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جملس  يف  خطابه  يف  سكوال  أنِجلو  الكاردينال  عرض 
النص  وهذا   ،٢٠١٢ نوفمرب   ١5 بتاريخ  اللوردات 
التي هي جمال مؤسسة  رٌد عليه، األعامل  اليوم  املنشور 
وجود  حول  الرصحية  تأّمالته  بتقديم  وذلك  الواحة، 
املسلمني يف أوروبا. فمن ناحية، تناول وجود املسلمني 
تناوالً إجيابيًا باعتباره عاماًل ساهم يف بناء »حياة طيبة« 
كلمته  ختم  أخرى  ناحية  من  أّنه  إال  املجتمعات،  لكّل 
أّن جمّرد وجود املسلمني يف أوروبا  إذ ذكر  ختامًا سلبيًا 
للوضع  وحتّديًا  للحّل  قابلة  غري  معضلة  يشّكل  ربام 

الّراهن.
تضمنها  التي  الرئيسة  النقاط  رسد  هنا  أريد  وال 
مكان  يف  بسهولة  عليه  االّطالع  يمكن  إْذ  خطابه، 
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التأّمالت  هذه  سياق  إىل  أنظر  أن  أوّد  ولكنّني  آخر)١(، 
بدعوة  القرآنية  للوصية  استجابة  إجيابية  أكثر  بنظرة 
الكاثوليكية  فللكنيسة  سواء.  كلمة  إىل  املسلمني  غري 
تاريخ إجيايب يف التعامل مع اإلسالم واملسلمني، ولعّل 
خري   )١96٣ )ت.  ماسنيون  للوي  املهّمة  األعامل 
توسيع  يف  تأثريه  ساعد  إذ  التعامل،  هذا  عىل  شاهد 
 )Nostra Aetate( احلارض«  »زماننا  املجمعية  الوثيقة 
باإلضافة  فحسب،  اليهود  وليس  املسلمني  لتشمل 
فقد  أرنلِدز.  وروجيه  ماسون  ُدنيز  من  كّل  أعامل  إىل 
مبنّي عىل احرتام مشرتك بني  تقارب  إىل  دعا ماسنيون 
الرتاث  هذا  وضع  وقد  الثالثة.  اإلبراهيمية  األديان 
اليهودي-املسيحي  الرتاث  لفكرة  ا  حدًّ اإلبراهيمي 
غري  اختزااًل  الثقافة اليهودية-املسيحية بإظهارها  أو 
اليهودي-املسيحي- بالرتاث  ُيسّمى  أن  جيب  ملا  مرّبر 
إعادة  إىل  هذه  النّظر  وجهة  أّدت  وقد  اإلسالمي. 
متقدمني  الهوتيني  أعامل  ضمن  الالهويت  الفهم  تقييم 
كلود  كاألب  الكاثوليكي،  السائد  لالجتاه  ينتمون 
تطّوًرا  يمثل  ما  وهو  بوِرل؛  دافيد  واألب  جيفري 
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بني  أكثر  وجوهري  مستقبيّل  الهويت  حلوار  وبنّاء  مثرًيا 
الثالثة.  اإلبراهيمية  األديان 

خصال  عىل  يتوّفر  وأن  بد  ال  مثمر  تعامل  أي  إّن 
وخيربنا  والعقل.  النّية  وُحسن  تعاىل  اهلل  حّب  ثالث: 
 intellectum( القّديس أغسطني أّنه من واجبنا حّب العقل
valde ama(، ولكنّنا ال نستطيع القيام هبذا الواجب ما 

مل نعِط العقل نطاقه الكامل. وإّن الفلسفات االجتامعية 
لإلسالم واملسيحية فيام يتعّلق بالنظام االجتامعي وطبيعة 
نسيًجا  م  تقدِّ التبعّية،  ومبدأ  العمل  إىل  الباطني  النداء 
شأهنام  من  وحتليل  خلطاب  متالقية  إمكانّيات  من  ثرًيا 

