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المقدمة
يرجــع وجــود المســلمين فــي أوروبــا إلــى العصــور
الوســطى ،ومــع ذلــك فالوجــود المســتقر لمجموعــات
كبيــرة مــن المســلمين -اآلن يقــدر عددهــا اإلجمالــي بـــ-10
 15مليونًــا -يعــدُّ ظاهــرة جديــدة نســبيًّا فــي غــرب أوروبــا
ووســطها وشــمالها .لقــد اختــار مالييــن المســلمين
اإلقامــة فــي كثيــر مــن البلــدان األوروبيــة التــي ال يعــد
اإلســام ً
ً
وضعــا جديـدًا للمســلمين،
دينــا لهــا ،وهــذا يمثــل
وكذلــك بالنســبة للبلــدان التــي يعيشــون فيهــا
والمجتمعــات التــي هــم جــزء منهــا((( .ومــن المعلــوم أن
معظــم هــؤالء المســلمين قــد ولــدوا ونشــأوا فــي أوروبــا،
أو -علــى األقــل -يعتزمــون االســتقرار فيهــا بشــكل دائــم،
فتالشــت أفكارهــم الســابقة عــن اإلقامــة المؤقتة للعمل
أو للدراســة ،وبالتالــي فقــد انتهــت أيــام الحلــول المؤقتــة
فيمــا يتعلــق تنظيــم الحيــاة الفرديــة واالجتماعيــة .لذلــك
يحــاول عــدد مــن المســلمين تدريجيًّــا تحديــد هويتهــم
ووضعهــم فــي المجتمعــات األوروبيــة ،وفــي الوقــت
( )3راجع:
Mathias Rohe, Der Islam—Alltagskonflikte und Lösungen. Rechtliche
;Perspektiven, Freiburg/Br., 2nd ed. 2001, p. 91
ولالطالع على رؤى حديثة ،انظر ً
أيضا:
Philip Lewis, Islamic Britain, London a.o., 1994, especially p. 52.
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نفســه أصبــح علــى األحــكام القانونيــة
األوروبيــة أن تتعامــل مــع هــذه الهويــة
الدينيــة الجديــدة بأبعادهــا المختلفــة.
وعندمــا يتعلــق األمــر بوضــع المســلمين فــي
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االختــاف((( .كذلــك يوجــد بيــن المســلمين مــن
ال يهتــم بممارســة الشــعائر الدينيــة فــي الوقــت
الــذي ال ينكــر فيــه هويتــه اإلســامية ،ومنهــم
مــن يميــل إلــى الصوفيــة ويعتبــر أحــكام الفقــه
«ســطحية» وال تســتحق اهتمامً ــا كبيــ ًر ا.

أوروبــا ،يتعيــن علينــا أو ًلا أن نضــع فــي االعتبــار أن

ومــع ذلــك يتزايــد عــدد المســلمين الذيــن

التحديــات التــي تواجــه المســلمين فــي حياتهــم

يحرصــون علــى التأكيــد القاطــع علــى كونهــم

بأوروبــا ال تتعلــق بمعتقداتهــم وال بشــؤونهم

مســلمين أوروبييــن ،والســؤال الحاســم بالنســبة

الدينيــة فــي المقــام األول ،وإنمــا تتعلــق

لهــم هــو تحديــد الهويــة اإلســامية ،بمــا فــي ذلــك

بقضايــا مثــل عــدم معرفتهــم باللغــة الســائدة،

التطبيــق العملــي لألحــكام اإلســامية التي تشــكل

عــال
ومحدوديــة فرصهــم فــي تحصيــل مســتوى
ٍ

جــزءا مــن الشــرع فــي إطــار األحــكام القانونيــة
ً

مــن التعليــم ،وارتفــاع معــدالت البطالــة بينهــم

األوروبيــة واالحتياجــات المجتمعيــة.

نســبيًّا .إضافـ ًـة إلــى ذلــك علينــا أال نفتــرض إجمــاع
المســلمين (وكذلــك غيــر المســلمين) علــى رأي
واحــد؛ فالجماعــات المســلمة فــي داخلهــا تتميــز
بالتعدديــة والصــراع ،وليــس ذلــك وليــد الديــن
بالضــرورة .وفــي أوروبــا تفتقــر المجتمعــات
المســلمة -بشــدة -إلــى الوحــدة فيمــا بينهــا؛
فــا تــزال هنــاك مســاجد «تركيــة» أو «عربيــة» أو
«بوســنوية» يصلــي فيهــا عـ ً
ـادة مــن يحمــل خلفيــة
عرقيــة معينــة.

ما الشريعة؟
ً
ً
وفقــا
وفقــا للمعنــى الحرفــي ،وكذلــك
لآليــة  18مــن ســورة الجاثيــة؛ تعنــي الشــريعة
«الطريــق ُ
َــل اإللــه» (((.
الم َعبَّــد ،المحــدد مــن ِقب ِ
أمــا مــن الناحيــة االصطالحيــة فهنــاك تعريفــان
ســائدان مختلفــان بشــكل ملحــوظ ،وغالبًــا مــا
يــؤدي ذلــك إلــى ســوء الفهــم أثنــاء المناقشــات
العامــة .يشــير الشــرع بمعنــاه الواســع إلــى

وال يــزال العديــد مــن المســلمين فــي أوروبــا
يســعون إلــى البحــث عــن حلــول عمليــة لتنظيــم
ً
وفقــا لمقتضيــات القانــون األوروبــي
حياتهــم
واألحــكام الدينيــة اإلســامية .وقــد حــاول
المســلمون ً
أيضــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة
صياغــة بيانــات نظريــة لتوضيــح موقفهــم مــن
االختــاف المحتمــل بيــن القواعــد القانونيــة
والدينيــة ،وإيجــاد حلــول مناســبة لهــذا النــوع مــن

( )4لالطــاع علــى دراســات متميــزة حــول التطــورات الحاليــة،
راجــع:
Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld, “Religious
Authorities of Muslims in the West: Their Views on
Political Participation”, in id. (eds.), Intercultural
Relations and Religious Authorities: Muslims in the
European Union, Leuven a.o. 2003, p. 149,
وكذلك:
Jacques Waardenburg, Muslims and Others: Relations in
Context, Berlin a.o. 2003, pp. 241, 308 and 336.
( )5راجع:
M.B. Hooker, “Sharīʿa”, EI2, IX, pp. 321-28, under 1.1.
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أي نــوع مــن القواعــد الدينيــة والفقهيــة التــي

أوروبــا قــد يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى إعــادة

ينــص عليهــا اإلســام ،ويشــمل ذلــك القواعــد

تصديــر

مثــل هــذا النــوع مــن األحــكام .لذلــك

المتعلقــة بالصــاة والــزكاة ،وكذلــك التــي تنظــم

يجــب مــن البدايــة توضيــح نقطتيــن عامتيــن :أو ًلا

العقــود وفقــه األســرة أو قانــون العقوبــات.

أن المبــادئ األساســية للديموقراطيــة ،وســيادة

لكــن غيــر المســلمين فــي أوروبــا فــي معظمهــم،

القانــون وحمايــة حقــوق اإلنســان ،ال تخضــع إلــى

وكذلــك العديــد مــن المســلمين خاصــة مــن

أي مشــرع قــد ينــوي تقليصهــا أو إلغاءهــا (راجــع

أصــل تركــي ،يفهمــون لفــظ الشــرع بمعنــى

علــى ســبيل المثــال المــادة  ،79البــاب  ،3مــن

أضيــق إذ يحــدّ ون داللتــه فــي األحــكام الفقهيــة

الدســتور األلمانــي) ،وثان ًيــا أن الغالبيــة العظمــى

التــي تنظــم األحــوال الشــخصية واألســرة

مــن المســلمين فــي أوروبــا ال يرفضــون هــذه

والميــراث والعقوبــات البدنيــة .وفــي حيــن أن

المبــادئ بــل يؤيدونهــا .ومــن المؤســف أن

االلتــزام باألحــكام المتعلقــة بالصــاة والصيــام

هنــاك عــددً ا مــن المتطرفيــن الذيــن يعارضــون

ومــا إلــى ذلــك ال يســبب عــادة أي مشــكالت،

األنظمــة الدســتورية األوروبيــة بشــكل علنــي،

إال أن تطبيقهــا قــد يــؤدي إلــى اختالفــات

وقــد يعبــرون عــن معارضتهــم باســتخدام

خطيــرة ،ويرجــع ذلــك إلــى أن التمييــز الفقهــي

العنــف ،وهــؤالء بالطبــع يجــب أن يخضعــوا

بيــن الجنســين أو بيــن األديــان ال يــزال موجــودً ا

لجميــع اإلجــراءات األمنيــة التــي تمنحهــا قوانيــن

فــي الصياغــة والتفســير التقليدييــن لألحــكام

األمــن الدســتورية .ومــع ذلــك يوجــد عــدد كبيــر

الفقهيــة((( ،وهــو مــا يتناقــض بوضــوح مــع

مــن أحــكام المشــاركة التــي ال تتعــارض مــع

أحــكام حقــوق اإلنســان فــي الدســاتير األوروبيــة،

القوانيــن األوروبيــة ،وبالتالــي يمكــن الوفــاء بهــا

ومــع االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان

ً
وفقــا للضمانــات الدســتورية للحريــة الدينيــة أو

 .ECHRوينطبــق الشــيء نفســه علــى األشــكال

دائمــا أن
فــي إطــار القوانيــن الحاليــة .يجــب علينــا
ً

الوحشــية للعقــاب البدنــي التــي ال تــزال تمــارس

نضــع فــي االعتبــار أن القانــون الحاكــم لــأرض

فــي عــدد مــن الــدول اإلســامية((( .وهنــاك خــوف

هــو وحــده الــذي يقــرر مــا إذا كانــت هــذه الــرؤى

واســع النطــاق مــن أن وجــود المســلمين فــي

قابلــة للتطبيــق فــي أوروبــا وإلــى أي مــدى .هــذا

( )6فــي العديــد مــن البلــدان اإلســامية ،تــم اإلعــان عــن
إصالحــات قانونيــة -وأخــرى فــي الطريــق -تهــدف إلــى تحســين
الوضــع القانونــي للمــرأة ولغيــر المســلمين .إال أنــه يبقــى
المشــرع التركــي هــو الوحيــد الــذي ألغــى مثــل هــذه األحــكام
التمييزيــة بشــكل كامــل تقريبــا .راجــع:
Christian Rumpf, Einführung in das türkische Recht,
München 2004, p. 128.
( )7انظر:
Adel El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht,
Baden-Baden 1983; Olaf Köndgen, Das islamisierte
Strafrecht des Sudan, Hamburg 1992.

(((

نــوع مــن األحــكام المرجعيــة ( )meta-ruleالتــي
تحكــم تطبيــق األحــكام «األجنبيــة» فــي جميــع
أنحــاء العالــم بــل فــي كل نظــام قانونــي علــى
اإلطــاق.
ـزءا
( )8تجــدر اإلشــارة إلــى أن النــوع نفســه مــن األحــكام كان جـ ً
مــن القواعــد القانونيــة األوروبيــة لعــدة قــرون ،وخاصــة تلــك
التــي تميــز بيــن الجنســين.
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مستويات تطبيق أحكام
الشريعة
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بـــ «أركان اإلســام الخمســة» علــى ســبيل المثــال،
ويمكــن ألي شــخص استشــارة المســلمين أو
المؤسســات اإلســامية الشــهيرة للحصــول

فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحــكام الشــريعة

علــى فتــوى فــي المســائل الدينيــة( ،((1ممــا يفتــح

اإلســامية فــي أوروبــا ،علينــا التمييــز بيــن القضايــا

للمرء مســاحة واســعة لممارســة نشــاطه الديني

الدينيــة والقضايــا القانونيــة ،ويتــم تنظيــم القضايــا

بشــكل خــاص وكذلــك فــي األماكــن العامــة.

الدينيــة مــن خــال األحــكام الدســتورية األوروبيــة
والوطنيــة التــي تكفــل الحريــة الدينيــة .وهنــاك
شــريعة أوروبيــة تتطــور فــي مجــال األحــكام الدينيــة
بشــكل رئيــس فيمــا يتعلق بـــالعبادات (العالقة بين
هللا والبشــر) والجوانــب غيــر القانونيــة للمعامــات
(فيمــا يتعلــق بالعالقــات بيــن البشــر).

