درا�سة من كتاب

7/9/18 11:53 AM

112.indd 32

اإلمامة في أوروبا
الغربية :خدمة دينية
في سياق علماني-
ليبرالي
محمد حصحاص
ترجمة :عمر األيوبي

يقدر عدد امل�سلمني يف �أوروبا بنحو ( )53مليون ن�سمة،
ّ
ّ
ويتوقع منتدى بيو الأمريكي
( )16مليون منهم يف االحتاد الأوروبي،
للأبحاث ل�سنة � 2015أن يرتفع العدد �إىل ( )10%من �إجمايل ال�سكان
بحلول �سنة  .((( 2050تعود �أ�صول هذا الق�سم امل�سلم من ال�سكّان
الأوروبيني �إىل كل �أنحاء العامل ،وينحدر من خمتلف اخللفيات
العرقية واللغوية والثقافية وال�سيا�سية ،تنوع لي�س من ال�سهل �إدارته
داخل �أوروبا الغربية املن�ضوية حتت لواء االحتاد الأوروبي املتعدد
�أي�ض ًا على خمتلف امل�ستويات االجتماعية ،والثقافية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية.

( ) نقل الن�ص من الإجنليزية.
( ) زميل �أبحاث ما بعد الدكتوراه ،ق�سم العلوم ال�سيا�سية -جامعة لوي�س الدولية (روما).
مرتجم فل�سطيني ،حا�صل على ماج�ستري يف تاريخ الإ�سالم من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
(1) «The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2050-2010,» Pew Forum, 2 April
2015, http://www.pewforum.org/02/04/2015/religious-projections2050-2010-/.

المسبــار
7/9/18 11:53 AM

33

112.indd 33

   يلاربيل -يناملع قايس يف ةينيد ةمدخ :ةيبرغلا ابوروأ يف ةمامإلا

تالقي هذين امل�ستويني من التعدد ،تعدد خارجي نازح وتعدد داخلي �أ�صلي،
ي�صعب من عمل م�ؤ�س�سات الدولة على كل امل�ستويات خ�صو�ص ًا �أن الوافدين اجلدد
ينتمون لديانة خمتلفة ،لها �صورة �سلبية يف ذاكرة الأوروبي –عموم ًا ،-وملجتمعات
غري دميقراطية وغري ليربالية.
ونظر ًا �إلى �أن للرتاثني الدينيني تواريخ و�سيا�سة خمتلفة ،ومفاهيم خمتلفة
لل�سلطة الدينية وتراتبيتها ،وهذا هو الأهم يف هذه احلالة ،فقد �أ�صبح وجود الإ�سالم
الذي لي�س لديه كني�سة (�أي م�ؤ�س�سة دينية) ،مبعنى البابا يف �أوروبا الغربية احلديثة
يوحدهم باعتبارهم
العلمانية ،مثري ًا للم�شاكل .فلي�س للم�سلمني «�صوت واحد» ّ
جمتمع ًا ديني ًا عندما يريدون التح ّدث �إلى الدولة �أو معها يف امل�سائل اخلالفية ذات
ال�صلة باملجتمع .ولأن جمال�س املجتمعات الإ�سالمية احلديثة الن�ش�أة (�أن�شئ معظمها
يف �أعقاب � 11سبتمرب (�أيلول)  )2001مل تتم ّكن من جمع املجتمع امل�سلم املتن ّوع حتت
مظ ّلتها ،لأ�سباب خمتلفة ،مثل االفتقار �إلى ال�شرعية املكت�سبة من جموع امل�ؤمنني،
�أو ب�سبب ق ّوة الدعاة والعلماء امل�سلمني الدوليني مثل يو�سف القر�ضاوي يف الدوحة،
�أو عمرو خالد يف م�صر ،وذاكر نايك يف الهند� ،أو ب�سبب �سيطرة �إ�سالم البعثات.
وم�ؤخر ًا ،طر�أ اهتمام متزايد بدرا�سة الأئ ّمة يف �أوروبا ودورهم يف مكافحة الإرهاب
والإ�سهام يف االندماج على وجه اخل�صو�ص .ويبدو �أن الأئ ّمة اكت�سبوا �سلطة جديدة
مل تكن لديهم �سابق ًا يف الرتاتبية الإ�سالمية لل�سلطة الدينية ،على الرغم من االفتقار
�إلى البنية الأ�سا�سية التي تتيح لهم بحق القيام بهذا الدور� ،سواء �أكانت م�ؤ�س�سية �أم
علمية.
حتاجج هذه الدرا�سة �أن الإمامة يف �أوروبا الغربية ت�شهد حراك ًا على م�ستوى
خطابها الديني ،وعلى م�ستوى عالقاتها مع م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع� .أي �إنه على
الرغم من �ضعف التعليم على العموم يف الدرا�سات الإ�سالمية الكال�سيكية والعلوم
االجتماعية احلديثة ،ف�إن ن�سبة ال ي�ستهان بها من الأئ ّمة الذين ّمتت درا�ستهم
يبذلون -على ما يبدو -جهد ًا لإبراز الر�سائل الأخالقية للإ�سالم ،وهو دور يجعل
منهم احلماة املحل ّيني للدين والهوية يف �أو�ساط امل�ؤمنني .لكن يبدو �أن هذا االهتمام
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الذي برز �أخري ًا حول الإمامة عرب دعوات ل�صنع الأئ ّمة يف امل�ؤ�س�سات الوطنية ،من
�أجل القيم الوطنية ،وب�أموال وطنية ال يجعل منها �سلطة دينية �إ�سالمية م�ستق ّلة
ميكن �أن تقود املجتمع مبفردها وتتح ّدث با�سمه م�ؤ�س�سي ًا (�أي �سيا�سي ًا) وديني ًا (�أي
علمي ًا) .وت�ستند هذه املقالة �أو ًال �إلى �إ�شارة موجزة وعا ّمة �إلى املوقع التاريخي للأئمة
والوظائف التي ت�ضطلع بها الإمامة يف الأدبيات الإ�سالمية وكتب الفقه ،ودورهم
باعتبارهم حماة حمل ّيني للدين والهوية يف جغرافيا �سيا�سية مع ّينة .وي�شار بعد ذلك
�إلى انتقال الأئمة �إلى �أوروبا يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية بحمولتهم الثقافية
وال�سيا�سية �أحيان ًا ،قبل الإحالة �إلى درا�ستني حديثتني – تنتمي لفرع الدرا�سات
االجتماعية والأنرثوبولوجية -عن الأئ ّمة يف فرن�سا ك�أمنوذج نحاول من خالله فهم
التطورات التي ت�شهدها .وتنتهي هذه الدرا�سة بطرح �أ�سئلة نقدية تتح ّدى الكثري مما
ينتظر من الأئمة يف ع�صر يتيح للأجيال اجلديدة من امل�سلمني الأوروبيني احل�صول
على املعلومات والتع ّلم الذاتي للدين على �شبكة الإنرتنت �أو قنوات التلفزة العاملية.
األئمة حماة محليين للدين والهوية

