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اإلسالم في أوروبا:
الدولة  -المساجد -
الحالل
محمد بشاري
ترجمة :جورج كتورة

بعد احلرب العاملية الثانية وتدمريها لكل البنية
االقت�صادية والعمرانية ،بد�أت البلدان الأوروبية التي كانت يف حاجة
للعمالة تعي عدم ا�ستطاعتها احل�صول عليهم من بلدان جنوب �أوروبا.
ولذلك وقعت هذه البلدان اتفاقات مع بلدان منطقة املغرب العربي
وتركيا حول م�س�ألة الهجرة� ،أو بكل ب�ساطة� ،إنها فتحت احلدود
كاف من الأيدي العاملة ا�ستجابة منها حلاجات
للح�صول على عدد ٍ
�أ�سواق العمل.

( ) نقل الن�ص من الفرن�سية.
( ) عميد معهد ابن �سينا (مدينة ليل  -فرن�سا).
�أكادميي ومرتجم لبناين� ،أ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة الأمريكية (بريوت).
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تعترب ال�سنوات ما بني  1950و 1960مرحلة منو بالن�سبة �إلى االقت�صادات
الأوروبية .و�إبان هذه الفرتة وحتى نهاية �أعوام ال�سبعينيات ،ح�صلت �أكرب موجات
الهجرة «الإ�سالمية» خ�صو�صا من �شمال �أفريقيا وال�سنغال ومايل .ي�ضاف �إلى ذلك
هجرة م�سلمني من �شبه القارة الهندية �إلى بريطانيا.
ومع انتهاء �سنوات ال�سبعينيات �سعى كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص امل�ستقدمني للح�صول
على و�ضعية قانونية .ومن ثم متيزت املرحلة الثانية من الهجرة مبا ن�سميه« ،مل �شمل
العائالت» ،لتتبعها املرحلة الثالثة من الهجرة ،والتي و�صفت بالهجرة ال�سرية.
من الناحية العددية ،تتوافق �سريورة الهجرة امل�شار �إليها بوجود قرابة ()30
مليون ن�سمة ولدوا يف بالد �إ�سالمية� ،أو �أن �أهلهم �أو �أجدادهم قد ولدوا فيها وهم
أرا�ض متتد من �صقلية �إلى
يعي�شون يف �أوروبا الغربية .و�أوروبا الغربية كناية عن � ٍ
بولونيا ومن �أيرلندا �إلى برلني.
وهذا الرقم ميثل ما ن�سبته ( )%7.5من �سكان �أوروبا الغربية و�إن بن�سب
متباينة .وبح�سب البلدان ميثل امل�سلمون –على �سبيل املثال– ( )%10من �سكان
فرن�سا وال يزيدون عن ( )%0.7من �سكان ال�سويد.
�سكن املهاجرون الذين تركوا بلدان املغرب العربي -يف غالبيتهم -يف البلدان
الأوروبية املجاورة للمحيط الأطل�سي ،يف فرن�سا و�إ�سبانيا ،ويف البلدان املنخف�ضة،
مع �أنهم موجودون –�أي�ض ًا -يف �إيطاليا ويف �أملانيا� .أما امل�سلمون املتحدرون من �شبه
القارة الهندية ومن باك�ستان ،فقد ا�ستوطنوا -مبدئي ًا -يف بريطانيا.
�أما القادمون من جنوب ال�صحراء الأفريقية (�أفريقيا ال�سوداء) فقد �أقاموا
يف فرن�سا و�إيطاليا .ومن قدم من تركيا فقد �أقام يف �أملانيا والنم�سا(((.

((( �( .Catani Mأقوال م�أخوذة عن) .1973 ,Le Journal de Mohamed, Stock, Paris
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     يراشب دمحم

مأسسة اإلسالم في البلدان األوروبية

لقد مت االنتقال من وجود �إ�سالمي طارئ بالأ�سا�س� ،إلى �إ�سالم را�سخ يف
املجتمعات الأوروبية .كيف متت عملية م�أ�س�سة هذه الديانة؟
على �صعيد داخلي ،يطرح الوجود الإ�سالمي يف �أوروبا �أ�سئلة متجددة ،ال �سيما
تو�صل التقليد الأوروبي
على �صعيد العالقات بني الدين والف�ضاء العمومي .ففي حني َ
التاريخي �إلى �إجراء روتيني �سمح ب�إر�ساء تقليد معني ،ف�إن الوجود الإ�سالمي يثري
�أ�سئلة جديدة .تتميز البلدان الأوروبية بتقاليد خمتلفة تتعلق مبكانة الدين يف الف�ضاء
العام .وترتبط هذه التقاليد بالنظرة �إلى دور الدولة على العموم ،وبح�ضور �أو بغياب
دين �أكرثي تاريخي ًا� ،أو بتجارب تاريخية متنوعة� .أما فيما يخ�ص الإ�سالم ،ف�إننا
نالحظ �أن البلدان الأوروبية قد واجهت امل�سائل عينها ،و�أنها جهدت جميعها لإيجاد
حل لها.
ٍ
ومن ال�ضروري مبكان �أن نعمد �إلى ت�صنيف البلدان الأوروبية ،وذلك من �أجل
ت�سهيل فهم الو�ضعية القانونية املخ�ص�صة للإ�سالم:
البلدان التي تعترف بـ«دين للدولة»

لن�أخذ مثال ذلك البلدين الأوروبيني :اململكة املتحدة والدمنارك ،فهذان
البلدان يعرتفان بوجود ديانة هي ال�سائدة �أو امل�سيطرة.
ففي �إجنلرتا تتميز الكني�سة الأجنليكانية بو�ضعية الكني�سة «القائمة» ،وهي
تتميز بو�ضعية اال�ستقاللية املالية جتاه الدولة (ما عدا االعتماد العام من �أجل جتديد
الكنائ�س) .لكل من االثنني من ر�ؤ�ساء الأ�ساقفة ولأربع وع�شرين �أ�سقف ًا مكان يف
جمل�س اللوردات ،وكل االجتماعات الربملانية تبد�أ ب�صالة معينة .ومبوجب قانون عام
 1944تت�ضمن الرتبية العامة درو�س ًا يف الرتبية الدينية .وبالرغم من هذا االعرتاف
بديانة «ر�سمية» ف�إن الإ�سالم يتميز بو�ضعية ترابطية وبتعاون وثيق مع الدولة.
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الت�سامح الديني موجود يف اململكة املتحدة ،وذلك مبوجب عقد الت�سامح
العائد لعام  .1688الديانات م�ستقلة متام ًا عن الدولة وهي منظمة يف �إطار تعاقدي.
ب�إمكانها احل�صول على و�ضعية م�ؤ�س�سات خريية ت�ساعدها يف احل�صول على و�ضعية
مالية لها ح�سناتها ،مع الإعفاء من كل ال�ضرائب على مواردها.
يف ظل هذا الإطار القانوين املرن ،تقوم املئات من املنظمات الإ�سالمية بتطوير
ن�شاطاتها .ثم �إن هذه املنظمات قد �أعادت جتميع نف�سها يف منظمات �أخذت مع
الوقت بعد ًا �سيا�سي ًا م�ؤكد ًا .من «احتاد املنظمات الإ�سالمية» يف ال�ستينيات ،والذي
طرح نف�سه باعتباره جهاز تن�سيق وتوا�صل مع ال�سلطات العامة ،مت االنتقال عام 1991
للمطالبة بـ«برملان �إ�سالمي» وعام  1997لإن�شاء «جمل�س ثقايف بريطاين �إ�سالمي»،
مبا مياثل ج�سم ًا متثيلي ًا للجماعات الإ�سالمية ،يف �إطار البحث عن اخلري امل�شرتك
لكل الربيطانيني.
وفيما يخ�ص الرتبية العامة ،يجب �أن ن�سجل �أن اجلمعيات الإ�سالمية تتعاون
على امل�ستوى املحلي مع ال�سلطات امل�س�ؤولة (�سلطات الرتبية املحلية) ،وقد ا�ستجابت
هذه مبا يتنا�سب يف املدار�س العامة (الر�سمية) مع الطلبات اخلا�صة املتعلقة بالزي
املوحد للبنات ،ودرو�س ال�سباحة والرتبية الريا�ضية؛ وهكذا ومنذ عام  1986و�ضعت
احلكومة بت�صرف املن�ش�آت املدر�سية دلي ًال يو�ضح اخلطوط العامة القادرة على
م�ساعدتها يف �إدارة وتنظيم هذا النوع من الأ�سئلة(((.
�أما درو�س الرتبية الدينية التي ُيعفى منها يف املدار�س العمومية ،فيمكن �أن
ت�ستلهم الإ�سالم يف الأحياء التي ت�ضم غالبية من �أوالد امل�سلمني ،هذا دون ن�سيان
الإحالة �أو الإ�شارة مع ذلك �إلى التقاليد الدينية الأخرى.