أن يعززا االحرتام املتبادل والغاية املشرتكة.
هذه  حول  فكرية  مداولة  أية  تقرتن  أن  وجيب 
االقتصادية  املجاالت  يف  العملية  بالنتائج  األمور 
تالزم  عىل  جديد  من  التأكيد  هذا  وبإمكان  واملهنية. 
تقديم حلول  يقطع شوًطا طوياًل يف  أن  والفعل  الفكر 
خيص  بام  يانتني،  الدِّ من  كّل  يف  دجمها  يمكن  حمكمة 
عناه  الذي  املفهوم  نالئم  أن  قبيل  من  إنه  منهام.  كالًّ 
فإّننا  لنا  بالنسبة  »أّما  قال:  عندما  سيربيان  القّديس 



كبرية  أشياء  نقول  ال  إّننا  بالقول.  ال  بالفعل  فالسفة 
حياتنا«)٢(. يف  نعيشها  ولكنّنا 
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م بسم هللا الرمحن الرح�ي

التي يسعى  املبادرة  الكاردينال عىل  نيافة  أود أن أشكر 
إىل تقديمها اليوم، وال سّيام تأييده يف خامتة كلمته لعزيمة 
هبذا  نداء  وتوجيه  املصلحة العامة  أجل  من  مشرتكة 
الصدد. ويأيت هذا النداء بروح مستوحاة من املنشورات 
البابوية التعميمية املوجودة منذ زمن طويل مثل »امُلخلِّص 
ومعلمة«)4(  و»أم   )Divini Redemptoris( اإلهلي«)٣( 
األرض«)5(  عىل  و»الّسالم   )Mater et Magistra(
 Centesimus( املئة«)6(  و»الّسنة   )Pacem in Terris(
 )Caritas in Veritate( )7(»و»املحبة يف احلقيقة )Annus

التي تويص الصادقني واملؤمنني باهلل واألرسة اإلنسانية 
بالوقوف مًعا من أجل املصلحة العامة واخلري املشرتك.
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التمييز  املفيد  أّنه من  أعتقد  بدء،  بادئ ذي  ولكن، 
بني املسلمني واإلسالم، وبني املسيحيني واملسيحية. فقد 
معترَبة من  نسبة  إىل  األخرية  اآلونة  اخللط يف  أّدى هذا 
يف  وقعا  الّلذين  السطحي  والتفكري  عة  املترسِّ األحكام 
يانتنْي  الدِّ فة داخل كّل من  اخلطأ باعتبار العنارص املتطرِّ
ين  نامذج هلام. ويف هذا الّصدد عىل املرء أن يتذّكر أّن الدِّ
قد يكون يف بعض األحيان نوًرا يستنري به العامل، ولكن 

قّلام يكون ضوًءا غامًرا يمكنه تبديد الظلامت كاّفة. 
يؤّهل  ميتافيزيقيٍّ  نظاٍم  عىل  قائم  ديٌن  اإلسالم  إّن 
إىل مستويات من الّروحانية حيتوهيا احتواًء شاماًل قلُب 
سواء،  حّد  عىل  والّشاعر،  ّي  واألُمِّ والنّبيل،  الفاّلح 
الوجود.  واجب  مع  حقيقية  ِصَلٍة  نحو  اجلميع  ه  وتوجِّ
غوره  تسرب  أكاديميًّا  دينًا  ليس  فاإلسالم  ذلك،  وعىل 
السياسة  جمال  يف  حتليلية  ملخصات  أو  دراسات 
يمّر  اليقني  إىل  املسلمني  كان وصوُل  ولئن  االجتامعية. 
املجّرد،  الفكري  البحث  من  ُمتَميِّزة  خاّصة  هيئة  عرب 
ين  الدِّ هذا  مع  هادف  حوار  أّي  فإّن  الّصالة،  عرب  أي 
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التزاًما بخطاب الهويت وميتافيزيقي، وهذا من  يقتيض 
بالفكر.   العهد  حديث  يستثني  التعريف  حيث 

