Raport: prawo islamskie nie
wymaga okrutnych kar
Quilliam
International,
think-tank
przeciwdziałający
ekstremizmowi, opublikował raport, w którym ostro krytykuje
pogląd, że prawo islamskie wymaga stosowania kar hudud (surowe
kary cielesne i kara śmierci).
W kwietniu 2020 r. Reuters poinformował, że sąd najwyższy w
Arabii Saudyjskiej zdecydował, iż chłosta zostanie zniesiona
i zastąpiona systemem grzywny i więzienia. Quilliam uważa, że
nie była to zwykła reforma humanitarna. Raczej rzuca ona
bezpośrednie wyzwanie jednemu z fundamentalnych argumentów,
którego wszystkie grupy islamskie, czy to sunnickie, czy
szyickie – od ISIS i Al-Kaidy po Bractwo Muzułmańskie i
chomeinistów – używają do podważenia prawomocności rządów
państw nieislamistycznych.
Raport Quilliam zawiera szczegółowy historyczny i teologicznoorzeczniczy wywód na temat współczesnego statusu kar
cielesnych w prawie islamskim.
Usama Hasan, kierownik studiów islamskich w think-tanku i
współautor raportu, powiedział:
„Islamiści starają się rzucić wyzwanie demokratycznym i
świeckim państwom, argumentując, że nie prawomocne, ponieważ
nie stosują chłosty, amputacji i innych okrutnych kar.
Brutalne grupy islamistyczne uciekają się do stosowania hudud
właśnie w celu udowodnienia legalności swoich rządów. Z tego
powodu niewymownie barbarzyńskie kary były tak widoczną cechą
rządów ISIS w Syrii. Jednakże najważniejsze źródła
teologiczne, które leżą u podstaw szariatu, jasno pokazują, że
podejście preferowane przez islamistów ignoruje niektóre z
wyższych celów prawa islamskiego: promowanie przebaczenia i
rehabilitacji, w tym rezygnację z kar. Islamistyczne podejście

do kar cielesnych jest wypaczeniem islamskiego podejścia do
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Surowe kary cielesne były cechą wszystkich społeczeństw w VII
wieku. Było to niejako koniecznością w społeczeństwie
koczowniczym, które nie mogło uwięzić czy resocjalizować
przestępców. Jednak w XIX wieku Kalifat Osmański zniósł takie
kary, ponieważ nie uznano ich za konieczne ani właściwe.
Podejście do szariatu, oparte na jego podstawowych celach,
promuje zarówno prawa człowieka, jak i honorowanie umów
międzynarodowych podpisanych przez państwa o większości
muzułmańskiej. Islamskie orzecznictwo wspiera ewolucję,
modyfikację i uchylanie kar hudud w naszych czasach, ponieważ
są one przestarzałe i są sprzeczne z podstawowymi islamskimi
zasadami sprawiedliwości i miłosierdzia. Kwestia kar hudud
przestaje być sprawą surowego orzecznictwa i jest teraz
kwestią polityki państwa wiodącego państwa sunnickiego [Arabii
Saudyjskiej – red.]. Kwestia ta stała się obecnie zarówno
żywą, jak i ważną. Jest to poważne wyzwanie dla
islamistycznego sposobu myślenia, dzięki czemu ideolodzy
islamizmu tracą grunt pod nogami”.
Quilliam wyraził nadzieję, że raport zapewni solidną podstawę
teologiczno – prawną nie tylko dla zwalczania najbardziej
przerażających aspektów rządów takich ugrupowań, jak ISIS,
lecz także posłuży do obalenia kluczowego argumentu przeciwko
legalności państw nieislamskich. Przez takie działanie thinktank stara się wzmocnić argumenty za demokratycznymi,
humanitarnymi rządami, które w pełni szanują podstawowe prawa
człowieka.
Oprac. Jot-Pe, na podst. journal.quilliaminternational.com
Cały raport można przeczytać tutaj.