(((

1 .1األحكام الدينية

تشــمل الحريــة الدينيــة بهــذا المعنــى جميــع
الديانــات علــى تنوعهــا ،وليــس فقــط ديانــات
ً
ووفقــا لهــذه
أغلبيــة الســكان .وعــاوة علــى ذلــك،
األحــكام ،ال يقتصــر الديــن علــى المجــال الخــاص
بــل إن التعبيــر عنــه فــي المجــال العــام مكفــول
كذلــك .ومــع ذلــك فهنــاك بعــض االختالفــات فــي
التطبيــق فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة ،ويرجــع
ذلــك إلــى قناعــات متباينــة فيمــا يتعلــق بمــدى

ً
اختالفــا
يختلــف تطبيــق األحــكام الدينيــة

المســافة بيــن أنشــطة الدولــة واألديــان .ففــي

جوهر يًّــا عــن تطبيــق المعاييــر الفقهيــة ،ويرجــع

فرنســا وسويســرا علــى ســبيل المثــال هنــاك

ذلــك إلــى أن الحريــة الدينيــة فــي معظــم الــدول

فصــل صــارم بيــن الدولــة والديــن ،لذلــك ال يُســمح

األوروبيــة قــد بلغــت مداهــا ،حيث تضمن الدســاتير

ً
وفقــا
للضبــاط أو حتــى للتالميــذ فــي فرنســا

األوروبيــة -مثــل المــادة  9مــن االتفاقيــة األوروبيــة

للتشــريعات الحديثــة بإظهــار الشــعارات الدينيــة

لحقــوق اإلنســان -عــدم حرمــان النــاس مــن

فــي أوقــات عملهــم وفــي المــدارس.

حقوقهــم األساســية فــي االلتــزام بأحــكام دينهــم،
ومــن َث َّ
ــم ال تمنــع الدولــة أي مســلم مــن االلتــزام
ِ
( )9انظر:
Mathias Rohe, “The Formation of a European Shari‘a”, in
Jamal Malik (ed.), Muslims in Europe: From the Margin to
;the Centre, Münster, 2004, p. 161
لالطالع على دراسات متميزة حول التطورات الحالية ،انظر:
Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld, “Religious
Authorities of Muslims in the West: Their Views on
Political Participation”, in id. (eds.), Intercultural
Relations and Religious Authorities: Muslims in the
European Union, Leuven a.e. 2003, p. 149,
وكذلك:
Jacques Waardenburg, Muslims and Others: Relations in
Context, Berlin a.o. 2003, pp. 241, 308 and 336.

أمــا ألمانيــا فالوضــع فيهــا مختلــف بعــض
الشــيء ،فالنــص األكثــر أهميــة لتنظيــم الشــؤون
الدينيــة هــو المــادة  ،4القســمان  1و 2مــن الدســتور
األلمانــي( ،((1وال تقتصــر هــذه المــادة -باإلضافــة إلــى
( )10لمثال على ذلك ،انظر:

Rohe, “Formation”, (n. 7), p. 173.

( )11الصياغة هي كما يلي:
المادة [ 4حرية العقيدة والضمير]
( )1ال ُتنتهــك حريــة العقيــدة وحريــة الضميــر ،وال حريــة اعتنــاق
أي عقيــدة دينيــة أو فلســفية.
(ُ )2تكفل الممارسة اآلمنة للشعائر الدينية.
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المــادة  9مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان

المســلمين الفرنســيين علــى ذلــك اســم

التــي هــي أقــل تأثيــرا فــي منــح الحقــوق -علــى

«الحيــاد اإليجابــي» (أي تجــاه األديــان) .

القناعــات الدينيــة الفرديــة ،وإنمــا تضمــن ً
أيضــا
التعبيــر الجماعــي عــن المعتقــدُ ،
وتلــز ِ ُم الدولــة
بالحــرص علــى عــدم تقييــد هــذا الحــق دون مبــرر.
وبالطبــع هنــاك حــدود قانونيــة لهــذه الحقــوق بمــا
فــي ذلــك الحقــوق الدينيــة؛ فــا يُســمح ألحــد -مثــا-
بتهديــد اآلخريــن ألســباب دينيــة .وعــاوة علــى
ذلــك ،تنــص المــادة  3مــن الفصــل  3مــن الدســتور
األلمانــي علــى أنــه ال يجــوز تفضيــل أو اســتهجان
أي شــخص علــى أســاس المعتقــد أو الديــن.

(((1

ويعــد الذبــح الحــال مثــا ًلا عمل ًّيــا علــى نطــاق
وحــدود الحريــة الدينيــة فــي ألمانيــا فيمــا يتعلــق
بالممارســة الدينيــة للمســلمين ،إذ يُســمح
بالذبــح الحــال فــي معظــم دول االتحــاد األوروبــي
(باســتثناء الســويد) منــذ وقــت طويــل( .((1فــي
ً
مختلفــا فيــه إلــى وقــت قريــب،
ألمانيــا ،كان هــذا
عندمــا أصــدرت المحكمــة الدســتورية االتحاديــة
فــي  15مــن ينايــر ( 2002((1قــرا ًر ا غيــر مســبوق بــأن حرية
الديــن تشــمل حــق المســلمين فــي ذبــح الحيوانات

وتثبــت هــذه األحــكام القانونيــة أن األحــكام

ً
وفقــا ألحكامهــم شــريعتهم ومنهــا ذبــح الحيــوان

القانونيــة العلمانيــة فــي أوروبــا ال ترفــض

دون تدويخــه ،وهــو أمــر محظــور عمومً ــا بموجــب

الديــن وليســت ال دينيــة علــى اإلطــاق كمــا

ً
ووفقــا للمــادة ( )4aمــن
قانــون حمايــة الحيــوان.

هــو مزعــوم بالخطــأ( ،((1وعلــى العكــس مــن

هــذا القانــون ،يجــوز للمجتمــع الدينــي التقــدم

ً
واســعا لالعتقــاد
ذلــك فهــي تفتــح مجــا ًلا

بطلــب للحصــول علــى ترخيــص إلجــراء الذبــح

والممارســة الدينيــة ،ويجــب علــى الدولــة تحييــد

ً
وفقــا لهــذه األحــكام الضروريــة .وتجــدر اإلشــارة

نفســها واالمتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون

هنــا إلــى أن المجتمــع اليهــودي كان لديــه رخصــة

الدينيــة .وتعتبــر المســاواة بيــن األديــان أهــم

ً
وفقــا لدينهــم ،وذلــك
للذبــح دون تخديــر الحيــوان

مــا يترتــب علــى هــذه العلمانيــة القانونيــة ،بمــا

قبــل ســيطرة الحكومــة النازيــة فــي عــام ،1933

فــي ذلــك الحريــة فــي عــدم اعتنــاق أي ديانــة

ثــم بعــد هزيمــة النازييــن فــي عــام  .1945وفيمــا

أو الحريــة فــي تغييــر الديانــة( .((1وهــذا الحيــاد

يتعلــق بالمســلمين كانــت هنــاك مشــكلتان يجــب

وفقــا للقناعــة العامــة فــي أوروبــا يعــد شـ ً
ـرطا

حلهمــا؛ أوالهمــا أن بعــض المحاكــم لــم تعتبــر أن

أساســيا للحريــة الدينيــة الحقيقيــة ،وال يمكــن

المســلمين المتقدميــن لهــا يشــكلون مجتمعــا

االســتغناء عنــه ،مــن هنــا يطلــق أحــد مشــاهير

دينيــة بالمعنــى القانونــي ،إذ تبنــت هــذه المحاكــم

( )12انظر:
Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat,
Bielefeld 2003, p. 60 for critical Muslim voices.

(14) Soheib Bencheikh, Marianne et le Prophète—L’Islam
dans la France laïque, Paris 1998, p. 57.

( )13حــول العالقــة الجوهريــة بيــن الحريــة الدينيــة التامــة
والعلمانيــة ،انظــر:
Bielefeldt, n. 10, pp. 15.

( )15انظر:
Potz/Schinkele, Schächten, Religionsfreiheit und
Tierschutz , Freistadt 2001, p. 129.
(16) BVerfG NJW 2002, p. 663.
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ً
خاطئــا مــن الناحيــة القانونيــة -يفتــرضمفهومً ــا

ســيكون كافيًــا بيــان مــا إذا كان لطريقــة الذبــح

أن المجتمــع الدينــي يجــب أن يشــبه بنيــة الكنائــس

المطلوبــة أســس دينيــة معقولــة .وفــي رأيــي،

المســيحية ،وبالتالــي قــد يُمنــع المســلمون،

كانــت هــذه هــي النقطــة األهــم فــي الحكــم مــع

والذيــن لــم يعتــادوا تاريخيًّــا علــى تكويــن بنــى

آثــار بعيــدة المــدى علــى وضــع المســلمين فــي

مماثلــة ،مــن ممارســة حقــوق دينيــة واضحــة

ألمانيــا ككل .وهكــذا ظهــر وألول مــرة كيــف

لمثــل هــذه األســباب الســطحية .وبنــاء عليــه فقــد

أن المســلمين فــي ألمانيــا هــم وحدهــم الذيــن

قــررت المحكمــة الدســتورية أن أي مجموعــة مــن

يقــررون عقيدتهــم واحتياجاتهــم.

األشــخاص ،لهــا معتقــدات مشــتركة ،ومنظمــة
فــي أشــكال أيــا كانــت ،يمكنهــا أن تفــي بمقتضيــات
القانــون فــي هــذا الصــدد.

ولــم يغفــل هــذا القــرار اســتهداف القانــون
حمايــة الحيوانــات إلــى أقصــى حــد ممكــن؛ فالذيــن
ُتعــرف كفاءتهــم فــي ذبــح الحيــوان بطريقــة

أمــا المشــكلة الثانيــة فتتمثــل فــي

الئقــة ،كالجزاريــن مثــا ،هــم فقــط مــن يمكنهــم

تســاؤل أثيــر حــول مــا إذا كان هنــاك بالفعــل

الحصــول علــى ترخيــص للقيــام بذلــك .وبعــد

أحــكام فــي اإلســام توجــب ذبــح الحيــوان دون

ذلــك قامــت منظمتــان اتحاديتــان للمســلمين

تخديــر مســبق ،ذلــك أن مفتــي مصــر -وغيــره -قــد

فــي ألمانيــا بإنشــاء لجنــة مشــتركة إلعــداد ورقــة

(((1

حــول التفاصيــل والتعــاون مــع الهيئــات اإلداريــة

أصــدر فتــوى فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين

تجيــز للمســلمين طــرق الذبــح الشــائعة
فــي أوروبــا ،وهكــذا ُنفيــت عــن أحــكام الذبــح
ً
متوافقــا
قطعيتهــا( .((1لكــن هــذا الــرأي لــم يكــن
مــع مقتضيــات حيــاد الدولــة فــي عالقتهــا
باألديــان؛ إذ ال يحــق للدولــة والمحاكــم أن تقــرر
بشــأن العديــد مــن االختالفــات الدينيــة ومــا يعــد
ملزمــا ،فهــذا القــرار
منهــا «صحيحً ــا» ومــن ثــم
ً
ذلــك كلــه متــروك لمعتنقــي الديانــات أنفســهم.
وقــد أشــارت المحكمــة الدســتورية إلــى أنــه
مــن أجــل الحصــول علــى الترخيــص المطلــوب
( )17تصريحــات مفتــي مصــر ورئيــس جامعــة األزهــر بتاريــخ
 ،1982/2/25ورابطــة العالــم اإلســامي بجــدة عــام  ،1989باإلضافــة
إلــى هيئــات أخــرى؛ راجــع ً
أيضــا:
OVG Hamburg NVwZ 1994, pp. 592, 595 s.
( )18راجــعBVerwG, BVerwGE 99, p. 1 :؛ انظــر ً
أيضــاBVerwG :
.NJW 2001, p. 1225