((( انظر:

)(Guidelines of Meeting the Religious and Cultures Needs of Muslims Popil

�إر�شادات ملواجهة احلاجات الدينية واحل�ضارية لل�شعوب الإ�سالمية.
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الدنمارك

�أما يف الدمنارك ،ف�إن الربوت�ستانتية اللوثرية هي الديانة الوطنية وحتظى
بدعم الدولة ،وذلك مبوجب املادة الرابعة من الد�ستور .وامللك الذي يجب �أن ينتمي
�إلى هذه الكني�سة هو �أي�ض ًا ر�أ�سها .ولكن عملي ًا ،ف�إن �سلطته ت�ؤمن بوا�سطة وزير
ال�ش�ؤون الكن�سية((( .وبالفعل ف�إن الكني�سة اللوثرية هي كني�سة تعترب مبثابة �سلطة
�إدارية ال �شخ�صية معنوية لها ،وهي مو�ضوعة بت�صرف هذه الوزارة� ،أما مدبرو
الطائفة فلهم و�ضعية املوظفني.
تنتفع الكني�سة الربوت�ستانتية اللوثرية من �ضريبة �شعائرية واجبة على
املواطنني املعمدين يف هذه الديانة ،والذين مل يتقدموا بطلب للإعفاء منها :وتقوم
البلديات بجمع هذه ال�ضريبة التي ترتاوح بني ( )%0.39و( )%1.5من الدخل
اخلا�ضع لل�ضريبة .كما تفيد «الديانة الوطنية» �أي�ض ًا من م�ساعدة الدولة املخ�ص�صة
�أ�سا�س ًا �أجور ًا لبع�ض مدبري ال�شعائر وموظفي وزارة ال�ش�ؤون الكن�سية ،كما لرتميم
الكنائ�س .ثم �إن دولة الدمنارك تويل الكني�سة الوطنية بع�ض املهام العامة واملدنية،
مثل خدمة مواكب الدفن والت�سجيل يف احلالة املدنية(((.
يلخ�ص و�ضع الإ�سالم يف الدمنارك كما يلي :عدم اعرتاف ر�سمي وتعاون مع
الدولة� .إذ يتعاي�ش وجود ديانة وطنية يف الدمنارك مع املبد�أ الد�ستوري القائم على
عدم التمييز الديني .واجلماعات الدينية غري اخلا�ضعة للكني�سة اللوثرية ،قد تكونت
بجمعيات مبوجب القانون اخلا�ص؛ حتظى �أكرث من ( )20جمعية باعرتاف وزارة
ال�ش�ؤون الكن�سية ،لكن ذلك ال يعني متيزها بجباية اعتمادات عامة .بل �أكرث من
ذلك� ،إذا كان قد مت االعرتاف ر�سمي ًا ببع�ض الطوائف (كاليهودية والكاثوليكية)،
فالإ�سالم ال يحظى بذلك .علينا �أن نالحظ �-أي�ض ًا وعلى �سبيل املثال� -أن على
(3) Dubeck I., «State and Church in Denmark”, Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos,
Baden-Baden, 2005, pp. 55-76.

MarécchalB.,L’Islam et les musulmansdansl’Europeélargie: radioscope/Aفي (4) Simonsen J.B., «Denmark”,
Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 39-45.
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الأئمة (يف امل�ساجد) احل�صول على �إذن من وزارة ال�ش�ؤون الكن�سية ليكون لهم احلق
بالإقامة على الأرا�ضي الدمناركية .هكذا ينظم امل�سلمون �أنف�سهم يف جمعيات� ،إال �أن
عليهم التكفل بحاجاتهم ب�أنف�سهم.
حيادية الدولة واالعتراف باألديان

هذا الأمنوذج الذي يتبدى ب�أ�شكال متعددة هو الأكرث انت�شار ًا يف �أوروبا.
و�سنتناول مثا ًال لذلك دولتي :بلجيكا و�أملانيا.
حيادية بلجيكا

يقر الد�ستور البلجيكي يف املادة احلادية والع�شرين منه با�ستقاللية الأديان/
ال�شعائر الدينية جتاه الدولة .وبالرغم من هذه اال�ستقاللية ،ف�إن الدولة ت�أخذ على
عاتقها معاجلة �أجور امل�شرفني على �إقامة ال�شعائر الدينية .والتعليم الديني يحظى
باملكاف�أة ،وهو ممول من قبل اجلماعات اللغوية يف كل املدار�س� ،سواء كانت طائفية
�أم ال.
�إال �أن احلدث املهم هو �أن الدولة وبقرار ملكي تعرتف ببع�ض الطوائف� ،آخذة
باالعتبار «منفعتها ال�سيا�سية».
عدا التكفل باملدبرين وبالتعليم الديني ،ف�إن هذا االعرتاف ومبوجب قانون 4
مايو (�أيار) � 1870إمنا يت�ضمن بع�ض احل�سنات الأخرى(((:
1.1ح�ضور املر�شدين يف ال�سجون وامل�ست�شفيات والقوات امل�سلحة واملطارات ودفع
مرتباتهم.
2.2تويل دفع بدل ال�سكن �أو دفع تعوي�ض ل�صالح امل�شرفني على �إقامة ال�شعائر الدينية.
(5) De Ley H., «Humanists and Muslims in Belgian Secular Society”, in Shadid W.A.R. et van koningsveld

P.S., Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union, Peeter, Louvair, 2002,
pp. 107 – 122.
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�إن العبادات التي حتظى باالعرتاف العمومي هي :الكاثوليكية ،الربوت�ستانتية،
اليهودية ،الأجنليكانية والكني�سة الأرثوذك�سية.
وقد مت االعرتاف بالإ�سالم مبوجب القانون ال�صادر يف  9يوليو (متوز) .1974
�إال �أن هذا االعرتاف قد مت على امل�ستوى الوطني ولي�س البلدي.
وبعد �سريورة طويلة بد�أت يف الت�سعينيات ،وبعد انتخابات نظمت يف �أو�ساط
اجلماعات الإ�سالمية عام  ،1998جرى انتخاب هيئة تنفيذية مل�سلمي بلجيكا ،وقد
حظيت باعرتاف ر�سمي من جانب دولة بلجيكا عام  .1999هذا وقد عني قانون عام
 1974املركز الإ�سالمي يف بروك�سيل بو�صفه املمثل الأ�سا�سي مل�سلمي بلجيكا� ،إال �أن
امل�سلمني �أنف�سهم مل يعرتفوا بذلك �أبد ًا((( .ودون الدخول يف التفا�صيل ،ن�شري �إلى �أنه
وعلى امل�ستوى الفدرايل ،ف�إن وزارة العدل هي التي تتولى دفع �أجور ونفقات الأئمة
ومر�شدي ال�سجون� ،أما وزارة الداخلية فهي التي تعطي بدورها الإذن ب�إقامة الأئمة
الغرباء.
حالة ألمانيا :بين األقاليم والدولة الفدرالية