وينبغي للمرء كذلك أن يضع يف اعتباره أّن املسيحية 
يف  شاملة  كنيسة  إىل  تطّورت  ثّم  رشقّية،  ديانة  بدأت 
يشهد  مماثل  نحو  وعىل  الّرومانية.  الكاثوليكية  صيغتها 
عىل شمولية اإلسالم انتشاره الواسع خارج شبه اجلزيرة 
العربية بوصفه دينًا عاملًيا وحضارة. هذه وقائع ثابتة ينبغي 
أن تعطي تنبيًها للذين يريدون التقليل من شأن الشمولية 
خاصة  خمّططات  مواءمة  ُبْغَية  الّدينني  هلذين  التارخيية 

إقليمية أو فلسفية أو سياسية أو حّتى دينية والهوتية. 
عىل  جديًدا  دينًا  ليس  احلال  بطبيعة  واإلسالم 
الغرب، من الناحية الفكرية أو الديموغرافية، والفكرة 
املشهد األورويّب  إىل  املسلمني قد جاؤوا  إّن  تقول  التي 
العثامين  فالوجود  أيًضا.  صحيحة  غري  فكرة  متأخرين 
عام،  مخسامئة  حوايل  استّمر  الذي  البلقان  منطقة  يف 
أساسية  ثقافية  مشاركة  عىل  يشهد   ،١9١٣ سنة  حّتى 
اّدعاء  بأّن  التارخيية. والزعم  لإلسالم يف مسرية أوروبا 
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احلقيقة الكلية لإلسالم متنع أتباعه، بوجه من الوجوه، 
وقائع  مع  كليًّا  يتناقض  تعددي  جمتمع  يف  العيش  من 
والواقع  والقانون.  الالهوت  جمايل  ويربك  التاريخ، 
ِقَبل  من  دستورًيا  به  معرتٌف  ديٌن  اإلسالمي  ين  الدِّ أّن 
دول  وجود  أّن  كام   .)8(١9١٢ منذ  النمساوية  احلكومة 
ليس  القريب  األورويب  التاريخ  يف  مستقّلة  إسالمية 
جمهواًل متاًما، كام هو الشأن مع مملكة ألبانيا التي ُأزحيت 
كذلك   .١9٣9 عام  الفايش  العدوان  بعد  الوجود  عن 
دائاًم،  التارخيي  أّنه  مع  أحياًنا،  املجدي  غري  من  فإّنه 
أوروبا  يف  اإلسالمي  الوجود  خطاب  تأطري  إىل  امليل 
الوافدين،  املسلمني  العاّمل  إيواء  مستوى  عىل  فقط 
املبدأ  مع  للغضب  مثرًيا  تناقًضا  يتناقض  األمر الذي 

اإلنسانية.  الوحدة  لعاملية  املعارص  األخالقي 
إّن اجلذور الفكرية ألوروبا املسيحية تشهد بوجود 
فيه  يشرتكان  ملا  صيانتهام  يف  يانتني  الدِّ بني  أوثق  عالقة 
خالٍق  جتلّيات  من  جتلًيا  بوصفه  للعامل  ورؤية  فهم  من 
اتقاد  أْوج  يف  حّتى  أّنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  رحيم. 
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العقدية  االختالفات  تتمّكن  مل  الوسطى  القرون  فرتة 
التكوين  دون  احليلولة  من  يانتني  الدِّ بني  الواضحة 
كة)9(، وهو ما مّهد عىل نحو  املشرتك للغة فلسفية مشرَتَ