ذات الصلــة.
مــن دواعــي أســفي الشــخصي أن هنــاك
ً
نقاشــا مســتم ًر ا وعاطفيًّــا فــي بعــض األحيــان
حــول هــذا الحكــم( .((1تعتبــر حمايــة الحيوانــات
الصغيــرة -وهــي قضيــة مهمــة للغايــة بالنســبة
تكريســا لـــ
لمجموعــات واســعة مــن المواطنيــن-
ً
«الممارســات الدينيــة فــي العصــور الوســطى».
لــم يكــن مفيــدً ا حتــى أن المحكمــة الدســتورية
نفســها أشــارت إلــى عــدم وجــود أدلــة علــى وجــود
ألــم أكبــر للحيوانــات مــن خــال ذبــح الخبيــر دون
تخديــر بالمقارنــة مــع أســاليب الذبــح الحاليــة،
( )19راجع:
“Lyrik für Wähler”—Tierschutz, Grundgesetz und die
Union, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 27.03.2002,
p. 6.
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وليــس التحــدث عــن طــرق النقــل القاســية ً
حقــا

بواليــة هيســن اســتئناف الموظــف ضــد

حيوانــات للذبــح فــي جميــع أنحــاء أوروبــا .فــي

اإلشــعار لألســباب نفســها(.((2

غضــون ذلــك ،قــررت محكمــة االســتئناف فــي
القضايا اإلدارية لوالية هيســن  Hessenأن الجزار
المســلم قــد يتقــدم بنجــاح بطلــب للحصــول علــى
تصريــح لذبــح الحيوانــات فــي األعيــاد اإلســامية
فــي أوقــات يُحظــر فيهــا اســتخدام هــذه الكلمــة
بشــكل عــام( .((2تجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن هنــاك
ً
نقاشــا مثيــ ًر ا لالهتمــام حــول الحاجــة إلــى الذبــح
دون إذهــال بيــن المســلمين(.((2
وهنــاك

مثــال

عملــي

تســبب هــذا القــرار فــي حالــة مــن الغضــب
الشــديد بيــن المســلمين ،وهــو غضــب مفهــوم
إلــى حــد مــا .لكــن يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار فــي
مثــل هــذه الحــاالت أن الدولــة وحدهــا هــي التــي
ً
وفقــا للدســتور،
يجــب أن تمنــح الحريــة الدينيــة
ومــع ذلــك ففــي مجــال القانــون الخــاص تمــارس
الحقــوق الدســتورية تأثيــ ًر ا «غيــر مباشــر» علــى
أحــكام القانــون ،وهــذا يعنــي أنــه يجــب أخذهــا فــي

يتعلــق

االعتبــار دون أن يتــم تنفيذهــا بطريقــة مباشــرة

آخــر

بالموظفــات المســلمات المحجَّ بــات ،إذ

وبعيــدة المــدى كمــا هــو الحــال فــي النزاعــات بيــن

يحــدث أن أربــاب األعمــال يقصــون المحجبــات

األفــراد والدولــة .وفــي هــذه القضايــا الخاصــة

عــن الوظائــف التــي تتطلــب التعامــل المباشــر

يوجــد حقــان دســتوريان متعارضــان :حريــة الديــن

مــع الجمهــور (فــي المتاجــر والمكاتــب ومــا إلــى

لصالــح الموظــف ،والحريــة الشــخصية التــي

ذلــك) .وقــد شــهدت واليــة هيســن مؤخــ ًر ا

تســمح ببــدء العالقــات التعاقديــة وإنهائهــا

حادثــة مــن هــذا النــوع ،إذ تلقــت موظفــة

ً
وفقــا للمصالــح الشــخصية.

مســلمة تعمــل فــي متجــر متعــدد األقســام
فــي الريــف إشــعا ًر ا بإنهــاء عقدهــا بســبب
رفضهــا للعمــل ،وكانــت هنــاك قاعــدة متفــق
عليهــا داخــل الشــركة مفادهــا أنــه علــى الجميع
ارتــداء مالبــس «الئقــة» ال تســيئ إلــى العمــاء،
وقــد صــرح صاحــب العمــل أنــه هــو نفســه ال
يهتــم بمســألة الحجــاب ،ولكــن بعــض الدالئــل
تشــير إلــى أن العمــاء المحافظيــن بشــكل
رئيســي لــن يقبلــوا التعامــل مــع كاتبــة محجبــة،
وبالطبــع ســوف يتحولــون إلــى شــركات

ومــع ذلــك فقــد قبلــت محكمة العمــل االتحادية
أخي ـ ًر ا ادعــاء المســتأنف( ،((2وشــددت علــى األهميــة
الكبــرى للحريــة الدينيــة التــي ال يمكــن إلغاؤهــا
لمجــرد افتــراض خســائر اقتصاديــة محتملــة قــد
تلحــق بصاحــب العمــل .وحتــى فــي حالــة وجــود
خســائر فعليــة يتعيــن علــى صاحــب العمــل قبــل
إنهــاء العقــد أن يــدرس إمكانيــة نقــل الموظــف إلــى
موقــع آخــر أقــل حساســية ،وقــد أكــدت المحكمــة
الدســتورية االتحاديــة علــى هــذا الحكــم(.((2

منافســة ،وقــد رفضــت المحكمــة العماليــة

(22) LAG Hessen 21.06.2001, NJW 2001, p. 3650.

(20) VGH Kassel 30.01.2004, NVwZ 2004, p. 890; p. 893.

(23) BAG NJW 2003, p. 1685.

( )21انظر.Rohe, n. 1, p. 187 :

(24) BVerfG NJW 2003, p. 2815.
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وفــي تحــرك للتشــريعات المناهضــة

العدد  | 11خريف  ٢٠٢٠م

االجتماعــي دفــع تكاليــف الختــان

(((2

أو تغســيل

ً
توجيهــا
للتمييــز ،أصــدر االتحــاد األوروبــي

المســلم المتوفــى

بشــأن قانــون العمــل يحظــر ممارســة التمييــز

فــي بلــده األصــل ،بمــا فــي ذلــك تكاليــف النقــل،

علــى أســاس الديــن( ،((2ويؤيــد المســلمون

إن لــم تكــن هنــاك مقبــرة إســامية متاحــة فــي

فــي ألمانيــا هــذا التوجيــه بقــوة ،لكــن ال ينبغــي

ألمانيــا( .((2ومــن ناحيــة أخــرى ،رفضــت المحكمــة

للمــرء أن يكــون متفائ ـ ًلا للغايــة بشــأن نتائجــه

اإلداريــة فــي ماينتــس  Mainzطلــب امــرأة مســلمة

المحتملــة؛ فأربــاب العمــل الذيــن يواصلــون

ترتــدي نقابًــا للحصــول علــى المســاعدة العامــة،

رفــض توظيــف النســاء المحجبــات ســيجدون

وكان ســبب الرفــض أن هــذا النمــط الخــاص مــن

ً
طرقــا لعــدم توظيفهــن أو إنهــاء
بالتأكيــد

المالبــس ســوف يمنعهــا مــن العثــور علــى عمــل،

عقودهــن ألســباب أخــرى «مقبولــة» قانونيًّــا.

وأنهــا لــم تقــدم أي تفســير لضــرورة ارتدائــه(.((2

كذلــك يمكــن آلخريــن أن يتــرددوا فــي قبــول
أي طلــب توظيــف للنســاء المســلمات،
محجبــات أو غيــر محجبــات ،لتجنــب أي نــوع
مــن المشــكالت فــي المســتقبل .وربمــا ال
يمكــن إيجــاد حــل لهــذه المشــكلة قانونيًّــا.
وستســتمر هــذه المشــكلة مــا دام أن الحجــاب
يُنظــر إليــه مــن قبــل أجــزاء كبيــرة مــن المجتمع،
بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المســلمين ،بوصفــه
أداة لقمــع المــرأة ولألصوليــة الدينيــة التــي
تتعــارض مــع القيــم الديمقراطيــة واإلنســانية
للنظــام القانونــي.

(((2

أو دفنــه فــي مقبــرة إســامية

ً
عــاوة علــى ذلــك ،يقــر قانــون الضمــان
االجتماعــي األلمانــي بالصالحيــة القانونيــة لتعــدد
الزوجــات ،لكــن شــريطة أن تكــون عقــود الــزواج
ســليمة بموجب القانــون المتعلق بصياغتها(،((3
وســبب هــذه المعالجــة هــو أن الزوجــة الثانيــة أو
الزوجــات األخريــات الالئــي قــد يعشــن فــي هــذا
الوضــع لفتــرة طويلــة؛ ربمــا يقــع عليهــن ضــرر
فــي حقوقهــن الزوجيــة كالنفقــة ومــا إلــى ذلــك.
وفــي هــذا الصــدد تتضمــن المــادة  ،34القســم ،2
أحكامــا متعلقة
القانــون االجتماعــي األول، SGB I
ً
بأنظمــة الضمــان االجتماعــي ،إذ تنظــم المــادة

وللديــن آثــاره حتــى علــى قانــون الضمــان

تقســيم المعــاش بيــن األرامــل الالئــي عشــن

االجتماعــي .وقــد قــررت المحاكــم أنــه فــي حالــة

فــي ظــل تعــدد الزوجــات ،وتحديــد نصيــب الفــرد

االحتيــاج المالــي يتعيــن علــى صناديــق الضمــان

(26) OVG Lüneburg FEVS 44, p. 465.
(27) VG Berlin NVwZ 1994, p. 617.

(25) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000
establishing a general framework for equal treatment
in employment and occupation, OJ L 303, 2.12.2000, p.
16. Cf. Mathias Rohe, “Schutz vor Diskriminierung aus
religiösen Gründen im Europäischen Arbeitsrecht Segen
oder Fluch?” in: Krause/ Veelken/ Vieweg (Eds.), Recht der
Wirtschaft und der Arbeit in Europa, Gedächtnisschrift
für Wolfgang Blomeyer, Berlin 2004, p. 217.

( )28انظر.OVG Hamburg NJW 1992, p. 3118, 3119 :
(29) VG Mainz 26.02.2003 (Az. 1 L 98/03.MZ)—not yet
published.
( )30انظر:
LG Frankfurt a.M. FamRZ 1976, p. 217; LG Osnabrück
;NJW-RR 1998, p. 582; AG Bremen StAZ 1991, pp. 232f
Staatsanwaltschaft bei dem LG München I IPRspr. 1996
No. 62; VGH Kassel NVwZ-RR 1999, p. 274, 275.
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منهــن( .((3ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الــزواج الثانــي

الــذي تتعــرض لــه اإلنــاث ،ويجــب معاقبتــه

ً
وفقــا لقانــون بلــد المنشــأ
الــذي يكــون صحيحً ــا

بشــدة (.((3

للزوجيــن يجــب اعتبــاره زواجً ــا جديــدً ا بعــد وفــاة
الزوجــة؛ لذلــك ال يحــق للــزوج الحــي الــذي تــزوج
ً
وفقــا
ثانيــة أن يحصــل علــى معــاش األرمــل
للمــادة  46مــن القانــون االجتماعــي الســادس(.((3
ومــع ذلــك ،يميــز القانــون األلمانــي بيــن الجوانــب
الخاصــة فــي الــزواج والجوانــب العامــة غالبًــا،
خاصــة تلــك المتعلقــة بقانــون الهجــرة،
وهــذا القانــون فــي نطــاق تطبيــق أحكامــه ال
يمنــح االمتيــازات الزوجيــة إال للزوجــة األولــى؛
علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بتصاريــح
اإلقامــة(.((3

وبشــكل عــام ،ال يمكــن ممارســة الحــق
األساســي فــي الحريــة الدينيــة دون قيــود ،ال
ســيما عندمــا يكــون للممارســة الدينيــة تأثيــر
علــى البيئــة االجتماعيــة .وعلــى ســبيل المثــال ،ال
تبــرر حريــة العقيــدة التلقيــن الدينــي للتالميــذ(،((3
كمــا أن دفــاع المــرء عــن مقدســاته أمــام
اإلســاءة لهــا (علــى ســبيل المثــال المنصــوص
عليهــا فــي المــادة  166مــن القانــون الجنائــي
األلمانــي) ال يخــول لــه تنفيــذ القانــون بيــده،
كذلــك يجــب احتــرام حيــاد الدولــة تجــاه جميــع
األديــان ،والمقــام هنــا ال يتســع لمناقشــة هــذه

وحتــى فــي مجــال قانــون العقوبــات قــد ال

ً
موظفــا
المســألة ،لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن

تراعــى الجوانــب الدينيــة إال فــي مســاحة محــدودة

ً
مرموقــا فــي ألمانيــا قــد صــرح بــأن
مســلما
ً

للغايــة ،وأكبــر مثــال علــى هــذا هــو ختــان الذكــور

ألمانيــا أكثــر إســامً ا مــن الســعودية( .((3وخالصــة

ً
فوفقــا
الــذي يقــوم بــه المســلمون واليهــود،

القــول هــي أن القانــون األوروبــي ثابــت وغيــر قابــل

للقانــون األلمانــي يمثــل الختــان ضــر ًر ا جســديًّا

للتغييــر فــي مبادئــه القائمــة علــى الديمقراطيــة

لكنــه مبــرر بدوافعــه الدينيــة( ،((3وبالطبــع هنــاك

وحقــوق اإلنســان ،لكنــه فــي الوقــت نفســه،

حــدود صــارم لمثــل هــذا التبريــر ،إذ يقتصــر علــى

وعلــى األســس نفســها ،يتــرك للمســلمين

حــاالت التدخــل البســيطة مــع الحفــاظ علــى

مســاحة واســعة لمارســة حريتهــم الدينيــة.