مهم ،ولكنه لي�س دور ًا قيادي ًا على ال�صعيدين امل�ؤ�س�سي
طاملا ا�ضطلع الإمام بدور ّ
�أو العلمي .على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،ينتمي الأئمة �إلى املجتمع املح ّلي ،وهو جزء من
جمتمع �أو�سع ،ويقودونه .وهم يتّبعون املذهب الذي يعتنقه املجتمع العري�ض ،وعندما
ي�س�ألهم املواطنون املحليون عن م�سائل تت�صل بالدين ،ي�شريون �إلى املذهب الذي
يتبعه املجتمع العري�ض �أو املنطقة اجلغرافية .على �سبيل املثال ،يتبع الأئمة املغاربة
�أو ال�شمال �أفريقيني املذهب املالكي لأنه املذهب املتّبع على م�ستوى الدولة ،وقبل
ذلك على م�ستوى الإمرباطورية �أو ال�سلطنة ،مع االنفتاح على العرف .ومن الناحية
عال يف الك ّليات الإ�سالمية ملمار�سة
العلمية ،مل يكن ه�ؤالء الأئمة يف حاجة �إلى تعليم ٍ
الإمامة .وج ّل ما يحتاجون �إليه معرفة �أ�سا�سية للتعاليم والأخالق الإ�سالمية ،وحفظ
ق�سم كبري من القر�آن �أو ك ّله لتالوته يف ال�صلوات اليومية ويف �شهر رم�ضان .والأئمة
ال ي�صدرون الفتاوى ،و�إمنا ينقلون فتاوى علماء املذهب الذي يتبعونه يف الدولة �أو
املجتمع العري�ض .وهم لي�سوا مفتني �أو علماء ،وه�ؤالء يحظون مبكانة �أكرث ارتفاع ًا.
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لكن يف �صدر الإ�سالم ويف �أوجه ،عمل بع�ض كبار العلماء ،مثل م�ؤ�س�سي املذاهب
ال�س ّنية الأربعة (الإمام �أبي حنيفة ،والإمام مالك ،والإمام ال�شافعي ،والإمام �أحمد بن
حنبل) مبثابة مفتني و�أئمة –�أي�ض ًا -لأنهم اكت�سبوا �شهرة علمية عظيمة �أتاحت لهم
�شغل هذين املن�صبني يف �آن مع ًا ،بعد طلب من املجتمع �أو وجهائه �أو ح ّكامه يف معظم
الأحيان .ما تق ّدم ي�شري ب�إيجاز �إلى �أن الأئمة يف الرتاث الإ�سالمي ،ب�صرف النظر
عن �أه ّميتهم يف ال�شعائر الدينية اليومية وما يرتتّب على ذلك من تقدمي امل�شورة
للم�ؤمنني يف ال�ش�ؤون االجتماعية وال�شخ�صية ،ال يحظون مبكانة م�ؤ�س�سية �أو علمية
مرتفعة تتيح لهم التح ّدث �إلى امل�ؤمنني على امل�ستوى الوطني لأن جمال عملهم حم ّلي.
�إن درا�سة الأئمة والإمامة ظاهرة جديدة يف املجتمعات احلديثة ،مبا يف ذلك
املجتمعات ذات الغالبية امل�سلمة ،ل�سببني رئي�سني((( � .أو ًال� :إن الك�شف الب�سيط على
حمتويات كتب الدرا�سات الإ�سالمية الكال�سيكية ال يقودك �إلى ف�صول �أو فقرات
خم�ص�صة لل�صالة
خم�ص�صة لوظيفة الإمام و�أدواره ،بل جتد بد ًال من ذلك ف�صو ًال ّ
ّ
((( ال ير ّكز ما ي�سمى بـ «فقه الأقليات» على دور الأئمة و�إمنا على دور امل�ساجد ،واملفتني ،وعلماء الإ�سالم ،مما يعني �أن الأئمة باعتبارهم
تخ�ص�ص
فئة �أو �سلطة حملية �شبه م�ستق ّلة ُيعتربون جم ّرد قنوات ناقلة للفكر والفقه الإ�سالمي ولي�سوا قادته �أو مف ّكريه الرئي�سني .وال ّ
مطبوعات املجل�س الأوروبي للفتوى والبحوث ،الذي �أن�ش�أه يف دبلن �سنة  1997العلماء الذين ّ
ينظرون لهذا الفقه �أمثال يو�سف القر�ضاوي،
رئي�س املجل�س ،وطه جابر العلواين ( ،)2016-1935من م�ؤ�س�سي املعهد العاملي للفكر اال�سالمي بالواليات املتحدة ،و�أحد �أبرز رواد فقه
الأقليات ،ح ّيز ًا وا�سع ًا لهذه الفئة من الأئمة ووظائفهم .غري �أن هذا البحث ال ي�ستق�صي كتابات فقه الأق ّليات �أو املجل�س الأوروبي للفتوى
يتفح�ص بد ًال من ذلك مكان الأئمة داخل الدرا�سات الإ�سالمية انطالق ًا من معطيات علم االجتماع وال�سو�سيولوجيا للح�صول
والبحوث .بل ّ
على فهم للمتغريات التي تطر�أ على ال�سلطة الدينية ب�شكل عام والإمامة ب�شكل خا�ص .يندرج هذا املقال �ضمن م�شروع كتاب حول االئمة
يف �أوروبا الغربية �سين�شر �سنة  ،2017وهو ثمرة م�ؤمتر دويل نظمه �صاحب املقال و�آخرون بروما �أيام  7-4نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2014
�سي�صدر الكتاب باللغة االجنليزية عن جامعة �أم�سرتدام للن�شر .لالطالع على املزيد حول مو�ضوع الأئمة يف �أوروبا ،وهو مو�ضوع ال تعاجله
�إال قليل من الدرا�سات �إلى الآن ،انظر:

Jean-Francois Husson, Training Imams in Europe: The Current Status (Brussels: King Baudouin Foundation,
2007); Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Kiningsveld, The Study of Religion and the Training of Muslim
Clergy in Europe: Academic and Religious Freedom in the 21st Century (Leiden: Leiden University Press,
2008); Juan Ferreiro, Islam and State in the EU: Church-State Relationships, Reality of Islam, Imams Training Centres (Frankfurt and Vienna, Peter Lang, 2011); Ednan Aslan, and Zsófia Windisch, eds. The Training of
Imams and Teachers for Islamic Education in Europe (Frankfurt and Vienna, Peter Lang, 2012); «The Education
and Development of Religious Instruction and Institutions: ‘Imam Training’ in Europe,» Institute for Strategic
_Dialogue, Policy Planners’ Network, March 2010, at: http://www.strategicdialogue.org/PPN_working_paper_-
Imam_Training.pdf; Dilwar Hussain and Henry Tuck, «The Education and Training of Islamic Faith Leaders
in Europe: A Comparative Evaluation of Approaches in France and Germany,» Institute for Strategic Dialogue,
February 2014, http://www.strategicdialogue.org/Imam_training_final.pdf; the author of this article co-organized
a an international conference on the theme, «Imams in Western Europe – Authority, Training, and Institutional
Challenges,» in Rome at LUISS Guido Carli University and John Cabot American University, 5-6-7 November
2014, and it is now a book project in progress, to be published in 2016; more at: http://imamsofthewest.com/.
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و�آداب امل�ساجد و�إدارتها ،وجتد و�سط ذلك بع�ض الفقرات �أو ال�صفحات عن الأئمة.
ثانياً� :إنه ظاهرة حديثة بالن�سبة لأوروبا لأنه ن�ش�أ يف املجتمعات الغربية الليربالية
التي مل تتم ّكن من ت�أطري الأقليات امل�سلمة� ،أو املواطنني الذين يدينون بالإ�سالم ،يف
م�ؤ�س�سات الدولة منذ احلرب العاملية الثانية .ويرجع ذلك –�أي�ض ًا� -إلى �أن ال�سلطة
التو�صل �إلى �إجماع ب�ش�أن الفهم احلديث للرتاث الذي
الدينية الإ�سالمية مل ت�ستطع ّ
يتيح دجمها ب�سهولة يف م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة وال�سياقات التع ّددية التي ي�ش ّكل
امل�سلمون �أق ّلية فيها .وبالتايل برزت الإمامة و�سيلة حلماية الدين والهوية ،وح ّيز ًا
لتجاوز ال�سلطة� ،سواء �أكانت دينية �أم �سيا�سية �أم كليهما ،وبناء الهويات على امل�ستويني
الدويل واملح ّلي .ويحاول كل بلد يف �أوروبا اختيار «�أئمة �صاحلني» باعتبارهم مم ّثلني
«للإ�سالم الر�شيد» الذي ي�أخذ خ�صو�صيات البلد يف احل�سبان.
يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية املد ّمرة ،ا�ستخدمت �أوروبا ع ّما ًال وافدين
جاء معظمهم من امل�ستعمرات ال�سابقة املنتمية للعامل الإ�سالمي .وكان ه�ؤالء العمال
املهاجرون ينتقلون �إلى ف�ضاء �أوروبا العلماين الليربايل اجلديد ،حاملني معهم
اخللفية االجتماعية ال�سيا�سية والدينية املذكورة �أعاله .ومن ناحية التنظيم الديني
أرا�ض جديدة
امل�ؤ�س�سي و�إدارة ال�ش�ؤون املجتمعية ،وجدت اجلالية نف�سها تعمل يف � ٍ
حديثة ذات ممار�سات تراثية.
كان امل�سلمون الذين ي�ؤ ّدون �شعائر دينهم ،والذين ازدادت �أعدادهم ،ال �سيما
مع اجليل الثاين وما ي�س ّمى انبعاث الإ�سالم يف �ستينيات و�سبعينيات القرن الع�شرين،
يختارون م�ؤمن ًا يحظى بالتقدير لي�صبح �إمام ًا لل�صالة� ،أو ي�سعون بعد ذلك �إلى
ا�ستقدام �إمام من قريتهم �أو مدينتهم يف موطنهم .ولأن و�ضع التعليم الديني يف
العامل الإ�سالمي الوا�سع كان ال يزال يف طور الن�شوء يف حقبة ما بعد اال�ستعمار،
فقد كان ه�ؤالء الأئمة امل�ستقدمون ذوي تعليم حمافظ وغري منفتحني على م�ؤ�س�سات
الدولة احلديثة �أو املجتمع املتع ّدد الثقافات� ،أو مل يحظوا ب�أي تعليم ب�صفتهم �أئمة
على الإطالق ،و�إمنا �أ�شخا�ص عاديون حفظوا القر�آن� ،أو ق�سم ًا منه ،عن ظهر قلب
يف الكتّاب ،ال املدار�س احلديثة �أو اجلامعات ،وكل ما ي�ستطيعون القيام به �إمامة
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ال�صلوات باعتبارها م�س�ؤولية �إ�ضافية يح ّملها املجتمع لهم� ،أو ي�ضطلعون بها ب�إرادتهم
تلبية لدعوة �إلهية ح�سب قولهم .وقد �أحدثت هذه الوظيفة غري املنتظمة حت ّديات
وتغيرّ ات يف الدور الذي كانوا ي�ضطلعون به يف املجتمعات ذات الغالبية امل�سلمة.
من ناحية �أخرى ،مل يكن ّ
تدخل الدولة يف ال�ش�ؤون الدينية غائب ًا عن جمتمع
املر�سلة يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار يف ال�شرق الأو�سط
املهاجرين .فقد �أن�ش�أت الدول ِ
و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا �صيغها اخلا�صة من «�إ�سالم البعثات» لت�أكيد روابط
الهوية والدين بني املهاجرين والبلد الأم ،وت�أمني املنافع االقت�صادية املت�أتية من
حتويالتهم املالية من اخلارج .وكان من الأهداف الأخرى لإ�سالم البعثات حماربة
الإ�سالم العابر للهوية الوطنية� ،أو «الإ�سالم ال�سيا�سي» الذي يه ّدد �شرعية ال�سلطة
ال�سيا�سية لهذه البلدان يف الوطن الأ�صل(((.
مل تكن الدول الأوروبية ،يف املقابل ،مهت ّمة بامل�س�ألة الدينية يف ذلك الوقت.
فقد كان املهاجرون عما ًال �ضيوف ًا عليهم العودة بعد انتهاء عقود عملهم .لذا وجدت
الدول الأوروبية �أن «تعهد» حلكومات البلدان املر�سلة وبلدان اخلليج الغنية باالهتمام
باالحتياجات الدينية للمهاجرين((( .كما �أن ال�شركات امل�ستخدمة و ّفرت يف هذه
احلاالت غرف ًا لل�صالة للعمال لتتج ّنب مطالبتهم بتح�سني ظروفهم ورفع رواتبهم.
وبعد ذلك عينّ الع ّمال -يف الغالب� -إمام ًا ي�ؤ ّم ال�صالة وي�ؤ ّدي ال�شعائر املطلوبة.
وكانت بع�ض اجلماعات الإ�سالمية تع ّد خطب اجلمعة عندما يت�ضح غياب احلكومة
املر�سلة والدولة امل�ست�ضيفة((( .
اعتمدت الدول الأوروبية قوانني لت�شديد الرقابة على احلركات ال�سيا�سية
املحافظة والراديكالية ،والدعاة الذين ميكن �أن ته ّدد بياناتهم الأمن العا ّم �أو امل�صلحة
(3) Jonathan

Laurence, The Emancipation of Europe’s Muslims: The State’s Role in Minority Integration
(Princeton: Princeton University Press, 2012) 42.

(4) Jonathan Laurence, «Managing transnational Islam: Muslims and the State in Western Europe» in Immigration and the Transformation of Europe, Craig Parsons and Timothy Smeeding, eds., (Cambridge: Cambridge UP,
2006) 251-173.

(5) Gilles Kepel, Les banlieus de l’Islam: Naissance d'une religion en France (Paris: Seuil, 1987) 145-153.
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العا ّمة ،وبع�ض قيم احل ّرية وامل�ساواة .وخالل عملية «تروي�ض الأئ ّمة»� ،أبعدت فرن�سا
مث ًال (� )12إمام ًا �سنة  ،2004بع�ضهم لأنهم مل ُيدينوا تع ّدد الزوجات �أو ممار�سة
�ضرب الأزواج لزوجاتهم .ويف �أعقاب تفجريات  7يوليو (متوز)  2005يف لندن،
�أدرجت بريطانيا نحو (� )50إمام ًا للإبعاد ب�سبب ت�صريحاتهم التي ه ّددت الأمن
العا ّم .ومبا �أن ذلك يخالف معاهدة االحتاد الأوروبي التي ال تجُ يز �إبعاد امل�شتبه ب�أنهم
جمرمون �إلى بلدان ت�ستخدم فيها �أجهزة الأمن واال�ستخبارات املحلية التعذيب ،فقد
و ّقعت احلكومة الربيطانية عقود ًا مع بع�ض احلكومات ال�شرق �أو�سطية للتع ّهد باملعاملة
الإن�سانية للموقوفني عند ترحيلهم �إلى �أوطانهم((( .ويف  ،2007جاء يف تقرير طلبته
املف ّو�ضية الأوروبية (املديرية العا ّمة للعدالة واحل ّرية والأمن) ،و�أع ّده معهد كينجز
كوليدج ( )King's Collegeيف لندن� ،أن «الأئ ّمة املت�شددين» مل يعودوا �أقطاب
الراديكالية ،و�ش ّدد على بروز جماعات مقاتلة �إ�سالمية جديدة تعمل على التجنيد من
طريق الإنرتنت على وجه اخل�صو�ص((( .وقد فتحت هذه احلقيقة املتع ّلقة بو�سائط
الإعالم اجلديدة التي تعمل على الإنرتنت «ف�ضاءات جديدة للخالفات الدينية ،حيث
ميكن �أن يعرت�ض اجلمهور العري�ض على امل�صادر التقليدية لل�سلطة» ((( .وينطبق
الأمر عندما تواجه هذه ال�سلطة الدينية حت ّدي ًا من املتح ّم�سني الدينيني يف ال�شتات،
كما هي احلال –خ�صو�ص ًا -مع ال�ش ّبان امل�سلمني يف «الغرب» ،ال �سيما يف �أوروبا حيث
مبعان جديدة ح�سب ال�سياق الأوروبي ((( .ومع �أن
ُيعاد تف�سري الإ�سالم وتراثه وي�ش ّرب ٍ
عدد ًا ال ي�ستهان به من الأعمال ال�سو�سيولوجية والأنرثوبولوجية والنظرية قر�أت مثل
هذا التح ّدي لل�سلطة الإ�سالمية الكال�سيكية من منظورات تق ّدمية ،ومنحته معاين
(6) Yvonne Yazbeck Haddad and Michael J. Balz, «Taming the Imams: European Governments and Islamic
Preachers since 9/11,» Islam and Christian-Muslim Relations, 19:2, 2215-235 .