الغرب.  يف  املدريسٍّ  الالهوٍت  تطوير  ألسس  مؤّثر 
وضع  حيال  حرج  الّراهن  األورويّب  ياق  والسِّ
يف  إليه  املحتاج  والتصحيحي  املهّم  املسيحية  دور 
االجتامعية  الكوارث  وإّن  اليوم)١٠(.  السيايس  املجتمع 
البابوّية  املنشورات  بعض  توقعتها  التي  االقتصادية 
حتّققت  قد  املايض  القرن  يف  منها  وحّذرت  امللهمة 
اليوم)١١(. وقد فقدت أوروبا عن غري قصد منها الكثري 
جرًيا  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  الثقافية  هوّيتها  من 
علامنية  عوملية  تكنولوجية  مدنية  خلق  حماولة  وراء 
اليوم  نالحظ  أن  يمكن  الصدد،  هذا  ويف  جديدة. 
الصعود  للقلق  مثري  نحو  عىل  أوروبا  أنحاء  كّل  يف 
ردة  عن  عبارة  وهو  اجلديدة،  للفاشية  والسائد  املعترب 
إرصار  به  أغرى  االقتصادي،  االضطراب  عىل  فعل 
يزداد  أن  املرجح  ومن  هذا  مزعومة.  ثقافية  هوّية  عىل 
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االقتصادي  الكساد  فرتة  يف  حدث  مثلام  الصعود  هذا 
فقد  املايض  القرن  ثالثينيات  يف  حدث  وكام  الكبري؛ 
اهلوية.  سياسة  تربير  يف  أخرى  مّرة  املسيحية  ُتستغل 
ويف هذا املخّطط تصبح أوروبا احلصن هي نفسها 
يف  الرببرية،  اجلحافل  عنها  تصّد  التي  املسيحية  أوروبا 
اعتناق هوية مسيحية شكلية، مدعومة من  حني يكون 
متزايد  لرتويج  وسيلًة  اخليال،  واسعة  إعالم  وسائل 
أية  فإّن  ولذلك  نفسها.  املسيحية  نقيض  هي  لقضية 
املسيحي  غري  بني  ُتطابُِق  خطابات  أو  ترصحيات 
عىل  فيه  تأخذ  عامَلًا  ختلق  أن  شأهنا  من  واألجنبي 
الوطنّية.  اإلقصائية  شكَل  الدينية  اإلقصائية  األرجح 
الكّلية  الطبيعة  يف  راحته  جيد  أن  اإلنسان  يوّد  وهلذا 
األزلية،  النظر  متطابقة مع وجهة  رؤيتها  التي  للكنيسة 

نفعية.  أبًدا  الرؤية  هذه  تصبح  ال  أن  ويأمل 

ت أمام الوضع الّراهن د�يّ
ت

�

وبناء عىل هذه املالحظات، أوّد املجازفة بالقول إّن فكرة 
املسلمني،  وجود  جمّرد  يبدو  ما  عىل  ره  كدَّ راهن  وضع 
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كام يزعم نيافة الكاردينال، تستدعي مزيًدا من البحث. 
وهذا ليس من أجل معرفة املصادر املزعومة للخصومة، 
مهام كانت وجيهة ومقنعة، ولكن أساًسا من أجل بحث 
تأطري مسألة كهذه يف الساحة الفكرية األوروبية احلالية. 
ومفهوم الوضع الّراهن، يف هذا السياق، هو يف الواقع 
متقارب أو مرتادف مع مفهوم اإلرادة العامة عند روسو 
)للقلب  دائاًم صحيحة  تكون  ذاته،  ر  للمفكِّ وفًقا  التي، 
أسباب جيهلها العقل(، إْذ إهّنا تنبثق من اجلميع، ولذلك 
اإلرادات  النّظر عن  بغض  اجلميع  تنطبق عىل  أن  جيب 
االجتامعي  بالعقد  يتعّلق  وفيام  فيها.  الكامنة  اخلاّصة 
يف  االستياء  من  كثرًيا  سّببت  رسالة  وهي  روسو،  عند 
يف  أكرب  استياًء  ُتسبَِّب  أن  املحتمل  ومن  املايض  القرن 
بالتعبري عن  ف  ُتَعرَّ املعايري  أو  القوانني  فإّن  القرن،  هذا 
أبًدا.  العقل  وليس  األرقام  ُدها  حُتدِّ التي  العاّمة  اإلرادة 
عني،  باّتفاق املرشِّ املعقولية هي الضامن للعدل،  ولكن 
أصاب  هل  هو:  ليس  طرحه  الواجب  فالسؤال  وهلذا 
الّراهن  الوضع  هل  ولكن:  خَلٌل؟  الّراهن  الوضع 
فلن  ذلك  ومع  عادٌل.  فهو  معقواًل  كان  فإذا  معقوٌل؟ 
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اهلل  أّن  مبارٌش  اعرتاٌف  هناك  كان  إذا  إالّ  العدل  ُيطبَّق 
إرادة  وليس  الطبيعة،  لنظام  الوحيد  الـُمبِدع  هو  تعاىل 