ال بد �أو ًال من التذكري ب�أن معاهدة و�ستفاليا عام  1648قد كر�ست تر�سيخ
ديانتني :الكثلكة والربوت�ستانتية.
ويف عام � 1919أكد د�ستور دولة فاميار عدم تكري�س دين خا�ص بالدولة ،معرتف ًا
بحرية ال�ضمري والدين .ولكن نظر ًا ملا حدث من ا�ضطهاد يف الرايخ الثالث وحتت
احلكم النازي ،ف�إن الدولة قد اعرتفت قانوني ًا بالوظيفة االجتماعية للأديان(((.
والعالقة بني الدولة والأديان قد اتخذت ن�سق ًا ،حيث يتقارب القانون الأ�سا�سي
(6) Foblets M.-Cl. EtOverbeeke A., « Islam in Belgium. The Search for a Legal Status of a New Religious Minority”, in Potz R. et Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain, 2004, pp. 1-39.

(7) Robbers G., «State and Church in Germany”, in Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 77-94.
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مع د�ساتري خمتلف الأقاليم .ي�ضمن القانون الأ�سا�سي احلرية الدينية وال يعرتف
بكني�سة للدولة((( .ب�إمكان اجلماعات الدينية املعرتف بها جمع ال�ضريبة ،و�أن تنظم
نف�سها �إداري ًا بكل حرية .والذين ي�شرفون فيها على العبادات يتلقون �أجورهم من
الدولة� .أما الطوائف املعرتف بها فهي :الكاثوليك ،الكني�سة الإجنيلية ،املرمون،
وعديد من الكنائ�س الأرثوذك�سية ،والربوت�ستانت ،والطائفة اليهودية ،والإ�سالم ال
يحظى باالعرتاف.
على م�ستوى الأقاليم يحظى الإ�سالم بعديد من االمتيازات يف جمال التعليم
والثقافة واملمار�سة الدينية ،فعلى م�ستوى الأقاليم َّ
تنظ ُم خمتلف مظاهر �إمكانات
الر�ؤية العامة.
�إننا نلحظ وجود اختالف يف مقاربات النظرة �إلى الإ�سالم يف الأقاليم املختلفة:
ففي برلني –مث ًال -ثمة �إرادة للتعامل مع الإ�سالم كما مع �سائر الأديان الأخرى.
�أما يف بادن فرتنربغ ،فالأف�ضلية هي للم�سيحية واليهودية .وتتخذ معظم الأقاليم
موقف ًا معتد ًال يختلف تبع ًا لالهتمامات ال�سيا�سية ولقدرة اجلمعيات الإ�سالمية على
التحرك.
ومع �أن الإ�سالم هو الديانة الثالثة يف �أملانيا ،لكنه ال يحظى باالعرتاف الر�سمي
للآن� .أما ال�سبب الأ�سا�سي الذي ي�شار �إليه ،فهو تعدد اجلمعيات الإ�سالمية وا�ستحالة
حتدثها ب�صوت واحد .كما �أن االختالف الذي قد ي�صل �إلى التناحر داخل جماعة
امل�سلمني هو �أمر فعلي ،وله �أ�صوله يف التعددية الإثنية التي تكون الطائفة الإ�سالمية
(�أتراك ،من البو�سنة� ،إيرانيون ،مغاربة) .يبدو �أن االعرتاف بها �سائر نحو التقدم،
وذلك منذ �أن تبنى امل�سلمون �إراد ًة تهدف لتوحدهم.

(8) Muckel S., «Islam in Germany”, Potz R. et Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain,
2004, pp. 41-77.
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العلمنة الفرنسية واإلسالم في فرنسا