(7) Recruitment and Mobilization for the Islamist Militant Movement in Europe, EU Commission DG-Justice,

Freedom and Security, and King's College London, 2007, at: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/ec _radicalisation_study_on_mobilisation_tactics_en.pdf .

(8) Peter Mandaville, «Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?» https://openaccess.
_leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17137/ISIM_2_Digital_Islam-Changing_the_Boundaries_of_Religious
Knowledge.pdf?sequence=1

((( مرجع �سابق:

Mandeville, «Reimagining Islam in Diaspora: The Politics of Mediated Community.
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تدافع عن فكرة �إ�ضفاء ال�سمة الأوروبية على الإ�سالم و�أن الإ�سالم «حم ّلي»( ،((1ف�إن
ف�سرت مثل هذا اال�ستيالء اجلديد على ال�سلطة
بع�ض احلوادث امل�أ�سوية داخل �أوروبا ّ
الدينية تف�سري ًا رجعي ًا �أو �سلبي ًا� ،أي �إن ال�سلطة الدينية التقليدية ميكن �أن تمُ نح معاين
خمتلفة� ،أحدها ميكن �أن يت�سم بعنف راديكايل .ويتج ّلى ذلك ب�إن�شاء تنظيم «داع�ش»
يف يونيو (حزيران) ّ 2014
املتعط�ش للدماء ،الذي التحق به عدد كبري من املقاتلني
الأجانب من جميع �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك �أوروبا .وتتح ّدث الإح�صاءات عن �ألف
وخم�سمئة ( )1500م�سلم �أوروبي من بني نحو �أحد ع�شر �ألف ( )11.000مقاتل
�أجنبي ،وي�شمل ه�ؤالء ن�ساء ومراهقني وم�سلمني باملولد ومعتنقني جدد للإ�سالم(. ((1
ثمة حوادث عنيفة حديثة ،مثل قتل �أربعة �أ�شخا�ص يف متحف يهودي يف  24مايو
(�أيار)  2014يف بروك�سل على يدي مواطن فرن�سي (مهدي نيمو�ش) الذي �أم�ضى
ال�سنة الأخرية مقات ًال يف �سوريا ،وجمزرة �صحافيي �شاريل �إيبدو يف  7يناير (كانون
الثاين)  2015يف باري�س ،التي ارتكبها الأخوان كوا�شي املنتميان �إلى �شبكة القاعدة يف
التوجهات املحتملة للمعاين اجلديدة التي ميكن �أن يتخذها الدين
جت�سد ّ
اليمن ،وهي ّ
يف ع�صر «الإ�سالم الرقمي» .وملواجهة مثل هذا التح ّدي ،اجتمع علماء دين يحظون
ب�شهرة عاملية لإدانة العنف با�سم الدين ،و�إ�ساءة ا�ستعمال الإعالنات والبيانات يف
هذا اخل�صو�ص ،مثلما فعل نحو ( )125عامل ًا م�سلم ًا لإدانة ن�ش�أة تنظيم «داع�ش»
باعتباره غري �إ�سالمي ومناه�ض ملبادئ الإ�سالم( . ((1وخرج قادة دينيون م�سلمون
على امل�ستويات الدولية والوطنية واملحلية للتح ّدث �ض ّد مثل هذه االعتداءات(. ((1
وخرج الأئمة �أنف�سهم «ال�سرتداد الإنرتنت» من اجلهاديني العنيفني ( .((1كما خرجت
(10) Stephano Allievi, «The International Dimension,» in Brigitte Maréchal, et al., eds., Muslims in the Enlarged
Europe: Religion and Society (Leiden and Boston: Brill, 2003) 449-488.

(11) Saniel Byman and Jeremy Shapiro «Be a Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign

Fighters in Syria and Iraq,» Foreign Policy at Brookings, Policy Paper N. 34, 11/2014 http://www.brookings.
edu/~/media/research/files/papers/2014/11/western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-byman-shapiro/be-afraid-web.pdf

(12) «Open Letter to al-Baghdadi and to the Fighters and Followers of the Self-Declared «Islamic State»,» 19
September 2014, http://www.lettertobaghdadi.com/

»(13) Carol Kuruvilla and Antonia Blumberg, «Muslims around the World Condemn Charlie Hebdo Attack,
07/01/2015. http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/muslims-respond-charlie-hebdo_n_6429710.html

(14) Caroline Wyatt, «Imams try to ‹Reclaim the Internet› with Haqiqah Magazine,» 27/03/2015, http://www.
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املر�شدات الدينيات –�أي�ض ًا -ال لتح ّدي اجلهاديني العنيفني فح�سب ،و�إمنا ال�سلطة
حتد �آخر من
الدينية املحافظة املعتدلة التي ال ت�سمح لهم ب�إمامة ال�صالة ( .((1وبرز ٍّ
الأئمة املثليني الذين يحاولون تقدمي ما ي�صفونه باالحتياجات الروحية التي ال يجدها
امل�سلمون املثليون من الذكور والإناث ،وثنائيي اجلن�س ،ومغايري الهوية اجلن�سية
و�سط جمتمع امل�ؤمنني العري�ض(. ((1
اإلمامة في فرنسا

تبقى فرن�سا ،ب�س ّكانها الذين ي�ض ّمون نحو ( )5ماليني م�سلم ،وقانون ف�صل
وي�ضم
الدين عن الدولة ل�سنة  ،1905حالة مثرية لالهتمام عن كيفية تط ّور الإمامة.
ّ
البلد ( )1555م�سجد ًا تقريب ًا و( )2147م�ص ّلى (بع�ضها م�ساجد) ،و(� )1300إمام.
وبالنظر �إلى قانون �سنة  ،1905ف�إن الدولة ال ت�ستطيع متويل امل�ؤ�س�سات الدينية ،لكنها
ت�ستطيع حماية تراثها الثقايف ومبانيها وتوفري رجال الدين يف م�ؤ�س�سات الدولة .وتع ّد
منطقة «�ألزا�س موزل» م�ستثناة من قانون �سنة  1905لأنها مل تكن تخ�ضع للوالية
الفرن�سية يف وقت اعتماد القانون .وال ميكن ح�سب هذا القانون �أن متنح املدار�س
واجلامعات العا ّمة �أ�سماء دينية ،مثل «الدرا�سات الإ�سالمية» ،و«الالهوت» ،و«التعليم
الديني» الق�سامها الدرا�سية والبحثية .لكن توجد كلية م�ستق ّلة لأ�صول الدين الإ�سالمي
يف �سرتا�سبورغ ،لأنها تقع يف منطقة �ألزا�س موزل امل�ستثناة ( .((1لذا ف�إن �ش�ؤون اجلالية
ربعات املحلية واملح�سنني الأجانب .ومع تزايد
الإ�سالمية تعتمد مبعظمها على الت ّ
حوادث االحتجاج املحلية املختلفة والإرهاب الدويل ،بد�أ تعليم الأئمة مبثابة �أولوية يف
bbc.com/news/uk-32078681

(15) Khaled Abou El Fadl, «On Women Leading Prayer,» 20/09/2015, http://www.scholarofthehouse.org/on-

wolepr.html; Kathleen McLaughlin, «A Mosque of Their Own,» ChinaFile, 18/09/ 2012, http://www.chinafile.
com/mosque-their-own; «Woman Leads US Muslims to Prayer,» 18/03/2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4361931.stm; Jerome Taylor, «First Woman to Lead Friday Prayers in UK,» 10/06/15, http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/first-woman-to-lead-friday-prayers-in-uk-1996228.html