ســامة الجســد .وهكــذا ال يمكــن بحــال تبريــر
اإلضــرار الكبيــر بالجســد؛ مثــل التشــويه الوحشــي
ً
اختالفــا جوهر يًّــا عــن الحــل
( )31يختلــف الحــل اإلنجليــزي
األلمانــي ،فــأي مــن األرامــل غيــر مقبــول قانون ًّيــا ،علــى ســبيل
المثــال انظــر:
Court of Appeal in Bibi v. Chief Adju-dication Officer
[1998] 1 FLR 375.
(32) Hessisches LSG 29.06.2004 (L 2 RA 429/03), not yet
published.
( )33انظــر ،)OVG Koblenz 12.03.2004 (10 A 11717/03 :لــم
ينشــر بعــد.
( )34للمزيد من اإلشارات ،انظر.Rohe, n. 1, p. 208 :

( )35انظر.Rohe, n. 1, p. 208 :
( )36انظر:
Verwaltungsgericht Stade, Informationsbrief Ausländerrecht
1983, p. 117
(الترويج للعنف في مدرسة قرآن)
(37) Ibrahim Cavdar, former general secretary of the
VIKZ, “Allah ist schulreif”, Die Zeit No. 31 23.7.1998, pp.
9, 11.
للمزيد من التفاصيل ،انظر:
Rohe, “The legal treatment of Muslims in Germany”,
in: Roberta Aluffi B.-P./Giovanna Zincone, The Legal
Treatment of Islamic Minorities in Europe, 2004
(Peeters), p. 83 .
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كمــا كتــب طــارق رمضــان ألوروبــا بشــكل عــام:

بالقانــون المدنــي( )((3أحــد المســتويات الممكنــة

«يمكــن للمســلمين ممارســة شــعائرهم الدينيــة

مــن التطبيــق المباشــر ألحــكام الشــريعة

بحريــة (فــي كل األمــور العبــادات وجــزء مــن

اإلســامية .واليــوم ال يوجــد نظــام قانونــي

المعامــات)؛ وتحمــي القوانيــن عمومً ا حقوقهم

يرفــض تطبيــق األحــكام القانونيــة األجنبيــة

كمواطنيــن أو مقيميــن وكذلــك بوصفهــم

بشــكل عــام .وفــي مجــال القانون المدنــي ،والذي

مؤمنيــن ينتمــون إلــى أقليــة دينيــة؛ إنهــم أحــرار

ينظــم بشــكل أساســي العالقــات القانونيــة بيــن

فــي التحــدث عــن اإلســام وتنظيــم األنشــطة

األفــراد ،تحتــل رفاهيــة هــؤالء األشــخاص أهميــة

الدينيــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة ،وال شــيء

ً
وفقــا
كبيــرة .وإذا قــام شــخص مــا بتنظيــم حياتــه

يمنــع المســلمين مــن المشــاركة فــي المجتمــع

لنظــام قانونــي معيــن ،فــإن ذلــك يجــب حمايتــه

أو المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة.((3(»...

حتــى لــو قــام هــذا الشــخص بتغييــر مــكان

2.2األحكام القانونية
فــي مجــال القانــون ،ينتشــر مبــدأ إقليميــة
القوانيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ،لذلــك فــإن
تطبيــق األحــكام القانونيــة األجنبيــة -بمــا فــي
ذلــك األحــكام اإلســامية -يعــد حالــة اســتثنائية.
ويســري القانــون فــي أوروبــا علــى ثالثــة مســتويات
مختلفــة ،مــع وجــود اختالفــات كبيــرة فــي
التفاصيــل .وتشــترك هــذه المســتويات الثالثــة
فــي أن المشــرع المختــص فــي دولــة اإلقامــة لــه
الحــق المطلــق فــي تقريــر إمكانيــة ونطــاق تطبيــق
األحــكام القانونيــة «األجنبيــة».

أ -القانون الدولي الخاص (تنازع
القوانين)

إقامتــه ،وبنــاء علــى ذلــك يجــب االســتمرار فــي
تطبيــق قانــون دولــة المنشــأ ،وهــو أمــر معــروف،
عندمــا يعبــر الشــخص الحــدود .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن االســتعداد المتبــادل لتطبيــق قانــون
الدولــة األجنبيــة يعتبــر وســيلة قويــة لتعزيــز
العالقــات الدوليــة المنشــودة .وهكــذا ظلــت
فكــرة «المجاملــة الدوليــة» تســتخدم لقــرون
فــي توضيــح هــذا االســتعداد .ومــع ذلــك ففــي
بعــض المســائل يهتــم المجتمــع القانونــي
أيضــا بوجــوب تطبيــق القانــون نفســه علــى كل
شــخص مقيــم فــي بلــد معيــن ،وقــد يتضــح ذلــك
علــى وجــه الخصــوص فــي األمــور التــي تمــس
أصــول الحــس المشــترك مجتمعيــا وقانونيــا؛
كالعالقــات القانونيــة بيــن الجنســين أو بيــن
أتبــاع الديانــات المختلفــة .لذلــك يجــب تحديــد
الســؤال المتعلــق بمــا إذا كان يجــب تطبيــق

يعــد القانــون الدولــي الخــاص (القواعــد

قانــون أجنبــي أو القانــون الوطنــي األساســي،

المنظمــة لتنــازع القوانيــن فــي األمــور المتعلقــة

( )39بطبيعــة الحــال ،فــي مجــال القانــون العــام وخاصــة قانــون
العقوبــات ،ال يطبــق القانــون األجنبــي .وينظــم القانــون العــام
أنشــطة الحاكــم نفســه؛ ويجــب أن يحــدد قانــون العقوبــات
القواعــد الالزمــة لضمــان الحــد األدنــى مــن االتفــاق العــام علــى
الســلوك المشــترك فــي المجتمــع ذي الصلــة.

(38) Tariq Ramadan, To be a European Muslim, Leicester
1999, p. 138.
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ويتــم ذلــك مــن خــال أحــكام القانــون الدولــي

المزغانــي أنــه فــي «الــدول اإلســامية مــن

الخــاص (تنــازع القوانيــن) ،والتــي تــزن المصالــح

الصعــب إنــكار أن قانــون األســرة هــو موقــع

ذات الصلــة.

(((4

وفيمــا يتعلــق بمجــاالت قانــون األســرة
أو الميــراث ،فــإن تطبيــق األحــكام القانونيــة

التيــار المحافــظ»( ،((4وهــذا صحيــح رغــم وجــود
إصالحــات حدثــت ومــا زالــت تحــدث فــي عــدة
دول إســامية(.((4

فــي ألمانيــا وغيرهــا مــن البلــدان األوروبيــة يتــم

ومــع ذلــك ،يجــب أن يتوافــق تطبيــق هــذه

تحديــده غال ًبــا علــى أســاس جنســية األشــخاص

األحــكام مــع قواعــد السياســة الوطنيــة العامــة

المعنييــن وليــس موطــن إقامتهــم( .((4ويمكــن

المتعلقــة بهــا( ،((4إذ يمكــن أن يتســبب تطبيــق

عمومــا بــأن الشــريعة
القــول فــي هــذا الصــدد
ً

التشــريعات المتأثــرة بالشــريعة اإلســامية

اإلســامية لهــا وضــع قــوي بشــكل خــاص

فــي حــدوث مشــكالت قانونيــة إذا أدى إلــى

فــي هــذه المجــاالت( ،((4وقــد يفســر ذلــك

نتيجــة تتعــارض بوضــوح -مثــا -مــع المبــادئ

بــأن الشــريعة اإلســامية تتضمــن العديــد

األساســية للقانــون األلمانــي ،بمــا فــي ذلــك

مــن األحــكام المتعلقــة بهــذه المجــاالت،

الحقــوق المدنيــة الدســتورية (المــادة  6مــن

والمســتنبطة مــن النصــوص المعتمــدة

النــص التمهيــدي للقانــون المدنــي األلمانــي

(القــرآن والســنة) .عــاوة علــى ذلــك ،مــن

 ،)EGBGBوفــي مثــل هــذه الحــاالت ال يمكــن

الواضــح أن هنــاك لوبــي قــوي يحــاول الحفــاظ

تطبيــق هــذه األحــكام المعنيــة ،وعلــى المحاكــم

علــى هــذا المجــال كمعقــل للمعتقــدات الدينيــة

حينئــ ٍذ أن تعمــل علــى ســد الفجــوة القائمــة

وكذلــك ألســباب تتعلــق بالدخــل والســلطة

بأحــكام أخــرى مــن القانــون األجنبــي ذي الصلــة،

(وهــو مــا يشــبه للغايــة الوضــع فــي أوروبــا

إذا كان تطبيقهــا ســيؤدي إلــى نتيجــة تتفــق مــع

حيــن كانــت الكنائــس تحتكــر ســلطة إدارة

السياســة العامــة أللمانيــا(.((4

الــزواج) .وقــد صــرح المحامــي التونســي علــي
( )40للتعرف على القانون الدولي الخاص اإلنجليزي ،انظر:
Peter North and James Fawcett, Cheshire and North’s
Private International Law, London, 13th ed. 1999.
( )41انظر:
Mathias
Rohe,
“Staatsangehörigkeit
oder
Lebensmittelpunkt?”, in: Chris-toph Engel/Helmut Weber
(Ed.), Festschrift für Dietrich Rothoeft, München 1994,
pp. 1-39; For further details cf. Mathias Rohe, “Islamic
Law in German Courts”, Hawwa 1 (2003), p. 46
( )42انظر على سبيل المثال:
Dilger, “Tendenzen der Rechtsentwicklung”, in: Ende/
Steinbach (Eds.), Der Islam in der Gegenwart, 4th ed.
München 1996, p. 187.

(43) Ali Mezghani, Le juge français et les institutions du
droit musulman, J.D.I. 2003, pp. 721, 722.
( )44راجــعRohe, n. 1, pp. 53 and 112 :؛ وحــول تطــورات مثيــرة
لالهتمــام فــي المغــرب ،انظــر“ :رغــم معارضــة العلمــاء”،
الوطــن العربــي 2003/12/14؛ وحــول تونــس انظــر:
;Mezghani, n. 41, p. 729
وحول المغرب العربي ككل ،انظر:
Nelle, Neue familien-rechtliche Entwicklungen im
Maghreb, StAZ 2004, p. 253.
(45) Mathias Rohe, “Islamic Law in German Courts”, 1
Hawwa (2003), 46-59, at 46 et seq.
( )46انظر على سبيل المثال:
BGHZ 120, pp. 29, 37; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, p. 1113.
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لألقــوال التقليديــة( ،((4()((4وفيمــا يتعلــق بتمويــل
المشــروعات يمكــن اللجــوء لألنظمــة الشــرعية
اإلســامية كالمرابحــة

(((4

أو المضاربــة ،وهــي

يفتــح فــي إطــار مــا يســمى القانــون المدنــي

أشــكال معينــة مــن الشــراكة تهــدف إلــى جــذب

وقانــون

ً
بــدال مــن مجــرد منــح
أربــاب األمــوال للمشــاركة؛

العقوبــات بخاصــة ،بالطبــع ليســت قوانيــن

القــروض الــذي يفتــح البــاب لمخالفــة األحــكام

اختيار يــة).