الق�سم الذي يلي خم�ص�ص مل�أ�س�سة الإ�سالم يف فرن�سا ،التي اختارت العلمنة،
فهذه امل�أ�س�سة ت�ستحق درا�سة معمقة.
فمنذ عام � 1946أعلن الد�ستور الفرن�سي �أن فرن�سا «جمهورية غري قابلة
لالنق�سام ،علمانية دميقراطية واجتماعية» ومبوجب املادة الثانية ال�شهرية يف
قانون  9دي�سمرب (كانون الأول)  1905املتعلقة بالف�صل بني الكنائ�س والدولة ،ف�إن
«اجلمهورية ال تعرتف وال ت�ساعد �أي طائفة».
و�إذا كان هذا الف�صل قد منع �أي م�ساعدة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ل�صالح
جماعة دينية ،ف�إن نظام الف�صل هذا غري كامل� .إذ �إن قانون الف�صل هذا ين�ص
يف املادة الثانية ع�شرة منه على «�أن الأبنية ( )...التي ت�ستخدم يف املمار�سة العامة
للعبادات �أو ل�سكن امل�شرفني عليها ( )...هي �أبنية تظل ملك ًا للدولة ،واملديريات
والبلديات ومن�ش�آت عامة للتعاون بني البلديات� ،إذ تخت�ص بكونها مكان عبادات».
بل �إن القانون ال�صادر يف  31دي�سمرب (كانون الأول)  1959حول العالقات بني
الدولة وم�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص قد ن�ص على �أن ب�إمكان هذه الأخرية الإفادة من
�إعانات عمومية� ،إذا ما مت ذلك مبوجب عقد مع الدولة(((.
ثم �إن نظام احلق امل�شرتك املحدد مبوجب القانون ال�صادر يف  9دي�سمرب
(كانون الأول)  1905ال يطبق على كامل الأرا�ضي الفرن�سية� .إن حقل تطبيقه
حمدود يف (مارتينيك ( )Martiniqueغوادلوب ( )Guadeloupeواملايوت
( ،))Mayotteوحتى يف فرن�سا نف�سها ال يطبق على كامل الأرا�ضي .ففي مديريات
(الراين الأعلى والأ�سفل) ويف (املو�سيل) التي كانت جزء ًا من الإمرباطورية الأملانية
حني مت الأخذ بقانون االنف�صال ،ما زال القانون املربم مبعاهدة ال�صلح هو املطبق،
(9) Messner F., «Religion in the European Union Countries: Constitutional Foundations, Legislations, Religious
Institutions and Religious Education. Country Report on France”, State and Religion in Europe. Legal System,
Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006, pp. 81-106.
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فما زال االعرتاف قائم ًا بالطوائف الأربع :الكاثوليك ،اللوثريني ،الإ�صالحيني،
والطائفة الإ�سرائيلية .والدولة تدفع �أجور امل�شرفني على ال�شعائر الدينية ،والدرو�س
الدينية ال تزال تعطى يف املدار�س العمومية.
ومبوجب قانون الف�صل امل�شار �إليه يحظى الإ�سالم يف فرن�سا بكثري من
الإجحاف ،بو�صفه �آخر الديانات التي ُوجدت يف فرن�سا ،حيث يواجه الإ�سالم عديد
املعوقات �أهمها(:((1
1.1الت�أخر ال�صارخ يف بناء �أماكن العبادة مقارنة مع الأديان الأخرى.
2.2النق�ص يف املقابر الإ�سالمية واملر�شدين يف امل�ست�شفيات ويف اجلي�ش.
3.3وجود �أئمة معظمهم غرباء وقليلو الثقافة.
وللتلطيف من هذا الإجحاف ،جرى منذ عام  1999جولة وا�سعة من امل�شاورات
�شاركت فيها خمتلف اجلمعيات الإ�سالمية ،وقد انتهى الأمر بت�شكيل «املجل�س
الفرن�سي للديانة الإ�سالمية» ( ،)CFCMوكان ذلك بت�شجيع من وزير الداخلية
الأ�سبق نيكوال �ساركوزي .وقد كان املقدر لهذه البنية �أن متثل الطائفة الإ�سالمية
و�أن ت�أخذ على عاتقها �إدارتها ،ولكنها ا�صطدمت بانق�سامات داخلية ومل ت�ستطع حل
املع�ضلة ال�شائكة املتعلقة مبوارد التمويل ،فقد كانت هذه خا�ضعة للدول �أو للمنظمات
اخلارجية.
وكما هو احلال يف بلدان �أخرى ،ا�صطدمت م�أ�س�سة الإ�سالم يف فرن�سا بعوامل
داخلية مثل (عدم تنظيم اجلماعة الإ�سالمية) وخارجية مثل (مقاومة املجتمع
الفرن�سي).
ووفق هذه املعطيات ظل الإ�سالم يف فرن�سا موزع ًا بني جمعيات عدة ،ترتابط
(10) Basdevant-Gaudemet B. et Frégosi F., « L’Islam en France », in Potz R. et Wieshaider W., Islam and the
European Union, Peeters, Louvain, 2004, pp. 143-180.
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بقوة مع البلدان الأ�صل التي �أتى منها ال�سكان امل�سلمون (املعهد الإ�سالمي جلامع
باري�س مرتبط باجلزائر)( ،الفدرالية العامة مل�سلمي فرن�سا ،وجتمع م�سلمي فرن�سا
مرتبط باملغرب)( ،جلنة الت�ضامن بني امل�سلمني والأتراك يف فرن�سا مرتبط برتكيا).
ويوجد �أي�ض ًا جهات �أخرى مثل (احتاد املنظمات الإ�سالمية يف فرن�سا ()UOIF
القريب من منظمات �أخرى مثل الإخوان امل�سلمني) والذي يطور يف نظر البع�ض ر�ؤية
مت�شددة عن الإ�سالم(.((1
ثم �إن املجتمع الفرن�سي يطور عوائق متعددة بطرحه املزج �شبه املمنهج بني
امل�سلمني والإرهابيني ،وقد جاءت �أحداث �شهر نوفمرب (ت�شرين الثاين)  2013لتعزز
هذه الظاهرة ،وال نن�سى االندفاعة التي يقوم بها اليمني املتطرف واملعادي للإ�سالم،
م�ستفيد ًا من املناخ املتوتر ،ليجعل رهاب الإ�سالم مقبو ًال وحقيقة يتذرع بها؛ ليحد من
التطور الإيجابي مل�أ�س�سة الوجود الإ�سالمي.
ومن احللول املطروحة ال�ضرورية تعرية هذا الن�سق ،ولكن املجل�س الفرن�سي
للطائفة الإ�سالمية يفتقر �إلى القوة التمثيلية ليقوم مبثل هذا الإجراء.
المسائل المثارة تبعًا لهذه المأسسة

�إن ا�ستقرار ديانة معينة يف املجتمع� ،إمنا يتج�سد ب�إن�شاء �أماكن العبادة وانبثاق
تعليم خا�ص بها.
المساجد األوروبية تحت التأثير

امل�ساجد يف �أوروبا تتميز ب�شكل ظاهر باجتاه ت�أثري بلدان الأ�صل �أو املن�ش�أ الذي
قدم منه امل�سلمون.
للم�ساجد يف املجتمعات ذات الأغلبية الإ�سالمية ،ما تقيمه مع �سريورة ت�شكل
(11) Basdevant-Gaudemet B., «Islam in France », in Aluffi B.-P.&R. et Zincone G., Th Legal Treatment of
Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004, pp. 59-81.
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الدولة نف�سها ،وخ�صو�ص ًا من خالل الرابط الذي تقيمه مع �سريورات التطيف وال�شعور
الوطني ،بالتفاعل الذي حتميه بني ال�سلطة املركزية والهيئة املحلية ،بالت�شعبات
العاملية التي ت�شكل امل�ساجد عقدتها ،والتي تفتح الطريق �أمام التدخالت الغريبة(.((1
وال ت�شذ امل�ساجد يف فرن�سا عن هذه القاعدة ،فهي مبثابة م�سارح خ�صومة بني
املغرب واجلزائر ولل�سيا�سة الفرن�سية مع املغرب العربي .وامل�س�ألة هذه �شديدة التوتر
يف فرن�سا� ،إذ �إن غالبية امل�سلمني فيها هم من املغرب �أو من اجلزائر ،ونحن نعاين
�صراع ًا دائم ًا بني �سلطتي هاتني الدولتني.
امل�ساجد يف مواجهة خمتلف نزعات الإ�سالم ال�سيا�سي
�إلى جانب الت�أثري الذي حتاول بلدان من�ش�أ امل�سلمني ممار�سته ،جند �أي�ض ًا
ت�أثري ًا «للميول والنزعات» .فثمة منظمات تقرتب بدرجة �أو ب�أخرى من التيارات
الفكرية التي تب�شر ب�إ�سالم �سيا�سي .مثال ذلك احتاد املنظمات الإ�سالمية يف فرن�سا،
وهي احتاد جمعيات لها ح�ضور يف فرن�سا وهي قريبة من جماعة الإخوان امل�سلمني.
وثمة جمعيات �أخرى� ،سلفية حتاول بدورها �إخ�ضاع امل�ؤمنني ملمار�سة مت�شددة يف
الدين ،غالب ًا ما تكون بانقطاع عن واقع الع�صر وال�سياق احلايل(.((1
امل�ساجد يف مواجهة الت�أثريات ال�سيا�سية املحلية
ت�شكل امل�ساجد �أي�ض ًا حلبة �ضغط ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا �أن
عدد امل�سلمني ي�شكل خزان �أ�صوات ال ي�ستهان به يف االنتخابات .لذلك ي�سعى احلزب
ال�سيا�سي �إلى �إخ�ضاع امل�ساجد لبع�ض القواعد؛ ليفيد من مو�ضوع امل�سلمني يف
االنتخابات كما هي �أ�صول اللعبة الدميقراطية.

(12) Ferrie Jean-Noel, La religion de la vie quotidienne. Rites, règles et Routines chez les Marocains musulmans.