(16) Afdhere Jama, «Five Imams Who Are Openly Gay,» 20/01/2015, http://islamandhomosexuality.com/5imams-openly-gay/; Azmat Khan and Amina Waheed, «Meet America’s first openly gay imam,» 20/12/2013,
http://america.aljazeera.com/watch/shows/america-tonight/america-tonight-blog/2013/12/20/meet-america-sfirstopenlygayimam.html

(17) Dilwar and Tuck, «The Education and Training of Islamic Faith Leaders in Europe: A Comparative Evaluation of Approaches in France and Germany,» 5.
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الع�شر �أو اخلم�س ع�شرة �سنة الأخرية لتنظيم ال�ش�ؤون الدينية للأقلية امل�سلمة ،لكن
يبدو �أن العوائق امل�ؤ�س�ساتية ،بالإ�ضافة �إلى االفتقار �إلى الدعم املايل ،ت�سهم يف �إبقاء
جمال الإمامة يف مراحله التمهيدية يواجه خاللها خمتلف التح ّديات التي حتاول
هذه املقالة تقدميها وتقوميها.
باخت�صار ،تق ّدم امل�ؤ�س�سات الرئي�سة التالية التعليم الأكادميي وال�شهادات
للطالب املق ّدر لهم �أن ي�صبحوا �أئمة وقادة للمجتمع يف امل�ستقبل بفرن�سا :معهد
الدرا�سات الإ�سالمية الفرن�سية ( ،)IFESIواملعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية
( ،)IESHومركز ال�شاطبي ،ومركز البحوث الإ�سالمية ( )CERSIوهو مركز
تعليمي يرتبط مب�سجد باري�س الكبري ،والكلية امل�ستقلة لأ�صول الدين يف �سرتا�سبورغ
منذ �سنة  ،2012ومت ّولها م�ؤ�س�سة ال�ش�ؤون الدينية الرتكية وتعتمدها جامعة �إ�سطنبول
التي تعرتف مبق ّرراتها و�شهاداتها( .((1ويف ما يلي نلقي نظرة على النتائج امليدانية
يف عملني مهمني.
خرج عمالن يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية عام  2013وهما نتاج �ست �سنوات
من العمل امليداين ،درا�سة الباحث الفرن�سي يف علم االجتماع رومان �سيز (Romain
�« )Sèzeأن تكون �إمام ًا يف فرن�سا» ( ) Être imam en Franceودرا�سة الباحثة
الفرن�سية �سولني جوانو (« )Solenne Jouanneauالأئمة يف فرن�سا» (Les
 .((1()Imams en Franceوتربز نتائجهما مكانة الإمام ،وت�ص ّور التح ّول الذي
ي�شهده من�صبه الديني� ،أي ال�سلطة الدينية املتنامية .و�س�أوجز النتائج يف ثالث نقاط
مرجعية:
أ)أتدنيّ تعليم الأئمة ومكانتهم االجتماعية واالقت�صادية ي�سهم يف جعلهم
( ((1نف�سه.7-6 ،
(19) Romain Sèze, Être imam en France: Transformation du « clergé » musulman en contexte minoritaire [Be-