َ
يناقــش بالفعــل إنشــاء
المتعلقــة بالربــا ،كمــا

«االختيــاري»

(القانــون

العــام،

صناديــق تحــوط إســامية  ،وقــد اســتجابت
(((5

وينظــم القانــون المدنــي بشــكل رئيســي
العالقــات القانونيــة بيــن األشــخاص العادييــن
المســتقلين ذاتيــا ،ويعــد اســتقاللهم القيمــة
األساســية فــي أنظمــة القانــون المدنــي
األوروبيــة الليبراليــة ،وهــو مــا تمنحــه كذلــك
الحقــوق الدســتورية ذات الصلــة (راجــع :المادة
 ،2الفصــل  ،1مــن الدســتور األلمانــي) .وبالتالــي
ففــي األمــور التــي تتعلــق حصر يًّــا بالمصالــح
الخاصــة لألطــراف المعنيــة ،يحــق لهــذه
األطــراف إنشــاء عالقــات قانونيــة وترتيبهــا
ً
وفقــا الختياراتهــا .إن األحــكام القانونيــة التــي
تنظــم مثــل هــذه األمــور ال تعمــل إال بوصفهــا
«نموذجً ــا» يمكــن اختيــاره أو تطبيقــه فــي حــال
ارتضــاء األطــراف المعنيــة ،وبعبــارة أخــرى
نقــول إنهــا أحــكام «اختياريــة» فــي إطــار معيــن،
وتوجــد مثــل هــذه األحــكام االختياريــة بشــكل
خــاص فــي مجــال قانــون العقــود بمــا فــي ذلــك
عقــود الــزواج.
وكمثــال علــى ذلــك ،قــد نالحــظ حقيقــة أنــه يتــم
تقديــم طــرق مختلفــة لالســتثمار تتجنــب الوقــوع
فــي الربــا (ويعنــي تحصيــل أو دفــع الفائــدة وفقــا

حركــة المعامــات التجاريــة بالفعــل لالحتياجــات
(47) Cf. Christian Wichard, Zwischen Markt und
Moschee, Paderborn 1995, p. 180; Rüdiger Lohlker, Das
islamische Recht im Wandel. Rib¸, Zins und Wucher in
Vergangenheit und Gegenwart, München 1999; Saeed,
Islamic Banking and Interest. A Study of the Prohibition
of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden/
New York/Köln 1996; Iqbal, Islamic Banking and Finance:
Current Developments in Theory and Practice, Leicester
2001; Hilmar Krüger, “Zum islamischen Zinsverbot in
Vergangenheit und Gegen-wart”, in: Fischer-Czermak
et al. (Eds.), Festschrift Rudolf Welser, Wien 2004,
p. 579; Mathias Rohe, “Islamisches Wirtschaften aus
rechtlicher Sicht”, in: Herrmann (Ed.), Wirtschaftsund rechtsethische Vorträge zu Grundfragen der
Globalisierung, Ludwig-Erhard-Ringvorlesung 2002/03
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der FAU Erlangen-Nürnberg, to appear in 2004.
( )48انظر:
“Das Geschäft mit islamischen Fondsanlegern wächst
kräftig”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.12.1999,
p. 35; “Zinsverbot umgangen. Commerzbank legt einen
Fonds für Muslime auf”, Erlanger Nachrichten 3.1.2000,
;p. 8
وفيما يتعلق بالمشكالت القانونية ،انظر:
Kilian Bälz, “Islamic Investment Funds in Germany,
International Bar Association”, Arab Region Newsletter
2000 No. 2, p. 7; Bälz, “Islamische Aktienfonds in
Deutschland?”, BKR 2002, p. 447.
(49) Cf. Klarmann, Islamic Project Finance. A legal study
with particular reference to the Laws of Switzerland
;and the United Arab Emirates, Zurich/Bâle/Genève 2003
Bälz, “A Murbaha Transaction in an English Court”, ILAS
11(2004), p. 117.
(50) Cf. “A leap of faith for the Muslim world’s investors”,
Financial Times 07.05. 2003, p. 8.
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االقتصاديــة والقانونيــة للمســلمين التقليدييــن.

مؤسســة فــي هولنــدا( ،((5وهــذا النــوع مــن

فعلــى ســبيل المثــال ،أصــدرت البنــوك األلمانيــة

االســتثمار فــي أوروبــا لــه أهميــة كبــرى بالنســبة

أســهما «إســامية» ألغــراض
والسويســرية
ً

إلــى المســلمين الملتزميــن بالشــريعة .وعلــى حــد

االســتثمار ،أي مجموعــات مــن األســهم تتجنــب

علمــي فالكثيــر مــن هــؤالء قــد خســر فــي الماضــي

الشــركات التــي تعمــل فــي القمــار أو الخمــور

أمــوا ًلا طائلــة وضعوهــا في مؤسســات مشــبوهة

أو التبــغ أو القــروض الربويــة أو التأميــن أو

فــي العالــم اإلســامي ترتــدي عبــاءة «الديــن» ،أو

الدعــارة ،وجميعهــا أنشــطة منافيــة للشــريعة

فــي مؤسســات مماثلــة فــي أوروبــا(.((5

اإلســامية( .((5وال يتــم دفــع األربــاح المحققــة
ولكــن يتــم إعــادة اســتثمارها علــى الفــور( .((5يتــم
قيــاس قيــم البورصــة مــن خــال مؤشــرات داو
جونز  Dow Jonesللســوق المالية اإلســامية( ((5أو
مؤشــر فوتســي العالمي  FTSE Globalاإلســامي.

وفــي المملكــة المتحــدة ،تــم تطويــر مفهــوم
خــاص عــن «الرهــون العقاريــة اإلســامية» ،والــذي
ِّ
يمك ُ
ــن المســلمين الراغبيــن فــي شــراء بعــض
الممتلــكات مــن تجنــب مخالفــة األحــكام المتعلقة
بالربــا (الــذي يحــدث بدفــع فائــدة علــى الرهــون

وحتــى واليــة ساكســن أنهالــت Sachsen-

العقاريــة العاديــة)( .((5وينقســم «الرهــن العقــاري

(((5

اإلســامي» إلــى نوعيــن مختلفيــن مــن المعامــات

إســامية (بمائــة مليــون يــورو كبدايــة) إلنشــاء

يهدفــان إلــى نتيجــة واحــدة .فحتــى وقــت قريــب

ً
صكــوكا
 Anhaltاأللمانيــة طرحــت مؤخــ ًر ا

كانــت كل معاملــة تخضــع للضريبــة .وقــد تــم
(51) Cf. “Islamischer Aktienfonds in Deutschland”,
Freitagsblatt 2/2 Februar 2000, p. 13.
(52) Cf. “Nicht nur für Fundis”, Prisma 14/2000, p. 14.
( )53تشــمل مؤشــرات داو جونــز للســوق اإلســامية مؤشــر
ســوق دبــي اإلســامي ،ومؤشــر ســوق دبــي اإلســامي فــي
الواليــات المتحــدة ،ومؤشــر ســوق التكنولوجيــا اإلســامية
فــي دبــي ،ومؤشــر ســوق دبــي اإلســامي اإلضافــي ،ومؤشــر
ســوق دبــي اإلســامي فــي كنــدا ،ومؤشــر ســوق دبــي اإلســامي
فــي المملكــة المتحــدة ،ومؤشــر ســوق دبــي اإلســامي
مؤشــر ســوق دبــي اإلســامي فــي أوروبــا ،ومؤشــر ســوق
دبــي اإلســامي فــي آســيا والمحيــط الهــادئ ،وللحصــول علــى
معلومــات محينــة انظــر:
http:// www.djindexes.com/ jsp/ islamicMarket.
jsp?sideMenu=true
( )54ويســتند إلــى مجموعــة مــن عقــود التأجيــر المتعلقــة
بالممتلــكات العقاريــة للدولــة .ويشــير المســلمون إلــى أنهــم
يعتبــرون أن هــذا النــوع مــن القــروض العامــة أكثــر مالءمــة
لمصلحــة األجيــال المقبلــة مــن القــروض القائمــة ببســاطة
علــى الديــون التــي ســيتم ســدادها فــي المســتقبل ،ألن هــذا
القــرض المدعــوم باألصــول يقتصــر علــى قيمــة األصــول
الموجــودة (والتــي ســوف ترثهــا األجيــال القادمــة)؛ انظــر:
“Finanzmarkt: Islam-Anleihe aus Magdeburg”, Die Bank
01.01.2004.

إجــراء إصــاح مؤخــ ًر ا ،كان الموضــوع الرئيســي
هــو إلغــاء «ضريبــة الدمغــة» المزدوجــة؛ ألنــه
منــع المســلمين مــن االنخــراط بنجــاح فــي مجــال
الممتلــكات العقاريــة بســبب النظــام الرســمي
ٍ
كاف .ويقــدم بنــك
للضرائــب دون ســبب جوهــري
إتــش إس بــي ســي أمانــة  HSBC Amanahبالفعــل
(55) Cf. “Sachsen-Anhalt bereitet erste islamische
Anleihe vor”, FAZ 06.11.2003, p. 31; „Anlegen mit Allahs
Segen”, Handelsblatt 14.07.2004, p. 29.
( )56راجــع آخــر التقاريــر حــول االســتثمارات المشــبوهة
المدعومــة مــن بعــض المنظمــات فــي تركيــا:
“Neuer Markt auf Türkisch” (Michael Fröhlingdorf),
Spiegel Online, http://www.spiegel.de/0,1518,283591,00.
html, 29.01.2004.
(57) Cf. Iqbal Asaria, “Islamic home finance arrives on
UK’s high streets”, Muslim News 25 July 2003 (no. 171),
p. 6.
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مثــل هــذه القــروض اإلســامية ،ومــن المفتــرض

واضــح( ،((6ويرجــع هــذا فيمــا يبــدو إلــى أن العديــد

أن تتبعــه البنــوك األخــرى.

مــن المســلمين فــي بريطانيــا مــا زالــوا يتمتعــون

وفيمــا يتعلــق بقانــون الــزواج فــي ألمانيــا
يمكــن ً
أيضــا رصــد اتجاهــات لتطبيــق المعاييــر
اإلســامية المتعلقــة بعقــود الــزواج باعتبارهــا
قانو ًنــا اختيار ًّيــا( ،((5وهكــذا فإن الشــروط التعاقدية
التــي تنظــم دفــع المهــر أو الصــداق تعــد ممكنــة
ومقبولــة عمومً ــا بالنســبة إلــى المحاكــم(،((5
وهنــاك قواعــد أخــرى للتعاقــد ،وخاصــة التــي
ً
وفقــا للمــادة 138
تتحامــل علــى المــرأة( ،((6باطلــة
(القانــون المدنــي األلمانــي) التــي تهــدف إلــى حماية
العنصــر األخالقــي( .((6وإلــى اآلن لــم تظهــر قــرارات
صــادرة عــن محكمــة بشــأن مثــل هــذه القضايــا،
ومــع ذلــك فعلــى حــد علمــي يرفــض بعــض كتــاب
العــدل األلمــان المســاعدة فــي صياغــة الوصايــا

(((6

ً
وفقــا للميــراث التقليــدي
التــي تنظــم توزيــع اإلرث
فــي الشــريعة اإلســامية؛ والــذي يجعــل للذكــر
مثــل حــظ األنثييــن.
وتعــد المملكــة المتحــدة مثــا ًلا اســتثنائيًّا

بعالقــات أســرية قويــة مــع بلدانهــم األصليــة فــي
شــبه القــارة الهنديــة التــي تحكمهــا قوانيــن ذات
توجــه دينــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية(.((6
وفــي بعــض الحــاالت المتعلقــة بالعالقــات
األســرية بشــكل رئيســي ،فإنهــم يســعون إلــى
حلــول مقبولــة اجتماعيًّــا للمشــكالت القانونيــة
داخــل المجتمــع المســلم بمســاعدة وســطاء
مقبوليــن ،ويُعــد مجلــس الشــريعة اإلســامية
الــذي تأســس فــي إنجلتــرا عــام 1982م مثــا ًلا واضحً ــا
علــى مثــل هــذا النــوع مــن الوســاطة( ،((6وليــس
لهــذا المجلــس وظيفــة رســمية ،ولكنــه مســؤول
عــن الوســاطة خاصــة فــي مجــال قانــون األحــوال
الشــخصية .وهنــاك حــاالت متكــررة شــهدت
ً
وفقــا للقانــون اإلنجليــزي،
طــاق زوجــة مســلمة
ً
وفقــا للشــريعة اإلســامية
وهــي تريــد اآلن تأكيــده
بنطــق الــزوج بلفــظ «الطــاق» ،ممــا يــؤدي إلــى
القبــول العــام للقــرار فــي البيئــة االجتماعيــة داخــل
أو خــارج البــاد.