(13) Hammoudi Abdallah, Bauchard Denis, Leveau Rémy, (coord. Cahen Judith), La démocratie est-elle soluble
? dans l’islam
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وقد ا�ستطعنا �أن نعاين –�أخري ًا� -أثناء االنتخابات الإقليمية يف  6و 13دي�سمرب
(كانون الأول)  2015يف فرن�سا مر�شحي اليمني وهم يقيمون بانتظام خطابات حول
رهاب الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) ،يف حماولة لت�ضليل القوة االنتخابية الإ�سالمية التي
�صارت بني ع�شية و�ضحاها من املدافعني عن ق�ضية امل�سلمني يف فرن�سا .لذلك من
الواجب على امل�سلمني يف فرن�سا ويف �أوروبا عدم االجنرار وراء اخلطابات اخلادعة
غالب الأحيان ،والتحول �إلى فاعلني يف احلياة ال�سيا�سية.
مأسسة التعليم الخاص اإلسالمي

التعليم الطائفي يف البلدان الأوروبية
تعرتف كل بلدان �أوروبا ويف د�ساتريها بحرية التعليم .ففي بلجيكا تندرج حرية
التعليم يف املادة ( )24من الد�ستور والتي تن�ص على ما يلي:
«التعليم حر ( )...والطائفة ت�ؤمن حرية خيار الأهل».
ولطاملا مت ت�أويل هذا احلكم القانوين باعتباره نفي ًا الحتكار الدولة .وبالإمكان
وبحرية فتح مدار�س طائفية ،وذلك مبجرد امتثالها للرتاتيب القانونية والقواعد
املتنا�سبة مع م�ضمون التعليم وللأمكنة التي تقام فيها .وب�إمكان الدولة �أن متول كل
املدار�س اخلا�صة ،التي ت�ستجيب لل�شروط القانونية املرعية.
ويف �أملانيا ت�ضع املادة ال�سابعة من القانون الأ�سا�سي جممل النظام الرتبوي
حتت رقابة الدولة ،لكنها ت�ؤمن حرية ت�أ�سي�س و�إدارة املدار�س اخلا�صة.
وب�إمكان كل �شخ�صية طبيعية �أو معنوية ،مبا يف ذلك الطوائف الدينية فتح
مدر�سة ،وذلك مبجرد االن�صياع للمتطلبات القانونية .ففي �أملانيا ثالث مدار�س
�إ�سالمية خا�صة� :أكادميية امللك فهد ال�سعودية (وهي تعطي درو�س ًا على امل�ستويني
االبتدائي والثانوي) واملركز الإ�سالمي يف ميونيخ (وهو مدر�سة ثانوية) واملدر�سة
االبتدائية الإ�سالمية يف برلني .وككل املدار�س اخلا�صة الأخرى تتلقى هذه املدار�س
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م�ساعدات من الدولة(.((1
ويف �إجنلرتا ،تتمتع الطوائف الدينية بحق فتح مدار�سها اخلا�صة امل�ستقلة،
والتي يجب ،مع ذلك� ،أن تدرج يف �سجل املدار�س امل�ستقلة ،والتي عليها �أن حترتم
بع�ض املعايري.
وهناك نظام املكاف�آت �ضمن التمويل العام الذي مينح تقليدي ًا للمدار�س
الأجنليكانية والكاثوليكية واليهودية ،قد مت تو�سيع هذه املكاف�آت لتطال مدار�س
لأقليات دينية �أخرى ،ومنها �أربع مدار�س �إ�سالمية� .إال �أنه يوجد ما يقارب ()60
مدر�سة �إ�سالمية م�ستقلة (خا�صة) يف بريطانيا.
ويف الدمنارك النظام املدر�سي لي�س طائفي ًا ،والتعليم اخلا�ص غري من�صو�ص
عليه حرفي ًا يف الد�ستور .مع ذلك ف�إن الد�ستور يحمي حق قيام جمعيات .ومبا �أن
التعليم ي�شكل جزء ًا من «الغايات القانونية» التي ب�إمكان اجلمعية �أن تقوم به ،ومبا
�أن اجلمعيات لها احلق بتلقي امل�ساعدات ،ف�إن املدار�س اخلا�صة ت�ستطيع الإفادة من
امل�ساعدة املالية التي تقدمها الدولة .فهناك ما ال يقل عن ع�شرين مدر�سة �إ�سالمية
يف الدمنارك ن�صفها –تقريب ًا -يف كوبنهاغن ،وتقوم املدار�س الإ�سالمية بوظيفتها
بف�ضل متويل الدولة الذي يغطي ( )%60من التكاليف ،وما تبقى فهو على ح�ساب
الأهل من خالل �أق�ساط ف�صلية.
�أما يف فرن�سا ،فقد تطور التعليم اخلا�ص الطائفي منذ �سنني عديدة .ف�إمكان
قيام امل�ؤ�س�سة اخلا�صة على التعليم ي�شكل جزء ًا من املبادئ الأ�سا�سية التي تعرتف
بها قوانني اجلمهورية .مع مالحظة �أن التعليم اخلا�ص الطائفي هو –بغالبيته-
كاثوليكي ،ذلك �أنه يعد �شك ًال من �أ�شكال مقاومة قانون الف�صل بني الكني�سة والدولة
منذ عام  .1905ف�أرادت هذه املن�ش�آت الأولى �أن تعطي نف�سها �صبغة تب�شريية� ،إذ
كانت حتر�ص على الإبقاء على التعليم الديني والدفاع عنه.
(14) Rohe M., « The Legal Treatment of Muslims in Germany », in Aluffi B.-P.& R. etZincone G., The Legal
Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004.
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ومنذ �إعالن القانون ال�صادر عام  2003والذي مبوجبه منع حمل �إ�شارات
�أو عالمات دينية ،بد�أنا نعاين انبثاق التعليم الإ�سالمي اخلا�ص .حتى لو بدا ذلك
حمدود ًا مقارنة بالتعليم الكاثوليكي.
ومنذ بع�ض الوقت بد�أت املن�ش�آت اخلا�صة الطائفية تظهر وتزدهر على الأر�ض
الفرن�سية� ،أما فيما يتعلق باملن�ش�آت اخلا�صة بالطائفة الإ�سالمية ،ففي الوقت الراهن
جند م�ؤ�س�ستني �أقيمتا بعقد مع الدولة هما:
املدر�سة الأولى :املدر�سة االبتدائية الإ�سالمية «مدر�سة يف �سان دينز»
( .)Medersa à Saint Denisت�أ�س�ست هذه املدر�سة عام  ،1947وهي �أول م�ؤ�س�سة
خا�صة دينية �إ�سالمية �أن�شئت بعقد مع الدولة ،وتعطي هذه املدر�سة تعليم ًا ديني ًا
وتعليم ًا عام ًا يتبع برنامج الرتبية الوطنية يف الوقت نف�سه.
املدر�سة الثانية :معهد التعليم اخلا�ص الإ�سالمي يف مدينة ليل «معهد ابن ر�شد
يف ليل» ( .)Averroèsوحالي ًا هذا هو املعهد الوحيد يف �شمال فرن�سا الذي يتمتع
بعقد مع وزارة الرتبية الوطنية منذ عام .2008
وثمة من�ش�آت خا�صة �أخرى تابعة للجالية الإ�سالمية موجودة ،ولكنها ال تتمتع
بالتعاقد مع الدولة ،وهي ت�سعى لإقامة عقد مع وزارة الرتبية الوطنية ،التي ب�إمكانها
�أن تخفف من م�صاريف اجلمعيات؛ �إذ ت�أخذ الدولة على عاتقها رواتب املدر�سني.
�أما الطوائف الدينية الأخرى ،ففي عام  2014يوجد يف فرن�سا ما يقارب
( )9000م�ؤ�س�سة كاثوليكية ت�ستقبل مليوين طالب وطالبة ،وبالن�سبة للطائفة اليهودية
جند ( )280مدر�سة ومعهد ًا وثانوية ت�ستقبل حوايل ( )30000تلميذ .ويف املقابل
يوجد حوايل ع�شرين م�ؤ�س�سة خا�صة �إ�سالمية ت�ستقبل ( )2000تلميذ.
�إن عديد ًا من هذه امل�ؤ�س�سات املح�سوبة على الطائفة الإ�سالمية -بح�سب