ing an Imam in France : Transfromation of the Muslim Clergy in a Minority Context], preface Olivier Roy
(Paris : CERF, 2013) pp. 258; Solenne Jouanneau, Les Imams en France: Une autorité religieuse sous contrôle
[Imams in France : A Religious Authority under Control] (Marseille: Agone, 2013) pp. 528. Shortened titles in
English will be used subsequently.
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معتمدين على معرفة العلماء:
�أو ًال :هناك ثمانية من ثالثني �إمام ًا �أجرى «�سيز» مقابالت معهم ينطبق عليهم
ما �أ�سماه «الإمام العامل» ،وهم من م�ستوى تعليمي متدنٍّ جد ًا �أو من دون تعليم على
تقي� ،أو يحفظ
الإطالق ( .((2وهذا الإمام يطلبه جمتمع الع ّمال كي ي�ؤ ّم ال�صالة لأنه ّ
بع�ض القر�آن .ومياثل «الإمام العامل» يف عمل �سيز ت�صنيف (جوانو) للإمام املح ّلي
غري املرئي (.((2
ثانياً :يوجد لدى ثمانية ع�شر من ثالثني �إمام ًا خلفية تعليمية دينية ،در�سوها
يف بلدان املن�ش�أ يف العامل الإ�سالمي ،ومل ي�سافر ه�ؤالء �إلى �أوروبا ليكونوا �أئ ّمة لكنهم
وجدوا �أنف�سهم يك�سبون معي�شتهم منها� ،إذ لي�س لديهم خيارات �أخرى .وغالب ًا ما
يكون ه�ؤالء �أئ ّمة �أكرث ثقة وح�ضور ًا ومعرفة ،وبالتايل يكت�سبون مزيد ًا من االحرتام
يف جمتمعاتهم .ومبرور الوقت يجدون طريقهم لي�صبحوا �أئمة يف امل�ساجد الكربى
باملدن الكربى .وهذا النوع من الأئ ّمة هو ما ت�سميه (جوانو) ب ـ «�إمام ال�ضاحية �أو
احلي» لأنه يبد�أ عمله يف احلي الذي يعي�ش فيه �أو احلي الذي يدعوه للإمامة لثقته
فيه ومعرفته الدينية(. ((2
ثالثاً :واحد فقط من بني ثالثني �إمام ًا حا�صل على دبلوم تعليمي مبثابة �إمام
يف فرن�سا (.((2
�أما ب�ش�أن املكانة االجتماعية واالقت�صادية للأئمة ،ف�إن الدولة ال مت ّولهم ،وال
يح�صلون على رواتب منها .ولأن الأئمة يعتمدون على بلدانهم الأ�صلية واجلمعيات
الأهلية يف معي�شتهم ،ف�إنهم يعانون من ظروف اقت�صادية �س ّيئة ،وكثري منهم ال
�صحي .وذلك ي�ؤ ّثر على موقعهم االجتماعي ،فال �أحد يريد �أن يتع ّلم
يتمتّعون بت�أمني ّ
(20) Sèze, Being an Imam in France, 39.
(21) Jouanneau, Imams in France, 25.
( ((2نف�سه.69 ،
(23) Sèze, Being an Imam in France, 75.
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لي�صبح �إمام ًا عاط ًال عن العمل �أو يتقا�ضى �أجر ًا هزي ًال( ،((2مبن فيهم الطالب
امللتحقون بربامج تعليم الأئمة التي حاولت الدولة تقدميها �أخري ًا بالتعاون مع كلية
ويف�سر ذلك –�أي�ض ًا -االفتقار �إلى الأئمة
�أ�صول الدين الإ�سالمي يف �سرتا�سبورغّ .
(((2
والقيمني الدينيني يف اجلي�ش وال�سجون وامل�ست�شفيات واملدار�س  .ويعي�ش هذا الو�ضع
االقت�صادي اله�ش الأئمة الذين ينحدرون من �أ�صول مغربية على وجه اخل�صو�ص،
لأنهم مل يدخلوا فرن�سا لأداء هذه الوظيفة ،و�إمنا انتهى بهم احلال �إلى �أدائها ب�سبب
حاجة املجتمع وحاجتهم �إلى عمل ولو ب�أجر منخف�ض ،خالف ًا لنظرائهم الأتراك
واجلزائريني الذين غالب ًا ما تكون �أو�ضاعهم �أف�ضل وقانونية ،بالنظر �إلى االتفاقيات
التي عقدتها دولهم مع فرن�سا ب�ش�أن ا�ستقدام الأئمة ( . ((2عموم ًا ،ف�إن تدنيّ م�ستوى
تعليم الأئمة الديني والعام� ،إلى جانب الظروف االجتماعية واالقت�صادية ال�صعبة
التي متيز عدد ًا مهم ًا من الأقلية امل�سلمة ،ي�سهم يف جعلهم معتمدين على العلماء من
الناحية العلمية الدينية ،وتلك هي الوظيفة الذي �شغلوها تاريخي ًا يف �سلم الطبقية
العلمية وما متثله من �سلطة معرفية .يف هذه الظروف ،يبقى الإمام ،على الرغم
من �سلطته املحلية ،تابع ًا ل�سلطتني خمتلفتني ،الأولى ،دينية ميثلها العلماء والثانية
�سيا�سية متثلها ال�سلطة احلاكمة.
تو�صل عمل (جوانو) مع
ب)بال�سيا�سة وبناء «الإمام ال�صالح» من قبل الدولةّ :
نحو ثالثني �إمام ًا وم�سجد ًا يف �شرق فرن�سا وجنوبها �إلى خال�صتني رئي�ستني� ،إحداهما
نرتكها �إلى حني تناول ال�سلطة الدينية اجلديدة للأئمة (ن�شرحها يف النقطة التالية).
ومن خالل اطالعها على عديد من حمفوظات الدولة وبياناتها ،ووثائق ال�شرطة
يف البلديات ،وجدت �أن ال�سلطات الفرن�سية ّ
تدخلت يف ال�ش�ؤون الداخلية للمجتمع
امل�سلم .على �سبيل املثال ،كان لل�سلطات الفرن�سية دور يف اختيار الأئمة الذين ير�سلون
�إلى �أرا�ضيها ،يف �أعقاب االتفاقات التي و ّقعتها لتلك الغاية مع ال�سلطات الرتكية
( ((2نف�سه� ،ص.88
( ((2نف�سه.122 ،
( ((2نف�سه� ،ص47؛
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واجلزائرية .وذلك ما ت�س ّميه (جوانو) «الأئمة القن�صليون» [،]consular imams
�أو ما ت�س ّميه ال�سلطات الفرن�سية «الأئمة ال�صاحلون»[ّ .((2(]good imams
وتدخلت
ال�سلطات الفرن�سية –�أي�ض ًا -بتوقيع اتفاقات مع جامعتني للدولة لتعليم الأئمة ،ومل
يح ّقق ذلك �إ َّال نتائج حمدودة لأن الهيئات التمثيلية الإ�سالمية قاطعتهم �أو مل متنحهم
ثقتها ،وكان ال ب ّد من �إغالق بع�ض هذه الربامج يف النهاية ،ب�سبب نق�ص التمويل على
ما يزعم( .((2الأمر الرئي�س الذي ميكن ا�ستخال�صه –هنا� -أن ال�سلطات الفرن�سية
التي مل ت�ستطع الو�صول الى ثقة �أكرب بني مواطنيها امل�سلمني وممثليهم ،تعتمد على
ال�سلطات العربية الإ�سالمية يف ا�سترياد «الأئمة ال�صاحلني» الذين يفهمون موقعهم
يف جمتمع علماين ليربايل ،دون التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية �أو الق�ضايا الوطنية �أو
اجليو�سيا�سية اخلارجية.
ج)ج دور الإمام ك�صانع لهوية املجتمع املحلي للم�ؤمنني يف جمتمع ليربايل متع ّدد
الثقافات :ميكن ا�ستخال�ص ثالث نتائج رئي�سة يف �ضوء العملني:
�أو ًال :من الناحية امل�ؤ�س�ساتية ،ي�شارك الإمام يف �إدارة املجتمع املحلي للم�ؤمنني
«رمز لهو ّيته» الدينية والثقافية.
كـ ـ ٍ
ثاني ًا :من الناحية االجتماعية ،الإمام «قريب» من املجتمع و«يتفاعل» معه.
ثالث ًا :هو «داعية �أخالق انتقائي» من الناحية الدينية.
رابع ًا :الإمام من الناحية امل�ؤ�س�ساتية ال يقود املجتمع املحلي مبفرده ،و�إمنا
ي�شارك يف �إدارته مع مدير امل�سجد� ،أو رئي�س اجلمعية الثقافية الإ�سالمية امل�س�ؤولة
عن امل�ص ّلى .وبالنظر �إلى �أن معظم الأئمة ي�أتون من بلدان ذات غالبية م�سلمة ،ف�إن
بع�ضهم يف املجتمعات ال�صغرية يتمتعون مب�ستوى تعليمي متوا�ضع ،و�/أو ال يتحدثون
لغة جمتمع الأغلبية �أو يتح ّدثونها ن�سبي ًا فقط .وتالي ًا ف�إنهم غري قادرين على النهو�ض
(27) Jouanneau, Imams in France, 307.
( ((2املرجع نف�سه� ،ص310ـ.315
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بدور الناطق الر�سمي للمجتمع املحلي مع ال�سلطات الفرن�سية يف الق�ضايا القانونية� ،أو
مع الطوائف الدينية الأخرى من �أجل احلوار الديني �أو الأن�شطة االجتماعية املدنية،
�أو مع و�سائل الإعالم التي ت�سعى وراء ال�سلطات الدينية للوقوف على ر�أيها ب�ش�أن
تهم امل�سلمني و�سائر املجتمع .وال ي�ستطيع «الإمام املحلي غري
بع�ض الق�ضايا التي ّ
املرئي» وفق ًا لت�صنيف (جوانو)� ،أو «الإمام العامل» وفق ًا لت�صنيف (�سيز)� ،أداء دور
املحاور لتمثيل جمتمعه املحلي ،فغالب ًا ما يقف م�ستواه التعليمي عائق ًا .بل �إن مدير
عال من التعليم يف الغالب ،ويقوم
امل�سجد �أو مدير اجلمعية هو الذي يكون على قدر ٍ
مبها ّم االت�صاالت اخلارجية.
كما �أن الإمام �أ�صبح الرمز الثقايف للمجتمع املحلي .فهو ي�ؤ ّم ال�صلوات،
ويخطب �أيام اجلمعة ،ويف العيدين ،وي�ؤ ّم اجلنازات .ويقوم بدور توفيقي يف الزواج،
ّ
ويتدخل –
�إذ �إنه يعرف املجتمع املحلي وي�ساعد امل�ؤمنني يف �إيجاد �شركاء الزواج.
�أي�ض ًا -يف حل اخلالفات العائلية �أو حاالت الطالق.
والأهم من ذلك �أن الإمام اكت�سب �أدوار ًا جديدة ذات عالقة بال�شعور بالهوية
اجلماعية �أكرث منها بالعقيدة الدينية .ومن الأمثلة على ذلك مرا�سم الزواج ،حيث
ّ
ينظم عدد من الأ�سر اليوم جزء ًا من حفل الزواج يف امل�سجد ،وبح�ضور الإمام الذي
يقر�أ �سورة الفاحتة ويبارك الزواج بعد الإجازة والتوثيق القانونيني املدنيني .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن الزواج الإ�سالمي مدين بطبعه -ولي�س كالزواج امل�سيحي الكاثوليكي
مثال -وال يتطلب وجود الإمام ،و�إمنا يكفي ح�ضور موثق قانوين �أو م�أذون فح�سب(.((2
من الناحية االجتماعية ،يتفاعل «الإمام املث ّقف» مع جماعة امل�ؤمنني ،وتالي ًا
ف�إنه قريب منها .والحظت جوانو ،التي �أم�ضت الوقت يف مراقبة الإمام يف جامع
ال�سالم (وهو ا�سم غري حقيقي اعطته الباحثة للم�سجد الذي �أجرت به بحثها)� ،أن
هناك تفاع ًال يف عمله .وهو ال ميلي �آراء يف بع�ض امل�سائل التي يثريها املجتمع املحلي.
على �سبيل املثال ،عندما ي�س�أل الإمام عن جواز التب ّني �أو اال�ستماع للمو�سيقى يف
(29) Sèze, Being an Imam in France, 115-119.
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الإ�سالم ،يق ّدم وجهة النظر الإ�سالمية التقليدية ور�أي التيار ال�سائد ،ويذكر الإباحة
التي عبرّ عنها العلماء الكال�سيكيون الآخرون ،لكن ال�سيدات املحاورات اللواتي
طرحن عليه ال�س�ؤال يخرتن ب�أنف�سهن يف النهاية ،ويف بع�ض الأحيان يخرتن م�سبق ًا:
مثال ً ،توا�صل �إحداهن الدفاع عن التب ّني ،وت�ستمع �أخرى �إلى املو�سيقى على �أي حال،
على الرغم من �أن الأخرية تخفي خيارها بقولها �إنها ت�شاهد برنامج �ستار �أكادميي
للمغ ّنني ال�ش ّبان املوهوبني العرب ،وهو برنامج مرئي ،واملو�سيقى فيه ثانوية وفق ًا
لر�أيها ،وعليه فهي جائزة� .أي �إنها ت�ش ّدد على امل�شاهدة بد ًال من اال�ستماع باعتبارها
طريقة جتيز بها لنف�سها م�شاهدة برنامج �ستار �أكادميي املو�سيقي(.((3
ثمة مثال �آخر على العالقة التفاعلية بني الإمام وجمتمعه ،وهو يخ�ص و�ضع
ّ
خط فا�صل يف امل�سجد للف�صل بني الن�ساء والرجال .مع �أن الإمام يرف�ض و�ضع هذا
ّ
اخلط الفا�صل ف�إن كبار ال�سنّ يف جمتمعه املحلي و�إداريي امل�سجد يرف�ضون اقرتاحه
ويقيمون اجلدار الفا�صل بني اجلن�سني( .((3وهناك مثال �آخر يتع ّلق مبع ّلمة �أخذت
�إجازة �أمومة منذ ب�ضع �سنوات وتف ّكر الآن يف العودة �إلى عملها ،بعد �أن منع الفرن�سيون
احلجاب ،وتعتزم ا�ست�شارة �إمام امل�سجد .ومع ذلك ف�إنها تعبرّ عن ر�أيها ب�أنها رمبا
لن ت�أخذ مبا يقول ،مفرت�ضة �أن يجيبها ب�أن غالبية العلماء تعترب احلجاب �إلزامي ًا
للمر�أة .وتلك �إجابة يبدو �أنها تعرت�ض عليها م�سبق ًا .على الرغم من ا�ست�شارتها
للإمام فال�سيدة لها ر�أيها اخلا�ص وتبدو ا�ست�شارتها �إ�شارة �إلى قدرتها على االختيار
اعتماد ًا على التوا�صل امل�ستقل ،ولكن التفاعلي مع �سلطة دينية ميثلها الإمام(.((3
من الناحية الدينية ،ومع الرتكيز على القانون لأ�سباب متن ّوعة ،يجد الإمام
نف�سه «انتقائي ًا» و«داعية �أخالقي» .فالإمام يعي�ش يف جمتمع ليربايل علماين ،ويجب
�أن يتك ّيف خطابه مع قانون البلد� ،إلى جانب تك ّيفه –�أي�ض ًا -مع م�ستوى تد ّين امل�ؤمنني
الذين يتح ّدث �إليهم .ويحمل ثالثة �أئمة من بني ثالثني �إمام ًا -قابلهم �سيز� -إجازة
(30) Jouanneau, Imams in France, 454.
 471؛(31) Jouanneau, Imams in France, 
مل ي�ستطع �سيز الو�صول �إلى الن�ساء لكنه يقول �إنهن ينظمن �أن�شطتهن حتت و�صاية الرجال114 ,Being an Imam in France ،
(32) Jouanneau, Imams, 430.
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تتيح لهم الفتوى ،اثنتان �أ�صدرتهما ال�سلطات الرتكية وتعرتف بهما ،والثالثة تعود �إلى
�إمام �شيعي كان لديه �شهرة علمية يف لبنان قبل �أن يح�صل على الدكتوراه من جامعة
ال�سوربون ،وهو يفتي وي�صدر �شهادات طالق تعرتف بها ال�سلطات اللبنانية ،وت�ستند
�إلى علمه الديني و�شهرته( . ((3وه�ؤالء الأئمة املفتون� ،إلى جانب �إمامني �آخرين ،مثل
ال�شخ�صيتني العا ّمتني طارق �أوبرو وح�سن �إكوي�سن ،يتح ّدثون عن �ضرورة ممار�سة
التلفيق الذي مور�س وميار�س يف الفقه اال�سالمي عامة؛ فالتلفيق يتغذى من نظريات
فقهية خمتلفة �إذا اتبعت بك ّليتها من دون تلفيق ف�إنها رمبا ال تتك ّيف مع املجموعة
الوا�سعة من احلاالت الفردية والأ�سئلة التي يطرحها امل�ؤمنون على الأئ ّمة يف جمتمعات
علمانية-ليربالية (.((3
التلفيق يعني �أن املذهب الواحد لي�س لديه �إجابات من�سجمة �أو كافية عن امل�سائل
التي يواجهها امل�ؤمنون على اختالف �أعراقهم و�أعمارهم وانتماءاتهم اجلغرافية
التم�سك بالأ�صول والتك ّيف مع ال�سياق الليربايل
وجن�سهم .لذا للمحافظة على
ّ
العلماين اجلديد ،يبدو الأئمة يف حاجة �إلى تقوية هذا النهج التك ّيفي بالت�شديد
على بع�ض نواحي الأ�صول التي يعتربونها �أ�سا�سية على ح�ساب �أخرى يجعلها ال�سياق
تبدو مهجورة �أو ال ميكن تطبيقها ،وتالي ًا غري �أ�سا�سية .ولذلك ف�إن معظم الأئمة
الذين �أجريت معهم مقابالت وا�ستُمع �إليهم ي�ش ّددون يف خطابهم عندما يتح ّدثون
عن املثلية اجلن�سية ،على �سبيل املثال ،على �أنها غري مقبولة ديني ًا ،لكنهم ي�ش ّددون
مع ذلك على احرتام الإن�سان و�سيادة القانون الذي ال ب ّد �أن يحرتم(� .((3أي �أنهم
يفرقون يف خطابهم بني القانون الو�ضعي الذي يجب �أن يتبع ويحرتم وبني القانون
الديني الذي �أُعيد فهمه يف �سياق احلا�ضر العلماين والليربايل .وهكذا يتم �إ�ضفاء
�صبغة الأخالق ال�شرعية على بع�ض االختيارات يف ممار�سات التدين( .((3مبعنى �آخر،
(33) Sèze, Being an Imam in France,141, n. 2.
( ((3املرجع ال�سابق .217 ،189-188 ،وعن عمل �أوبرو باعتباره �إمام ًا فقيه ًا ،انظر:
Mohammed Hashas, «Tareq Oubrou’s Geotheology: Sharia of the Minority and the Secularization of European
Islamic Thought,» Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 34, N. 3, 2014, pp. 1-21.