علــى بلــد يخضــع لنفــوذ قانونــي إســامي ،حيــث
تتطــور «الشــريعة اإلســامية اإلنجليزيــة» بشــكل
( )58انظر.Rohe, n. 1, pp. 125 s., 130 :
( )59انظر:
BGH NJW 1999, p. 574; OLG Celle FamRZ 1998, p. 374.
( )60انظر.Rohe, Islamic law, n. 39 :
( )61المــادة  ،138الفصــل األول“ :المعاملــة القانونيــة المنافيــة
لــآداب العامــة تعتبــر باطلــة”؛
انظر ً
أيضا:
Rohe, “Islam und deutsches Zivilrecht”, in: Ebert/
Hanstein (Ed.), Beiträge zum Islamischen Recht II, 2003,
pp. 35, 51.
( )62ال تتوقــف صحــة الوصيــة علــى هــذا النــوع مــن المســاعدة،
ً
وفقــا لقانــون الميــراث األلمانــي.

( )63انظر:
Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London 1998,
ch. 3-81.
( )64انظر:
Shah-Kazemi, Untying the Knot. Muslim Women, Divorce
and the Sharia, London 2001; Rohe, “Religiös gespaltenes
Zivilrecht in Deutschland und Europa?”, in: De Wall/
Germann (Eds.), Festschrift Link, Tübingen 2003, pp.
409, 415 et seq.
(65) Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London
1998, ch. 3-81ss., partic-ularly 3-96; Badawi, “Muslim
Justice in a Secular State”, in: King (ed.), God’s Law versus
State Law. The Construction of an Islamic Identity in
Western Europa, London 1995, p. 75; Ph. Lewis, n. 1, at p.
119; Shah-Kazemi, n. 62.
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وهنــاك حالــة أخــرى تحــدث فــي كثيــر مــن

الــذي كان مــن المفتــرض أن تحتفــظ بــه

األحيــان ،وذلــك حيــن يرفــض الــزوج الطــاق

كمعــاش لهــا فــي كبرهــا ،وهــي طريقــة

رغــم أن الزوجــة ترغــب فــي ذلــك إال أنهــا تحجــم

لتعويــض الــزوج فــي مقابــل إصــراره علــى

عــن البــدء فــي إجــراءات الطــاق فــي المحاكــم

رفــض الطــاق ،وهــو أمــر غيــر مقبــول بالتأكيــد

المدنيــة ،علمــا بأنهــا تســتطيع فعــل ذلــك

ً
وفقــا لمعاييــر قانــون البلــد.

فــي أي وقــت( .((6وإن لــم ُترفــع المســألة إلــى
محكمــة مدنيــة ،فقــد يصبــح لقــرار مجلــس
الشــريعة أهميــة؛ فهــذا القــرار وإن لــم يكــن
قابــا للتنفيــذ قانو ًنــا فــي إنجلتــرا ،إال أنــه
قــد يُعتــرف بــه فــي دولــة المنشــأ -مثــ ًلا -إذا
تــم االعتــراف بــه كقــرار صــادر مــن محكمــة
إســامية( ،((6كذلــك مــن مهــام المجلــس أن
يقنــع الــزوج بدفــع المهــر .ويبــدو أن قــرارات
المجلــس تســتند إلــى مقاربــة إصالحيــة
لمصــادر التشــريع ،وهكــذا يجــوز للزوجــة أن
تطلــب الطــاق ألســباب مختلفــة ودون رضــا
الــزوج ،كمــا ُتم َنـ ُ
ـح الزوجــة األولى الحــق الكامل
فــي الطــاق إذا عقــد الــزوج زواجً ــا شــرعيًّا
ثان ًيــا .ومــع ذلــك فالنظــام القانونــي اإلنجليــزي
ال يقــف بمنــأى عــن مثــل هــذه اإلجــراءات :فــي
بعــض الــدول اإلســامية يمكــن أن تحصــل

وبالمثــل ،هنــاك نــزاع مســتمر فــي
مقاطعــة أونتاريــو الكنديــة حــول إدخــال
مجالــس تحكيــم للمســلمين فــي المســائل
القانونيــة الشــخصية ،وتعــارض المنظمــات
النســائية اإلســامية مثــل هــذه المؤسســات
بشــدة ،وتشــدد علــى أنــه فــي مجــال قانــون
األســرة واإلرث ي َُف َّ
ــل تطبيــق القوانيــن
ض ُ
الكنديــة علــى أحــكام الشــريعة التقليديــة التــي
تفــرق -إلــى حــد مــا -بيــن الجنســين علــى نحــو
صــارم .كمــا تعبــر هــذه المنظمــات النســائية
عــن قلقهــا مــن إنشــاء مثــل هــذه الهيئــات؛
ألن المــرأة التــي تمتنــع عــن اللجــوء إليهــا،
وتفضــل اللجــوء إلــى محاكــم الواليــات ،قــد
يتــم النظــر إليهــا باعتبارهــا نموذجــا ســيئا
للنســاء المســلمات(.((6

الزوجــة علــى الطــاق فــي المحكمــة مــن خــال

ومــن الالفــت للنظــر فــي هــذا الســياق أن

الخلــع الــذي هــو حــق تعاقــدي أو قانونــي(،((6

المجلــس المركــزي للمســلمين فــي ألمانيــا

ولكــن علــى الزوجــة بعــد ذلــك أن تــرد المهــر

قــد أعلــن فــي ميثاقــه بشــأن حيــاة المســلمين
فــي المجتمــع األلمانــي ،فــي  20مــن فبرايــر

( )66حول األوضاع في برادفورد  ،Bradfordانظر:
Ph. Lewis, n. 1, at p. 119 regarding the circumstances in.
( )67انظر:
Pearl/Menski, Muslim Family Law, 3rd ed. London 1998,
ch. 3-100.
(68) Cf. Rohe, “Die Reform des ägyptischen
Familienrechts”, StAZ 2001, p. 193; Pearl/Menski (1998),
ch. 3-100.

(69) Cf. the position paper of the Canadian Council of
Muslim Women, published on the homepage of the
CCMW under http://www.ccmw.com/In%20The%20
Press/ sharia_in_canada.htm (18.06.2004).
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 ،)Islamic Charta((7(( 2002أن المســلمين
راضــون عــن النظــام التوافقــي للعلمانيــة
والحريــة الدينيــة المنصــوص عليهمــا فــي
ً
وفقــا للمــادة  13مــن الميثــاق ،فــإن
الدســتور.
«أمــر الشــريعة اإلســامية بمراعــاة النظــام
القانونــي المحلــي يشــمل قبــول القوانيــن
األلمانيــة المتعلقــة بالــزواج والميــراث،
واإلجــراءات المدنيــة والجنائيــة» ،وبالمثــل
يصــرح العربــي كشــاط ،اإلمــام الفرنســي
الشــهير ،قائــ ًلا(« :((7نحــن فــي انســجام مــع
اإلطــار القانونــي ،ولســنا علــى اســتعداد
إلدخــال قانــون مــوازٍ».

العدد  | 11خريف  ٢٠٢٠م

ج -التمييز القانوني فيما يتعلق بالدين
أدخلــت بعــض الــدول األوروبيــة األحــكام
القانونيــة
والميــراث

اإلســامية
ليتــم

المتعلقــة

باألســرة

علــى

الســكان

تطبيقهــا

المســلمين ،كمــا هــو الحــال فــي االتحــاد األوروبــي
فــي اليونــان ألســباب تاريخيــة (راجــع مســاهمة
كونســتانتينوس تسيتســيليكيس K. Tsitselikis
فــي هــذا المجلــد) .وقــد أدى ذلــك إلــى وضــع جديــر
بالمالحظــة :فــي حيــن أن الجمهوريــة التركيــة
قــد تصلــح باســتمرار قوانينهــا المدنيــة فأدخلــت
المســاواة القانونيــة بيــن الجنســين فــي قانــون
األســرة فــي عــام (2002((7؛ مــا زال المســلمون
اليونانيــون مــن أصــل تركــي يعيشــون تحــت أحــكام

( )70يمكــن العثــور علــى نســخة باللغــة اإلنجليزيــة علــى
الصفحــة الرئيســية للمجلــس المركــزي فــي الرابــط أدنــاه:
http://www.islam.de/
site=sonstiges/events/
charta&di=en (called on 30.01. 2004).
ولالطالع على تأمالت نقدية ،انظر:
Brunner, “Die ‘Islamische Charta’ des Zentralrats der
Muslime in Deutschland”,
من خالل الرابط التالي:
available under http://www. bpb.de/veranstaltungen/
NTGHNT,0,0,Die_%22Islamische_Charta
_%22_des
_Zentralrats
der_Muslime_in_Deutschland.html
)(30.01.2004
انظر كذلك:
and Kandel, “Die Islamische Charta— Fragen und
Antworten”,
من خالل الرابط التالي:
http://www.fes-online akademie.de/download/ pdf/
KANDEL_ISLAMCHARTA.PDF
;)(30.01.2004
انظر أيضا تصريح نديم إلياس ،رئيس المجلس:
“Die Islamische Charta—Resümee nach einem Jahr”, in:
Ökumenischer Vorbereitungsausschuß zur Woche der
ausländischen Mitbürger 28. September – 4. Oktober
2003, Frankfurt/M 2003, p. 36.
(71) Larbi Kechat: “Le coran a été relevé au VIIe siècle:
dans le contexte socio-culturel de l’époque”, entretien
réal isé par Guy Gauthier, in Panoramiques No. 29 (2e
trimestre–1997), L’islam est-il soluble dans la République,
pp. 183, 189.

شــرعية تقليديــة .وهــذا بالــكاد يمكــن أن يكــون
نموذجً ــا ألوروبــا .فــي إســبانيا ،يمكــن تطبيــق
األحــكام اإلســامية التــي تنظــم عقــد الــزواج
علــى المســلمين منــذ عــام 1992

(((7

 ،ولضمــان

التأميــن القانونــي الضــروري هنــاك أحــكام إلزاميــة
لتســجيل هــذه الزيجــات( .((7وهــذا النــوع مــن
التمييــز القانونــي محــدود للغايــة فيمــا يتعلــق
بمجــرد اللوائــح الرســمية دون أي ميــزة ماديــة
( )72انظر.Rumpf, n. 4, p. 128 :
( )73انظر:
Martinez-Torrón, “The Legal Status of Islam in Spain”,
in: Ferrari/Bradney (eds.), Islam and European Legal
Systems, Aldershot a.o.. 2000, pp. 47, 56.
(74) Cf. Article 59 Código Civil in conjunction with the
administrative provision of the general directorate of
the Civil Registry and the Notary from 10 February 1993,
printed in Bergmann and Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (n.56) article “Spanien”, (as of 31 July
1998), 24 and 55. Alternatively the formal provisions of
their home rights are available to foreigners cf. Art. 50
Código civil, ibid., 23.
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ذات صلــة .وفــي بريطانيــا يجــوز للمؤسســات

ديــن ،وســتكون هــذه الحريــة مقيــدة بــا مبــرر بإجبــار

اإلســامية التقــدم بطلــب للحصــول علــى الحــق

النــاس علــى نظــام قانونــي يحــدده الديــن .كذلــك ال

ً
ووفقــا
فــي تســجيل الــزواج( .((7وعــاوة علــى ذلــك،

يوجــد نظــام قانوني إســامي موحــد لقواعد جوهرية

لقانــون الطــاق (الزيجــات الدينيــة) لعــام ،2002

يمكــن تحديدهــا ،فكمــا ذكرنــا هنــاك مجموعــة كبيرة

يمكــن للمحاكــم أن تطلــب فســخ الــزواج الدينــي

مــن االختالفــات بيــن األحــكام القانونيــة فــي الــدول

قبــل منــح الطــاق المدنــي.