املفهوم الغربي -تتلقى دعم جمعيات من (امل�ؤمنني)على اختالف توجهاتهم .بع�ض
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هذه اجلمعيات قريب من الإخوان امل�سلمني �أو بع�ض احلركات الأخرى التي تدعم
(الإ�سالم ال�سيا�سي) وهذه قد تثري بع�ض امل�شكالت التي �سنتعر�ض �إليها الحق ًا،
وبع�ضها يتلقى الدعم غري املنتظم من عامة النا�س دون نظر للتوجهات.
امل�شكالت املثارة
يثري تطور التعليم الإ�سالمي اخلا�ص بع�ض الإ�شكاالت ،ويواجه جمموعة من
التحديات وال�صعوبات :فمث ًال ي�ستحوذ املركز العقاري (الأبنية واملعنيني بال�صيانة)
على الكلفة الأكرب .وجتد (املجموعة) الإ�سالمية يف فرن�سا �صعوبات فعلية بت�أمني
التمويل الذي ي�أتي �أ�سا�س ًا من هبات �أو تربعات امل�ؤمنني.
والعقود مع الدولة ال ميكن �أن جترى �إال بعد خم�س �سنوات من املمار�سة الفعلية،
وهذا ما يدفع اجلمعيات التي تدعم م�شروعات فتح املدار�س للتحول �إلى التمويل من
اخلارج ،وهذه متويالت نادر ًا ما متنح دون مقابل.
و�إذا كان الواقع الفعلي ي�ؤكد �أن كل املدار�س اخلا�صة الإ�سالمية تقدم
لتالميذها درو�س ًا يف الرتبية الدينية؛ فالرهان هو الرغبة والقدرة على ت�شريب هذه
العقول ال�صغرية عقيدة �أو ممار�سة دينية معينة .و�إذا كانت بع�ض اجلمعيات التي
تفتح هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية قريبة من بع�ض احلركات التي يطلق عليها م�صطلح
(الأ�صولية) ،وعلى الرغم من �أن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ؤكد �أنها ال تقبل ب�أي تدخل من
�أية جهة يف براجمها ومناهجها ،ف�إن خطر التدخل ماثل يف هذه امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما
حينما تن�ضم هذه امل�ؤ�س�سات �إلى التنظيمات الإ�سالمية التي تدعم هذه امل�شروعات،
وبو�ضوح ،ويكون لها قراءات مت�شددة للدين( .فاملخاطرة متوافرة ولو بن�سب حقيقية
نظر ًا للواقع الذي يفر�ض عليها اللجوء ملثل تلك التنظيمات حت�صي ًال للدعم).
وماذا عن اجلهاز الذي ي�شكل املالك الإداري يف هذه امل�ؤ�س�سات؟ على املدر�سة
اخلا�صة بطائفة معينة �أن ت�ؤمن جهاز ًا كف�ؤ ًا على م�ستوى الرهان .ولي�س مبقدور
م�سلمي �أوروبا �أن يعهدوا ب�أوالدهم �إال جلهاز عايل الكفاءة ،ت ّلقى تربية دينية يف
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م�ؤ�س�سة معرتف بها ،وال ين�سب �إليه قرابته من التيارات املتطرفة �أو الراديكالية.
حالي ًا ،ثمة عديد من املتدخلني يف جماالت الرتبية الدينية ال يجدون م�صدر ًا
يتعلمون منه �سوى �أفالم الفيديو على اليوتوب والأبحاث على �شبكة غوغل .لذلك من
ال�ضروري مبكان �أن نرى كيف يتم تعليم الكوادر الدينية يف البلدان الأوروبية.
�إعداد الكوادر الدينية
حتى تتمكن امل�ساجد ،وم�ؤ�س�سات التعليم الإ�سالمية اخلا�صة واملراكز الثقافية
من �أداء ر�سالتها بجدية دون الوقوع حتت نري الإ�سالم الراديكايل ،فثمة �ضرورة
لتقومي �إعداد الكوادر الدينية.
كانت م�س�ألة �إعداد الأئمة والكوادر الدينية �أول مهمة �أوكلت �إلى املجل�س
الفرن�سي للطائفة الإ�سالمية .وامل�س�ألة هذه كانت حمط اهتمام احلكومة الفرن�سية
والطوائف الإ�سالمية منذ �سنوات عدة .واملحاوالت املتعددة التي حتققت -حتى
�أيامنا -مل ت� ِؤت ثمارها بعد .فعلى �سبيل املثال ،لقد مت افتتاح معهد �أوروبي للعلوم
الإن�سانية (بدعم من احتاد املنظمات الإ�سالمية يف فرن�سا) ،معهد الفقه التابع
مل�سجد باري�س ومعهد ابن �سينا للعلوم االن�سانية بليل .ويف �سبتمرب (�أيلول) 2006
قامت جلنة ما�شيلون (( )Machelonوهي جلنة كلفها رئي�س الوزراء بدرا�سة بع�ض
امل�سائل القانونية املتعلقة بالعالقات بني الدولة والطوائف) قامت بالإيحاء بافتتاح
معهد فقه �إ�سالمي يف �سرتا�سبورغ متوله الدولة ،وهو اقرتاح مل يحظ ب�أي تدبري
عيني .ثم بعد ذلك ،قام معهد ابن �سينا للعلوم الإن�سانية بفتح �أبوابه لي�سد احلاجة يف
نق�ص البنى الكف�ؤة .مع ذلك تظل م�س�ألة متويل �إعداد الكوادر الدينية م�س�ألة راهنة
على الدوام .فماذا ت�ستطيع م�ؤ�س�سة تعليمية �أو تدريبية �أن تفعل دون متويل؟
ويف النم�سا -على �سبيل املثال -مت افتتاح الأكادميية الرتبوية للديانة
الإ�سالمية مب�ساعدة قدمتها الدولة عام  ،1998قبل �أن ي�صار لإعادة تنظيمها عام
 2006لت�صبح مركز ًا لإعداد املدر�سني .و�أنيط بهذا املركز دور �إعداد �أ�ساتذة الدين
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الإ�سالمي تبع ًا للمعايري الرتبوية والقانونية النم�ساوية املطبقة جتاه املدر�سني .ومنذ
العام الدرا�سي  2007/2006مت و�ضع برنامج ملدة �سنتني ينتهي بنيل درجة ما�سرت
(املاج�ستري) يعطى لأ�ساتذة الدين الإ�سالمي يف التعليم العايل .وقد مت فتح هذا
الربنامج يف جامعة فيينا.
ويف الدمنارك ال تتدخل ال�سلطات العامة يف �إعداد وتعيني امل�شرفني على
الطوائف الدينية ،ما عدا الكني�سة الوطنية .ومع ذلك ،وفيما يخ�ص الإ�سالم ،ف�إن
ال�س�ؤال الأ�صعب هو ال�س�ؤال املتعلق بالأئمة الغرباء ،ذلك �أن اجلماعات (الأقلية)
املحلية ال جتد �إال عدد ًا قلي ًال من الأئمة املقيمني يف الدمنارك ،وه�ؤالء يخ�ضعون
للم�ساعدة اخلارجية.
ويف جامعة كوبنهاغن متت ت�سمية �أ�ستاذ للفقه الإ�سالمي عام .2007
ويف �أملانيا ال وجود ملقرر جامعي يف الفقه الإ�سالمي� ،إال �أننا جند فيها عديد
املنظمات التي تقرتح �إعداد الأئمة و�أ�ساتذة لتعليم الدين الإ�سالمي.
عرب هذه الأمثلة ،جند �أن �إعداد الكوادر الدينية الإ�سالمية ي�شكل م�شكلة
�أوروبية .ومع �أن حرية التعليم ،وهي حرية �أ�سا�سية ت�ضمنها كل البلدان الأوروبية،
ت�سمح ب�إقامة معاهد� .إال �أن التمويل لها غري موجود .لذلك تتحول اجلمعيات �إلى
البلدان التي تتحدر منها� ،أو �إلى دول اخلليج ،يف حماولة منها لإيجاد االعتمادات
التي تغطي م�صاريف هذه الوظائف.
وللأ�سف ،ف�إن املناخ احلايل يف �أوروبا يعزز هذا االعتماد امللغم الذي ميكن �أن
ت�أتي به اجلمعيات القادمة من البلدان الإ�سالمية.
السعودية واإلسالم في أوروبا

