسبوع األخير من شهر نونبر  .1. . 

 
. البزنيس2016أبريل   16إلى  2أسبوعان لتنظيم العمرة من  .2. . 

 
يوما  30يوما في إطار رخصته السنوية و تمديدها لفترة مدتها  30، 2017شهرين متتابعين صيف  .3.  . 

 
.4. . البزنيس2018يناير  6إلى  2017دجنبر  23أسبوعان من  . 

 
يوما 12) يوما(في إطار رخصته السنوية مع تمديد 30، شهر 2018غشت  11من فاتح يوليوز إلى  .5.  

. 
 

. العمرة، البزنيس2019يناير  5إلى  2018دجنبر  25من  .6. . 
 

2019أبريل  17إلى  2019أبريا  6من  .7.  
 

دون احتساب الغياب المتكرر بالعشرات و طبعا قمنا كمغاربة غيورين و مسلمين مسئولين أمام هللا  

الرقيب و الحسيب، قمنا بإخبارك.ما أنتم و فرعون إتحاد مساجد فرنسا بكل غياب الفقيه عبد الكامل  

مقر العملالشاوي عن مقر عمله و بعثنا لكما رسالة توضيحية مستفيضة لماهية و عواقب مغادرة  . 

 



و طالبناكم بانتقال السيد الشاوي رحمة بسمعته و احتراما لصورة و نبل اإلمامة حتى تعود الطمأنينة و  

السكينة إلى هذه المدينة و خصوصا المسجد الذي أصبح مزرعة السيد الشاوي و بقرة حلوبا، لكن و مع  

مكم هو المراكز و المناصب و زينة الدنيا  كامل األسى لم تكترثوا بقيمة مراسالتنا اإلخبارية و كل ما يه

ليتكم و ضمائركم خصوصا و أن هناك مسلمين  الفانية، تبا لكم و لحكامتكم و تدبيركم و حسكم و مسئو

فضلوا هجر المسجد و اللجوء إلى مساجد بعيدة عن مقراتهم تفاديا للصالة خلف إمام التفرقة و اإلبتزاز  

ه محمد بريوا لإلطاحة بالرئيس السابق)صديق بريوا منذ عشرات  و الفتنة، و هو من خطط بمعية خليل

 .السنين( و تسبب لهما في مواجهة قضائية شرسة يعلم هللا خاتمتها 

 

  سيل من المراسالت إلى جميع مؤسسات المملكة بالداخل و الخارج و ال من حرك ساكنا

 

بقى من اإلسالم إال اسمه و ال من القرآن  قال اإلمام علي كرم هللا وجهه: يأتي على الناس ال يبقى فيما ي

م السماء، من عندهم  إال رسمه، مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أدي

 .تخرج الفتنة و فيهم تعود. حسبنا هللا و نعم الوكيل

 

و أشفقن منها و  قال الحق سبحانه: إنا عرضنا األمانة على السماوات و األرض و الجبال فأبين أن يحملنها 

اآلية 72حملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال. األحزاب   
 

 يتواصل بالفرنسيةو عليه نطالب المؤسسات المسئولة بترحيل السيد عبدالكامل الشاوي، إمام الشر الذي ال .
 

الخطرفي المنشور المقبل سنعري على فضائح مالية بالوثائق و التسجيالت الصوتية من أجل دق ناقوس  . 
 
 
 

 رئيس ودادية مغاربة مين إلوار أنجي فرنسا 

 
 

 صالح أشباني 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 