اإلســامية .فالجمهوريــة التركيــة ،وهــي دولــة

وفــي

بريطانيــا

ً
أيضــا،

طالبــت

بعــض

الجماعــات المســلمة بإدخــال نظــام عــام للقانــون
الدينــي فــي المســائل المتعلقــة بالــزواج واألســرة
والميــراث( ،((7وهــذا يتوافــق مــع النمــوذج الســائد
فــي الــدول اإلســامية .لكــن إدخــال نظــام قانونــي

المنشــأ لمعظــم المســلمين فــي النمســا وألمانيــا
وكذلــك فــي أجــزاء أخــرى مــن أوروبــا؛ قــد ألغــت
أحــكام الشــريعة ،والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء
ال بــد أنهــم ســيرفضون بشــدة إعــادة تصديــر هــذه
القواعــد فــي البلــدان األوروبيــة.

متعــدد قائــم علــى قواعــد دينيــة أو عرقيــة ال يمثــل

إلــى جانــب ذلــك فــإن التعامــل مــع االنتمــاء

خيــا ًر ا واقعيًّــا أو حتــى مرغوبًــا فيــه بالنســبة إلــى

أساســا للعالقــات القانونيــة
الدينــي بوصفــه
ً

الــدول األوروبيــة( :((7ربمــا كانــت مثــل هذه األنظمة

المدنيــة مــن شــأنه أن يثيــر تســاؤالت خطيــرة.

مفيــدة بــل ونموذجيــة فــي الماضــي ،ألنهــا منحــت

ومــن الواضــح أن العديــد مــن جوانــب الشــريعة

األقليــات الحقــوق والحريــات التــي كانــت ســتضيع

اإلســامية -بأشــكالها المختلفــة الحاليــة -لــن

لــوال ذلــك .ومــع ذلــك ســيؤدي هــذا غالبًــا إلــى

تجــد القبــول فــي الســياق القانونــي والسياســي

نزاعــات قانونيــة بيــن األديــان كمــا يمكــن رؤيتــه

األوروبــي .وعلــى الرغــم مــن النزعــات واســعة

خــارج أوروبــا ،فالجماعــة الدينيــة األقــوى هــي مــن

االنتشــار فــي العالــم اإلســامي التــي تهــدف

حتمــا نظامهــا القانونــي علــى اآلخريــن،
تفــرض
ً

إلــى تحســين حقــوق المــرأة( ،((7ال تــزال العديــد

وهكــذا يكــون مــن المســتحيل إقــرار حــق مطلــق

مــن األحــكام القانونيــة فــي هــذه المنطقــة

للفصــل فــي إطــار القانــون الدســتوري األوروبــي.

بعيــدة عــن المعاييــر القانونيــة للمســاواة بيــن

إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الحريــة الدينيــة تشــمل
حريــة المــرء فــي تغييــر دينــه أو عــدم انتمائــه إلــى أي
( )75تــم تزويــدي بهــذه المعلومــات مــن طــرف كاتــب العــدل
نديــم مالــك عندمــا التقيــت بــه فــي ليســتر فــي مــارس ،.2002
ليســتر  /برمنغهــام .Leicester/Birmingham

الجنســين التــي تحققــت فــي أوروبــا (انظــر
أعــاه) ،وســيكون ببســاطة مــن غيــر المقبــول
تنفيــذ مثــل هــذه القواعــد ضمــن األنظمــة
الحاليــة ،وبــد ًلا مــن ذلــك يحــق للمســلمين
ً
وفقــا لنياتهــم الدينيــة
إقامــة عالقــات قانونيــة

( )76للمزيد من اإلشارات ،راجع:
Poulter, “The Claim to a Separate Islamic System of
Personal Law for British Muslims”, in: Mallat/Connors
(Eds.), Islamic Family Law, London, reprint 1993, p. 147.

فــي إطــار القانــون المدنــي االختيــاري.

( )77انظر.Rohe, n. 62, p. 409 :

( )78انظر.Rohe, n. 1, p. 53 :
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العامــة ،وهــذا مــن نمــاذج التمييــز الجزئــي.
ب -تضمــن أجــزاء مهمــة مــن القانــون األساســي

تواجــه األنظمــة القانونيــة األوروبيــة تحديــات

الخــاص (مثــل قانــون العقــود بمــا فــي ذلــك

الوجــود اإلســامي فــي أوروبــا بمزيــج مــن

عقــود الــزواج) حريــة تقريــر المصيــر القانونــي

االســتراتيجيات التــي تتــراوح بيــن الدمــج والتمييــز.

ً
وفقــا للتفضيــات الفرديــة.

 -1أوجه الدمج/التكامل
أ -النظــام القانونــي المطبــق إقليم ًّيــا فــي بلد المهجر
هــو الــذي يفصــل فــي التعارضــات القائمــة بيــن
أحكامــه وبيــن أحــكام النظــام «األصلــي» للمهاجر.
ويعــد هــذا نموذجً ــا للدمج/التكامــل علــى أســاس
َ
الملزمــة بالمبــادئ
األنظمــة القانونيــة العلمانيــة
الدســتورية فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان
والديمقراطيــة وســيادة القانــون.

ج -فــي بعــض مجــاالت القانــون ،يقــوم عــدد مــن
األنظمــة القانونيــة األوروبيــة بدمــج الهويــات
القانونيــة «األجنبيــة» الســابقة ،وهــو مــا يعــد
نموذجً ــا للتكامــل الجزئــي عــن طريــق التمييــز
القانونــي (مثــل أحــكام «الــزواج اإلســامي» فــي
إســبانيا ،و«الرهــن العقــاري اإلســامي» فــي
المملكــة المتحــدة ،والنظــام القانونــي الخــاص
للمســلمين فــي تراقيــا باليونــان فيمــا يتعلــق
بشــؤون األســرة والميــراث).

ب -ينطــوي نمــوذج الدمــج القانونــي فــي جوهــره

وفيمــا يتعلــق بتعريــف الشــريعة مــن قبــل

علــى الحمايــة القانونيــة لجميــع المواطنيــن

المســلمين فــي أوروبــا ،يجب أخذ أمرين رئيســين بعين

والمقيميــن ،وال ســيما حمايــة حقــوق اإلنســان

االعتبــار :أولهمــا أن الشــريعة ليســت مجــرد مجموعــة

بمــا فــي ذلــك الحريــة الدينيــة مــن تدخــل الدولــة،

مــن القواعــد القانونيــة أو الدينيــة المنصــوص عليهــا

ويضمــن هــذا النمــوذج ً
أيضــا المشــاركة فــي

فــي القوانيــن أو الشــرائع الخاصــة بالفرائــض الدينيــة،

المجتمــع إلــى حــد مــا .ويمثــل هذا نظامً ــا للحقوق

وإنمــا هــي نظــام لتحديــد األحــكام ومــن ثــم تطبيقهــا

الفرديــة وليــس نظامً ــا للشــخصية (التمييــز

علــى حــاالت ومواقــف معينــة .وحتــى في مجــال القانون

القانونــي علــى أســاس االنتمــاء إلــى مجتمــع دينــي

فــإن نســبة كبيــرة مــن القواعــد فــي كل مــن المــدارس

معيــن) فيمــا يتعلــق بتطبيــق القواعــد الدينيــة.

الســنية والشــيعية تســتند إلــى اســتنباطات ثانويــة

 -2أوجه التمييز/التثاقف
أ -فيمــا يتعلــق بالمفاهيــم «الدوليــة» ،فــي مجــال
القانــون الدولــي الخــاص (تنــازع القوانيــن) ،وال
ســيما فــي قانــون األســرة والميــراث ،يمكن تطبيق
األحــكام القانونيــة «األصليــة» فــي حــدود السياســة

مثل التفســير واالســتنتاج على أســاس الرأي ،وبالتالي
فالقــول بــأن هللا وحــده هــو المشــرع ،والــذي صاغــه
العديــد مــن فقهــاء القانــون ،يصبــح مقيــدً ا للغايــة مــن
الناحيــة العمليــة .ومنــذ العصــور األولــى لإلســام قــام
النــاس بتفســير القوانيــن اإللهيــة ووضعــوا معاييــر
لتطبيقهــا ،وقــد يقــال بحــذر إنــه ال يوجــد حكــم واحــد

وروأ يف ةعيرشلا ماكحأ قيبطت

185

ملــزم فــي الشــريعة اإلســامية يمكــن تطبيقــه دون

ســوى عــدد صغيــر نســبيًّا مــن األحــكام التــي تعتبــر

مثــل هــذا التفســير ،ويمكــن أن تتغيــر التفســيرات

ملزمــة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان ،والتــي غالبــا مــا

كمــا يتغيــر البشــر وظروفهــم المعيشــية( ،((7ويعتبــر

تتعلــق بالعالقــة بيــن هللا واإلنســان التــي تعــد جوهــر

تعــدد اآلراء فــي الشــريعة اإلســامية دليـ ًلا علــى ذلــك.

اإليمــان ،وهــي مــا يعــرف بــأركان اإلســام الخمســة.

وعــاوة علــى ذلــك فقــد بُذلــت جهــود مكثفــة علــى مــدار

وحتــى فــي هــذا المجــال فقــد عمــل المســلمون علــى

أكثــر مــن  100عــام ،وغال ًبــا فــي األزمنــة القديمــة ،إلنشــاء

تأصيــل وتطويــر تفســيرات تســمح لهــم بترتيــب

منتــدى واســع لفتــح بــاب االجتهــاد( .((8وقــد أتــاح ذلــك

ظروفهــم المعيشــية فــي المجتمعــات ذات األغلبيــة

احتياط ًّيــا معي ًنــا مــن المرونــة وهــو أمــر ضــروري لتراكــم

غيــر المســلمة (علــى ســبيل المثــال فــي مجــال تأخيــر

الممارســات الفقهيــة حتــى يمكــن إجــراء اســتجابة

أو َق ْصــر الصلــوات الواجبــة) .وليســت هــذه األحــكام

مالئمــة لوضــع المســلمين فــي المهجــر (.)Diaspora

قابلــة للتنفيــذ فــي هــذا العالــم ،وبالتالــي فهــي قاصــرة

وأود هنــا أن أقتبــس مــن مســلم أوروبــي قولــه)...(« :

علــى تنظيــم العالقــات بيــن هللا واإلنســان.

كان لدينــا أنشــطة فقهيــة مهمــة للغايــة ،وحيويــة
للغايــة ،ومتطــورة للغايــة ،حتــى القــرن الرابــع لإلســام.
ثــم توقــف االجتهــاد فجــأة ولــم يعــد يُســمح لنــا بتطويــر
أفكارنــا ،وأصبــح مــن المعتقــد أنــه علــى الجميــع أن
يتبــع أحــد المذاهــب الســائدة .وأعتقــد أن أزمتنــا تبــدأ
مــن هــذه النقطــة»(.((8

وفيمــا يتعلــق بوجــود المســلمين خــارج «العالــم
اإلســامي» ،فقــد ســبق ونصــح العديــد مــن
فقهــاء المســلمين بعــدم اإلقامــة الطويلــة فــي
الخــارج (خــارج دار اإلســام) ،خشــية أن يمنــع ذلــك
المســلمين مــن أداء واجباتهــم الدينيــة( .((8ويرجــع
الســبب فــي ذلــك إلــى األحــداث والتجــارب التاريخيــة

أمــا األمــر الثانــي فهــو أن أحــكام الشــريعة ال

خــال حــروب االســترداد( ((8()Reconquistaوالحــروب

تعتبــر صالحــة ومُ لزِمــة بالضــرورة فــي كل زمــان

الصليبيــة ومــا لحــق ذلــك مــن مواجهــات عدائيــة بيــن

ومــكان ،ولكنهــا تخضــع للتفســير مــا إن كان -وإلــى أي

القــوى المســيحية األوروبيــة والقــوى اإلســامية.