ثمة حليف قوي قد �أ�سهم يف تطوير الإ�سالم يف �أوروبا :وهو من�سوب جلهات يف
اململكة العربية ال�سعودية التي �شرعت ومنذ ال�ستينيات مبحاولة ن�شر ر�ؤيتها للإ�سالم
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خارج �شبه اجلزيرة العربية ،وذلك عرب خلق �شبكات م�ؤ�س�ساتية( .((1ويف قلب جهاز
العوملة هذا ،جند رابطة العامل الإ�سالمي التي �أن�شئت يف  15دي�سمرب (كانون الأول)
 1962تقوم مبحاوالت جادة للم�ساعدة يف تطوير الوجود الإ�سالمي يف �أوروبا.
وقد كان للرابطة عديد من الن�شاطات املختلفة التي تعمل على التن�سيق بني
اجلمعيات واملنظمات الإ�سالمية يف كل �أنحاء العامل ،ومنها �أوروبا ،عن طريق عدد
من البنى والأذرع التابعة لها مثل املجل�س الأعلى العاملي للم�ساجد ،الذي يدير متويل
وبناء �أماكن العبادة ،واملجمع الفقهي الإ�سالمي ،واملنظمة الإن�سانية للم�ساعدات
الطارئة ( ،)Islamic Reliefواملنظمة الدولية لتحفيظ القر�آن الكرمي ،والهيئة
العاملية للتعليم ،وغريها.
وقد تطورت الرابطة بف�ضل �إطارها التعاوين ،وبح�ضورها يف ( )120بلد ًا ،فهي
تقوم بفر�ض رعايتها على قرابة ( )50مكان عبادة ،ومنها �أكرب اجلوامع يف �أوروبا
مثل جامع ( )Monte la Jolieيف منطقة باري�س ،ومدريد وغرناطة وكوبنهاغن
وبروك�سيل وجنيف وزيورخ وروما.
خالف ًا «للدرا�سات» التي خ�ص�صت لهذه املنظمة ،والتي ت�صفها بالذراع الدينية
يف �أوروبا ،ف�إن �أهداف الرابطة �أكرث تعقيد ًا من جمرد الت�أثري العقائدي �أو �إرادة
التو�سع الديني.
نظمت الرابطة مومتر ًا دولي ًا يف مكة املكرمة جمع �أكرث من ( )700قيادي من
رموز العامل الإ�سالمي ،وتبعه م�ؤمتر عاملي يف مدريد ،و�إن�شاء مركز دويل لهذه الغاية
يف النم�سا ،نتج عن ذلك مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني لتجرمي ازدراء الأديان
التي اعتمدتها الأمم املتحدة ب�إ�صدارها قرار ًا خا�ص ًا بذلك يوم � 11أبريل (ني�سان)
 2011رقم (.)224/ 65
(15) Samir

Amghar, «Le salafisme en Europe: la mouvance polymorphe d’une radicalization”, Politique
étrangère, 1, printemps 2006.
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تمويل اإلسالم في أوروبا

على امل�ستوى االقت�صادي يقدر مردود �سوق احلالل بحوايل ( )6مليارات يورو
يف فرن�سا .وال تقل عن ( )22مليار يورو على امل�ستوى الأوروبي ،مع منو يقدر �سنوي ًا ما
بني (� )%10إلى (.)%15
الحالل في التشريعات األوروبية

كما هو احلال بالن�سبة للإ�سالم ،ف�إننا ال جند على امل�ستوى الأوروبي جتان�س ًا
يف الأحكام حول م�س�ألة احلالل والذبح احلالل .ففي اململكة املتحدة ي�سمح بالذبح
ال�شرعي .وال�سلطات تعترب �أن منعه �سيكون متعار�ض ًا مع الوثيقة الأوروبية حلقوق
الإن�سان (� .)LESDHأما يف هولندا ،ف�إن ممار�سة الذبح ال�شرعي قد مت تنظيمها
مبوجب قانون عام  ،1996وين�ص هذا القانون على عدم وجوب تدويخ �أو تخدير
احليوانات قبل ذبحها� .أما يف لوك�سمبورغ ،فممار�سة الذبح ال�شرعي ممنوعة ما مل
يتم تدويخ احليوان م�سبق ًا.
�أما يف فرن�سا ،ف�إن الذبح ال�شرعي ال ميكن �أن ميار�س �إال يف م�سلخ .واجلماعة
الإ�سالمية جتد نف�سها يف مواجهة مع نق�ص يف امل�سالخ �أثناء العيد الكبري ،وهذا ما
يجرب ر�ؤ�ساء البلديات على �إعطاء �أذونات ا�ستثنائية(.((1
�أما االحتاد الأوروبي ،فقد احتاط للمو�ضوع مبوجب تنظيم �أقره جمل�س
االحتاد الأوروبي� ،أقر يف �سبتمرب (�أيلول) عام  ،2009حيث �أوجبت الن�صو�ص تدويخ
احليوانات قبل موتها� ،أي يجب �أن تكون فاقدة الوعي قبل املوت .ولكن االحتاد ترك
للبلدان حرية الإخالل بهذا الإلزام ،مت�سلح ًا باحرتام احلرية الدينية وحق �إظهار
ذلك من خالل ال�شعائر .وكما نرى ،يختلف الت�شريع حول الذبح ال�شرعي من دولة
�إلى �أخرى .وبكل الأحوال ،لقد عالج االحتاد الأوروبي املو�ضوع حتى ال يقوم بتنظيمه
Laurent Bonnefoy, « Les relations religieuses transnationales contemporaines entre le Yémen et
l’ArabieSaoudite : un salafismeimporté ? »، IEP de Paris, 2007, p. 39.
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يف نهاية الأمر.
�أما االختالف بني بلد �أوروبي و�آخر ،فيقوم على الإلزام بتدويخ احليوان �أو عدم
الإلزام بذلك .فقد قررت بع�ض البلدان جعل التدويخ �إلزامي ًا ،كما هو احلال يف كل من
الرنويج وال�سويد و�سوي�سرا .وهذه البلدان ال متنع الذبح ال�شرعي ،لكن على الطائفة
الإ�سالمية �أن تراعي �أحكام هذا الإلزام بالتدويخ� .أما يف فرن�سا وبلجيكا واململكة
املتحدة وهولندا ،فهي تقبل �أن ال يكون احليوان فاقد ًا للوعي قبل ذبحه ،حني يتعلق
الأمر مبمار�سة �شعائر يهودية �أو �إ�سالمية ،وال تطالب ب�أي مطلب خا�ص .ويف بع�ض
الأقاليم الأملانية متار�س �أي�ض ًا هذا التهرب ولكنها تطبق نظام الكوتا .وبالإمكان ذبح
احليوانات دون تدويخ ،ولكن ذلك يتم على قاعدة عدد امل�سلمني وتقدير احلاجة� .أما
�إ�سبانيا ف�إنها ت�سمح بالذبح مبوجب ال�شعائر الدينية دون تدويخ ،لكن فقط للخراف.
سوق الحالل في أوروبا