( ((3نف�سه� ،ص.193-192
( ((3نف�سه� ،ص.212.193 ،183 ،164
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ينهج الأئمة خطاب ًا �أخالقي ًا يرون فيه �أن ال�شريعة و�أحكامها تعترب م�س�ؤولية �أخالقية
بالأ�سا�س ت�ستهدف الفرد و�صلته الداخلية باهلل؛ رعاية الأ�سرة وحمايتها ،والبيئة �أو
العامل اخلارجي الذي يجب على امل�ؤمن �أن ي�شارك فيه �أخالقي ًا ومب�س�ؤولية دفاع ًا عن
العدالة االجتماعية( .((3ويتم الت�شديد على القيم مثل االحرتام ،وال�صفح ،والتفاين
يف العمل باعتبارها قيم ًا �إ�سالمية �أ�سا�سية( .((3وهذا يعني �أنه يتم الت�سليم ل�سلطة
�سيا�سية واحدة هي �سلطة القانون الذي ميتثل له اجلميع� ،أما االختالف العقدي وما
يتبعه من قوانني دينية فهي خا�صة باملجموعة الدينية ،وت�صبح يف ال�سياق الأوروبي
اجلديد خطاب ًا �أخالقي ًا بالأ�سا�س ولي�س خطاب ًا �سلطوي ًا يبحث عن �سلطة تطبقه يف
املجتمع ذي الغالبية غري امل�سلمة.
غري �أن احلال لي�ست كذلك مع كل الأئمة .فما زال هناك بع�ض الغمو�ض الذي
يعبرّ عنه من ال يدعون �صراحة �إلى امل�ساواة بني اجلن�سني� ،أو يتح ّدثون عن املثلية
اجلن�سية والإجها�ض بازدراء( .((3ويبدو –عموم ًا� -أن النربة التي ت�سيطر على عظات
الأئمة الثالثني الذين متت درا�ستها ت�صاحلية� ،أي �إنه مع �أنها ت�ستند �إلى املقوالت
الأخروية وعامل احل�ساب والعقاب (الرتهيب) ،ف�إنها ت�ستند –�أي�ض ًا� -إلى �أهمية
الدنيا واحلا�ضر عرب امل�شاركة الأخالقية ال�سالفة الذكر (الرتهيب) –وتبني هذا
املنهج يف اخلطاب خم�سة وع�شرين موعظة من مواعظ الأئ ّمة الثالثني(.((4
الخاتمة