مــدى -يجــب تطبيقهــا فــي زمــان ومــكان مــا .فبعــض

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن مفهــوم التمييــز

هــذه األحــكام -علــى ســبيل المثــال -ينطبــق فقــط
علــى زوجــات نبــي اإلســام محمــد ،والبعــض اآلخــر
يســتهدف غيــر المســلمين مــن ســكان شــبه الجزيــرة
العربيــة فــي القــرن األول الهجــري ،وليــس هنــاك
( )79انظر:
Youssef Seddik, “Avons-nous jamais lu le Coran?”, Esprit
no. 239 (1/1998), p. 99.
( )80انظر على سبيل المثال:
T. Ramadan, To be a European Muslim, Leicester 1999,
pp. 82, 93.
(81) Badawi, n. 63, p. 73.

( )82راجــع :ابــن رشــد ،المقدمــات الممهــدات ،القاهــرة
1325ه1907/م ،ج ،2 .ص286 .؛ ولتصريحــات أكثــر تشــددً ا ،انظــر:
القيروانــي ،كتــاب الجهــاد مــن كتــاب النــوادر والزيــادات (تحقيــق:
فــون بيــردو) ،شــتوتجارت  ،1994ص486 .؛ انظــر:
Khoury, Islamische Minderheiten in der Diaspora, Mainz
;1985, p. 128
انظر أيضا:
Miller, “Muslim Minorities and the Obligation to Emigrate
to Islamic Territory”, Islamic Law and Society 7/2000, p.
258.
( )83فقط انظر:
Dressendörfer, Islam unter der Inquisition. Die MoriscoProzesse in Toledo 1575-1610, Wiesbaden 1971.
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األساســي بيــن داريــن متقابليــن (دار اإلســام ودار

المعســكرات المتقابلــة ،وبالتالــي فقــد يصلــح

الحــرب) قــد تــم تطويــره بشــكل أساســي فــي هــذه

كأســاس للتعايــش الســلمي فــي المهجــر ،diaspora

األوقــات .واليــوم ال تــزال هنــاك وجهــات نظــر مماثلــة

ألنــه يلــزم المســلمين بعــدم خــرق قانــون األرض فــي

بيــن الفقهــاء المتشــددين ،المتطرفيــن أحيا ًنــا ،فــي

مقابــل الحصــول علــى األمــن والحمايــة مــن دولــة

ودائمــا مــا يعــود الســبب الرئيســي
عدائهــم للغــرب(،((8
ً

اإلقامــة .ومــع ذلــك ال يُعلــم مــا إذا كان تعريــف

فــي ذلــك إلــى الخــوف مــن ضعــف العالــم اإلســامي

«المهجــر» فــي حــد ذاتــه يســاعد علــى االندمــاج فــي

بســبب الهجــرة .لكــن مــن الواضــح أن هــذا ال يتفــق

المجتمــع ككل والمســاهمة فيــه ،لذلــك يســعى

مــع واقعنــا الحالــي؛ إذ أظهــرت دراســة حديثــة أن ثلــث

غالبيــة المفكريــن المســلمين إلــى مقاربــات جديــدة

المســلمين يعيشــون خــارج الــدول اإلســامية ،وكثيــر

جــزءا مــن
لتعريــف الحيــاة اإلســامية باعتبارهــا
ً

منهــم يفعــل ذلــك بمحــض إرادتــه(.((8

ظــروف الحيــاة القانونيــة واالجتماعيــة الموجــودة فــي

ومــع ذلــك فمنــذ العصــور الوســطى هنــاك
اتفــاق واســع علــى أن أحــكام الشــريعة اإلســامية
يمكــن أال ُتط َّبــق خــارج األراضــي «اإلســامية» ،وأنــه
علــى المســلمين احتــرام قانــون البــاد التــي يعيشــون
فيهــا أو مغادرتهــا إلــى بــاد يحكمهــا المســلمون،
ويســتند هــذا الــرأي إلــى الفئــة الثالثــة بين دار اإلســام
ودار الحــرب ،وهــي مــا ُتعــرف بــدار العهــد( .((8وال يــزال
قائمــا علــى التفرقــة األساســية بيــن
هــذا المفهــوم
ً
( )84انظــر :ابــن باز/عثيميــن ،األقليــات المســلمة -فتــوى بشــأن
المســلمين الذيــن يعيشــون كأقليــات ،هاونزلــو :1988
;Hounslow 1998, especially p. 71
“المجمــع الفقهــي اإلســامي التابــع لرابطــة العالــم اإلســامي
فــي دورتــه السادســة عشــر بمكــة:
“The Fiqh Council of the Muslim World League on its 16th
session in Mecca”, reported in “A message from Muslim
scholars to Muslim Minorities in the West”, Daawah No.
4 1422 A.H./Feb. 2002, pp. 8, 11.
(85) M. Ali Kettani, Muslim Minorities in the World Today,
;London 1986, p. 18
انظر أيضا:
Abedin, “Muslim Minority Communities in the World
Today”, Islamochris-tiana 16 (1990), p. 1.
( )86راجــع مــادة “دار العهــد” ،الموســوعة الفقهيــة ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،مــج ،20 .ط ،2 .الكويــت
1990؛ خالــد عبــد القــادر ،فقــه األقليــات المســلمة ،طرابلــس
1419هـــ1998/م ،ص ،59 .وكذلــك:
D.B. Macdonald, A. Abel, “Dār al-Ṣulḥ”, EI2, II, p. 131.

أوروبــا .إنهــم يرفضــون الرؤيــة الســابقة التــي تقســم
العالــم إلــى دار إســام ودار حــرب ،ويــرون أن األرض
فــي أيامنــا هــذه هــي ببســاطة «بيــت واحــد» للبشــرية
جمعــاء ،وأنــه يحــق لــكل مســلم أن يعيــش فــي أي
جــزء مــن العالــم ،وهــو مســؤول عــن المجتمــع الــذي
يعيــش فيــه .ويشــددون علــى أنــه ال يوجــد مــا يدعــم
الــرأي التقليــدي ،ال فــي القــرآن وال فــي الســنة ،وأنــه
ليــس أكثــر مــن بنــاء أنشــأه الفقهــاء التقليديــون(.((8
( )87على سبيل المثال:
Rafiq Zakaria, Is Islam Secular?, Aligarh 1989, 54; Oubrou,
“Die ‘Minderheits-Scharia’ in Frankreich: Reflexionen zu
einer rechtlichen Integration des Islam”, in: Escudier u.a.
(Hrsg.), Der Islam in Europa. Der Umgang mit dem Islam in
;Frankreich und Deutschland, Göttingen 2003, pp. 193, 197
“بيــان جراتــس” مــن مؤتمــر لقــادة المراكــز اإلســامية واألئمــة
فــي أوروبــا فــي جراتس/النمســا ،بتاريــخ  15-13يونيــو عــام
2003م“ :يجــب رفــض التفرقــة القروســطية بيــن دار اإلســام
ودار الحــرب؛ إذ ال أســاس لهــا فــي القــرآن وال فــي الســنة ،وال
عالقــة لهــا بالحاضــر علــى اإلطــاق .وهــي ظاهــرة تاريخيــة عفــا
عليهــا الزمــن (*ترجمهــا المؤلــف إلــى اإلنجليزيــة مــن األلمانيــة،
وترجمناهــا بدورنــا إلــى العربيــة مــن اإلنجليزيــة) .وهــذا
البيــان منشــور علــى الصفحــة الرئيســية للمجلــس المركــزي
للمســلمين فــي ألمانيــا:
http://www.islam.de/?site=articles&archive=euro
;islam&article_number=1651
للمراجع انظر أيضا:
Shadid/ Van Koningsveld, Religious Freedom and the
Position of Islam in Western Europe, Kampen 1995, 3.2.
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وبــد ًلا مــن ذلــك فــإن التعــاون الدولــي المكثــف

وكذلــك بيــن المتطرفيــن مــن اليمين أو اليســار،

واألحــكام والقيــم القانونيــة المشــتركة تخلــق

وبيــن النســويات المتطرفــات ،والمســيحيين

ً
ظروفــا مختلفــة تمامً ــا ال تســمح بمفهــوم العــداء

األصولييــن ،ومجــرد العنصرييــن (الذيــن أحيا ًنــا

العــام ،وقــد تــم تطويــر هــذا التعــاون فــي الماضــي

مــا يتحــدون فــي تحالفــات غريبــة).

كــي يســتمر فــي أوروبــا والعالــم اإلســامي علــى
ً
ووفقــا لهــؤالء فــإن العالــم كلــه
حــد ســواء.
اليــوم يشــكل دا ًر ا واحــدة؛ «دار عهــد» تشــمل
الجميــع( .((8ويفتــح هــذا النهــج الجديــد مســاحة
واســعة لمواءمــة اإلطــار القانونــي األوروبــي مــع
الحيــاة اإلســامية فــي أوروبــا.
وفــي

هــذا

الســياق،

وألختــم أخيــ ًر ا بكلمــات الرئيــس الســابق
للمفوضيــة األوروبيــة رومانــو بــرودي فيمــا
يتعلــق بحــوار الثقافــات« :ليــس األمــر
مجــرد اســتقبال األحــداث بســلبية ،والقبــول
بالتوحيــد الثقافــي الــذي قــد ُتفــرض مــن خاللــه
قيــم األقــوى وإرادتــه علــى اآلخريــن .ويقــف

الشــريعة

االتحــاد األوروبــي كمثــال متفــرد علــى الدســتور

فــإن

فــي أوروبــا قــد يُقصــد بهــا تحديــد أحــكام

الديمقراطــي

الثقافــات

الشــريعة للمســلمين هنــا بمــا يتوافــق

المتنوعــة ،ويثبــت أن هنــاك شــكال آخــر

مــع قيــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان

يصلــح كبديــل للتوحيــد الثقافــي أو الهيمنــة

وســيادة القانــون التــي تحكــم النظــم القانونيــة

الثقافيــة؛ وهــو الحــوار الــذي يحتــرم الثقافــات

األوروبيــة ،وفــي إطــار هــذه النظــم يجــب تمكيــن

المختلفــة ومــن يمثلونهــا ،طالمــا أن هــذه

المســلمين مــن ممارســة معتقداتهــم عمليًّــا

الثقافــات المختلفــة مســتعدة الحتــرام القيــم

وليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة ،وبالتالــي

اإلنســانية الجوهريــة»(.((8

والتكامــل

بيــن

علــى جميــع األوروبييــن أن يتذكــروا كــون الحريــة
جــزءا ال
الدينيــة ،ومــن ثــم التعدديــة الدينيــة،
ً
يتجــزأ مــن الدســاتير األوروبيــة الليبراليــة ،وأن
كل مــن يحتــرم ســيادة الدولــة يحــق لــه أن
يتمتــع بهــذه الحريــة .وهنــاك خصــوم لهــذا
النــوع مــن األحــكام الدســتورية بيــن الجماعــات
اإلســامية المتطرفــة مثــل تنظيــم دولــة
الخالفــة أو حــزب التحريــر أو تنظيــم المرابطــون،
( )88فــي مؤتمــر اإليسيســكو الــذي انعقــد فــي فرانكفــورت
أم مايــن  am Mainفــي ألمانيــا يومــي  29و 30مــن ســبتمبر 2003
حــول “الحــوار بيــن الحضــارات :التنــوع فــي ظــل التكامــل” ،وافــق
المســلمون المشــاركون مــن جميــع أنحــاء العالــم اإلســامي
وأوروبــا باإلجمــاع علــى هــذا المفهــوم.

(89)-“Valoriser l’héritage culturel commun!”, Le Figaro
04.04.2002, p. 14.
وهــذا مــن شــأنه منــع الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة أو
ُ
تعرضــت لــه شــخصيًّا منــذ عاميــن
السياســية ،وهــو مــا
أثنــاء أحــداث العنــف الخطيــرة التــي شــهدتها فلســطينودولــة إســرائيل -فــي محطــة متــرو بباريــس ،وذلــك حيــن
هاجمنــي شــابان مــن شــمال إفريقيــا بالغــاز المســيل للدمــوع
العتقادهمــا أنــي أمريكــي ،وذلــك غال ًبــا ألننــي كنــت أقــرأ صحيفــة
ألمانيــة (!) .وهنــا يجــب أن أقــول بوضــوح إن هــذا ال عالقــة لــه
بالديــن ،وإنمــا هــو مجــرد نزعــة عنصريــة.