ي�شكل منو �سوق احلالل �إحدى الظواهر املهمة يف بداية هذا القرن� ،إلى حد
جعل �أحد �أكرب املحللني ( )A. T. Kearreyيعلن �أنه ال ميكن لأي م�ستثمر �أو م�صريف
جتاهله.
�إن «جتارة» احلالل ال تتعلق بامل�أكوالت فقط ،بل باتت ت�ضم �أي�ض ًا قطاعات
�أخرى مثل� :أدوات التجميل ،الأدوات املنزلية ،والطبية ،وال�سياحة ،والقطاع امل�صريف،
بر�أ�سمال قدر بـ( )2300مليار عام  ،2017ويف �أرجاء العامل كافة(.((1
ويقوم ال�سوق الأوروبي بعر�ض منتجات حالل يف �أجنحته ،وذلك منذ �سنوات
عدة .لكن اجلهود التجارية الوا�ضحة قد بدت بجالء يف ال�سنوات الثالث �أو الأربع
املا�ضية ،مبا يف ذلك اعتماد الإعالنات .وبالنتيجة ،تطور ال�سوق و�شهد �أي�ض ًا �إطالق
منتجات جديدة .وباتت املتاجر الكربى ومناطق البيع الأخرى تخ�ص�ص م�ساحات
(17) Le Halal dans le marché de la «World Ethnic Food» Jihen Lazrak,
http://www.saphirnet.info/article _1207.html

المسبــار
7/9/18 11:55 AM

93

112.indd 93

محم
لحلا  -دجاسملا  -ةلودلا :ابوروأ يف مالسإلا

�أكرب على رفوفها لهذه املنتجات .ومع �أن املنتجات احلالل يف �أغلبيتها قد متثلت �إلى
الآن باللحوم وم�شتقاتها ،ف�إن الطلب على منتجاته يف ازدياد مطرد .ومع �أن الطلب
على هذه املواد �ضعيف تاريخي ًا ،ف�إن ثمة منتجات جديدة مثل الأطباق اجلاهزة،
والأطباق اجلاهزة املجلدة ،قد بد�أت تدخل �سوق احلالل الأوروبي.
أنماط رقابة الحالل

�إعطاء ال�شهادة ورقابة احلالل يف �أوروبا موزعة بني عديد من التنظيمات.
و�أه ــم هذه اجله ــات يف �أوروب ــا هيHalal Control) ،(HMC) (Halal( :
.)Institute Spain
�أما يف �أملانيا ،ف�إننا جند ما ال يقل عن ( )400جهة متنح �شهادة ب�أن املنتج
حالل .ويف فرن�سا �أعطت الدولة ثالثة م�ساجد يف مدن باري�س و�إيفري وليون حق
احتكار �إ�صدار هذا الت�صديق �أو ال�شهادة .ويعار�ض ق�سم من م�سلمي فرن�سا هذا
االحتكار من حيث مهارة مقدمي الذبائح وتوزيع الأذونات على امل�سالخ .لذلك قامت
بع�ض املنظمات املوازية امل�ستقلة بتوزيع �شهادات �إثبات �أن املنتج حالل مثل ()AVS
و ( .)EHSهذا ،وقد تو�صلت جلنة الرقابة ال�صحية والغذائية يف بلجيكا �إلى نتيجة
مفادها �أن ( )%60مما يعر�ض يف �أوروبا على �أنه منتج حالل ،هو لي�س كذلك يف
احلقيقة .فبع�ض امل�س�ؤولني ال�صحيني يف �أوروبا يعطون �شهادات «حالل» دون �إجراء
رقابة .لأن ثمة �ضبابية كاملة ت�سيطر على هذا ال�سوق ،والفاعلون فيه يفتقرون �إلى
ال�شفافية .لذلك؛ من ال�ضرورة مبكان ،ومن امللح� ،أن ي�صار �إلى ا�ست�صدار �سجل
وا�ضح ومتجان�س وعلى م�ستوى �أوروبي بهدف التخل�ص من �ضبابية هذا النظام.
مع مالحظة �أن اجلهات الراعية لإ�صدار ال�شهادات جتعل من هذا ال�سوق
م�صدر ًا للح�صول على عوائد مالية ال ي�ستهان بها ،فيح�صد �سوق احلالل ،وكذلك
عمليات الت�صديق ،مردود ًا ال يذهب –للأ�سف -لتمويل الإ�سالم يف �أوروبا.
وم�صدر الأموال التي حت�صل عليها امل�ؤ�س�سات املانحة ل�شهادة احلالل تت�أتى
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     يراشب دمحم

من ثالثة م�صادر هي:
 .1بيع بطاقات ملقدمي الذبائح :ففي فرن�سا جند �أن �أهلية مقدمي الذبائح
قد منحت ح�صري ًا لثالثة م�ساجد (باري�س ،ليون� ،إيفري) .وتعمد هذه امل�ساجد لبيع
بطاقات مقدمي الذبائح ،وقد ازدادت �أ�سعار هذه البطاقات بقوة .ومع ذلك ،فال
ت�شكل عائدات هذا البيع مردود ًا فعلي ًا يعود على امل�سلمني .ذلك �أن عائدات �سوق
احلالل وجمال �إعطاء ال�شهادات ب�أن الذبح حالل قد �أويل لفاعلني خمتلفني ،ميكن
ت�صنيفهم �ضمن فئات ثالث:
�أ -الذين يعطون ال�شهادات :ومنهم ( )AVSاملجل�س الإ�سالمي العاملي
( ،)MCIوالتجمع الإ�سالمي ملعطي ال�شهادات واملراقبني امل�سلمني (.)GISCOM
ب -اجلزارون الذين يعطون �شهادات :يقوم ه�ؤالء �أنف�سهم بالذبح احلالل
وتقدمي ال�شهادة على ذلك مثل مدينة حالل (.)Medina Halal
ت -مقدمو الأ�ضاحي الذين يعطون �شهادات� :إنهم ي�ؤكدون �صحة ذبح
احليوانات التي يذبحونها.
 .2امل�ساجد التي �أنيط بها ذلك من جانب الدولة :ت�شكل عملية �إعطاء ال�شهادة
هذه م�صدر متويل للم�سجد ،خ�صو�ص ًا ب�سبب الت�صدير .فال�شهادة التي تعطيها هذه
امل�ساجد الثالثة ال بد منها الجتياز حواجز اجلمارك .وقد طورت امل�ساجد املناط
بها �إعطاء �شهادة ذبح حالل عالقات مميزة مع من�ش�آت غالب ًا ما قامت امل�ساجد
ب�إيجادها.
 .3عائدات �أ�سواق اللحم الطازج احلالل :هل بالإمكان فر�ض �ضريبة على
اللحوم املباعة؟ ب�إمكان احت�ساب �ضريبة على اللحم احلالل �أن يعطي اجلماعة
الإ�سالمية عائدات منتظمة .ولكن للأ�سف وبعد وهب الإنتاج والتوزيع وعمليات
�إعطاء ال�شهادة ،تعترب املكا�سب �ضعيفة جد ًا.
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