هناك ثالث نقاط رئي�سة يجب ت�أكيدها من املحاججة التي تعر�ضها هذه
الدرا�سة وتو�ضحها بالإ�شارة �إلى حالة فرن�سا .وتفتح هذه النقاط الت�أ ّملية الباب �أمام
حت ّديات �أ�سا�سية �أخرى تواجه تدريب الأئمة و�/أو مراقبتهم:
( ((3نف�سه� ،ص.171-168
( ((3نف�سه� ،ص.170 ،48
( ((3نف�سه� ،ص.164
( ((4نف�سه� ،ص.168
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�أو ًال :الإمامة لي�ست �سلطة دينية م�ستق ّلة ومنظمة ميكن �أن تغيرّ خطاب
الإ�سالم يف �أوروبا ،و�/أو الإ�سالم الأوروبي ،بهذا االجتاه �أو ذاك فقط ،ما مل ُتق ّدم لها
ال�سلطة الدينية التي ميثلها العلماء وال�سلطة ال�سيا�سية الرعاية الكافية .وال يق ّلل ذلك
ب�أي حال من الأحوال -من دورها اجلوهري يف نقل تعاليم الدين �إلى جمتمع امل�ؤمننيالذي تت�صل به مبا�شرة ،وجمتمع غري امل�ؤمنني �-أي�ض ًا -لأن بع�ض الأئ ّمة يح�ضرون
وين�شطون يف مبادرات احلوار بني الأديان� ،أو يف القنوات الإعالمية باعتبارهم
مم ّثلني للمجتمع املحلي والدين ب�شكل عام .ولأن الإمامة لي�ست �سلطة دينية م�ستق ّلة
ف�إنه يجب درا�سة ال�سلطات التي ت�ؤ ّثر فيها� ،إذ �إن الدول ّ
تتدخل يف ال�ش�ؤون الدينية
ب�صورة مبا�شرة وغري ما�شرة� .أي يجب البحث يف حياد الدولة العلمانية احلديثة
ملعرفة مقدار ت�أثريها يف الفاعلني الدينيني و�سلطتهم الدينية .ويف الوقت نف�سه ،يجب
يتم�سك بها الإمام �أو التي ت�ؤ ّثر يف فكره وعمله
–�أي�ض ًا -درا�سة ال�سلطة الدينية التي ّ
لفهم م�صادرها� ،سواء �أكانت فكرية �أم �سيا�سية .وميكن �أن يتيح ذلك للعلماء فهم
القوى املح ّركة للدين يف ال�سياقات احلديثة� ،سواء �أكانت تت�أ ّثر مب�ؤ�س�سات الدولة� ،أم
االتفاقات الثنائية بني البلدان الأوروبية والعربية الإ�سالمية� ،أم احلركات العابرة
للحدود الوطنية� ،أم اجتاهات علمية �أخرى .وميكن �أن ي�ضفي مزيد من الدرا�سات
املقارنة داخل �أوروبا وخارجها مزيد ًا من الو�ضوح على ذلك لفهم اكرث للتغريات التي
ت�شهدها ال�سلطة الدينية اال�سالمية باوروبا ون�ش�أة وتطور جمال االمامة.
ثاني ًا� :إن ر�سالة الأخالق التي �أبرزتها هذه الدرا�سة باعتبارها الفكرة
الرئي�سة التي ُيعنى الإمام بتقدميها يف حاجة �إلى مزيد من الدرا�سة .ويبدو �أن
الأخالق �أ�صبحت خطاب ًا �سائد ًا بني علماء الدين والفال�سفة والعلماء والقيمني
الدينيني املعا�صرين� ،سواء �أكانوا قد در�سوا يف جامعات �إ�سالمية تقليدية �أم حديثة.
ورمبا ي� ِؤذن اعتماد الأئ ّمة الأوروبيني هذا اخلطاب الإ�سالمي -على ما يبدو -بتح ّول
تدريجي يف �أمنوذج الإ�سالم الأوروبي «املعريف»( .((4وبعبارة �أخرى ،هل هذه الر�سالة
( ((4عن ذلك انظر مقالتي،

«Is European Islam Experiencing an Ontological Revolution for an Epistemological Awakening?» American
Journal of Social Sciences, Autumn 2014, pp. 14-49.
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الأخالقية التي تقرتن بالأ�صول نهج متج ّذر يف الأ�صول نف�سها و�أعيد ا�سرتجاعه �أو
الن�ص وال�سياق؟ ومن ي�ؤ ّثر يف هذا االجتاه ،ال�سلطات الدينية
�أنه تط ّور جديد يتط ّلبه ّ
الأوروبية� ،أم �سلطات «الوطن» خارج �أوروبا� ،أم ّ
تدخل الدولة� ،أم كل هذه العوامل؟
وهل يدخل الأئمة حت ّو ًال على العقيدة والفقه الإ�سالمي من م�ستوى �أ�سفل املجتمع �إلى
�أعلى� ،أم �إنهم جم ّرد ناقلني لقواه املح ّركة الداخلية فح�سب؟ وما موقع املر�شدات
الدينيات و«االمامات» اجلدد يف هذه القوة املح ّركة؟
ثالث ًا� :إن دور الأئمة ور�سالتهم الأخالقية ال تتناق�ض مع امل�سائل املتع ّلقة باندماج
معان هوياتية جديدة ت�شعرهم ب�إنتمائهم الديني والأوروبي
ال�ش ّبان امل�سلمني و�إن�شاء ٍ
يف الوقت نف�سه .وبهذا املعنى ي�صبح الدين و�سيلة الن�صهار خمتلف الهويات من �أجل
حت�سني ال�شعور باملواطنة .لكن هل ي�ستطيع الإمام يف امل�سجد واملجتمع املحلي القيام
بذلك مبفرده؟ ماذا عن املدار�س ومناهجها التعليمية ،وو�سائل الإعالم ،وت�صويرها
ال�سلبي للإ�سالم و�صورة امل�سلمني يف �أوروبا؟ هل ف�شل الإمام يف نقل ر�سالته الأخالقية
�إلى املقاتلني الأوروبيني الأجانب يف �سوريا والعراق؟ �أو ال ُي�سمح له بالقيام بذلك،
باعتبارها �سلطة تابعة فقط ل�سلطتني �أحدهما معرفية و�أخرى �سيا�سية خارج �سلطته
هو كما �أ�سلفنا؟ تظل هذه الأ�سئلة بحاجة �إلى درا�سة لفهم الأدوار العميقة ،واخلفية
�أحيان ًا ،التي ت�ستطيع القيام بها �سلطة دينية ثانوية� ،أو ال ت�ستطيع .فالأئمة يعملون
داخل جغرافيا حملية �أو وطنية تتداخل فيها عوامل خمتلفة ،داخلية وخارجية.
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