»تَديُّن« هذا اإلنسان.  اإلنسان، مهام كان 
وفًقا  الّراهن،  الوضع  أمام  املزعوم  ي  التحدِّ إّن 
أّن  هو  األّول  سببنْي.  إىل  يعود  الكاردينال،  لنيافة 
خمتلف  داخيلٌّ  شكل  بأّنه  فهمه  يمكن  ال  اإلسالم 
باّدعاء  يتشّبث  اإلسالم  أّن  هو  واآلخر  للمسيحية. 
حقيقة كلية، عىل العكس من األديان الرشقية األخرى، 
ُرؤى  تعايش  مشكلة  يطرح  املسلمني  وجود  جمّرد  وأّن 
هنا  افرتاض  فثمت  العام.  املجال  يف  خمتلفة  عاملية  كلية 
احلقيقة  اّدعاء  عىل  قائم  أوروبا  يف  الّراهن  الوضع  أّن 
املسيحية، ثم يأيت بعد ذلك، أّن النّظرة العلامنية السائدة 
كلية  حقيقة  ادعاء  أهّنا  عىل  بنفسها  تنادي  ال  للعامل 
منافسة، يف حني أهّنا تفعل ذلك بقّوة أكرب من اإلسالم 
أو املسيحية ألهّنا مدعومة بقيود قانونية قوية وترتيبات 
إىل  باإلضافة  االعتبار،  بعني  هذا  أخذنا  فإذا  دستورية. 
القانون يف  بأن حكم  تقرر  األربعة  الفقهية  املذاهب  أّن 
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يف  معترب  أمر  هو  مسلمة  أقلّيات  فيها  تقطن  دولة  أّية 
لإلسالم  يمكن  أين  نجد  أن  الّصعب  من  فإّنه  الدين، 

الّراهن.  الوضع  أمام  عقبة  يكون  أن 
أّنه  إىل  النظر  يمكن  ال  اإلسالم  كون  وحقيقة 
باملوضوع  هلا  صلة  ال  للمسيحية  خمتلف  داخيّل  شكٌل 
مزعوم،  هو  كام  الّراهن  الوضع  كان  إذا  كبري  حد  إىل 
يشّكل  حًدا  يبلغ  أن  يسعه  ال  التفريق  هذا  مثل  إّن  إْذ 
يقودنا  وهذا  األساس.  هذا  عىل  ا  دستوريًّ هتديًدا  به 
املمكن  من  كان  وإن  احلقيقة.  اّدعاءات  موضوع  إىل 
فإّنه  كلّية،  حقيقة  اّدعاء  لديه  اإلسالم  إّن  ُيقال  أن 
علامء  عربها  محل  التي  السنني  ومئات  للرشيعة  وفًقا 
يمكن  ال  للدين،  واملامرسة  الفهم  من  مرياًثا  املسلمني 
أن ُيفرض هذا االّدعاء للحقيقة الكلية عىل الغري، إْذ ال 
مستقل.  اختياري  إرادي  بفعل  إال  عليه  احلفاظ  يمكن 
اإلسالمية  القوانني  فرض  أبًدا  يمكن  ال  آخر،  وبتعبري 
إذن  ويلتزمها.  يراعيها  ال  أو  طوًعا  يقبلها  ال  من  عىل 
أن  يمكن  ال  أوروبا  يف  السائدة  للعامل  العلامنية  فالنظرة 
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ممارسة  إّن  إْذ  هلا،  حتّدًيا  املسلمني  وجود  جمّرد  يشّكل 
الثقافية مضمونة ومستوَعبة  لدينهم وحياهتم  املسلمني 
أماكن  تزال  الواقع فال  أّما يف  النظام.  قانونيًّا حتت هذا 
إيطاليا)١٢(  مثل  بلدان  يف  عليها  مضّيًقا  املسلمني  عبادة 
وفرنسا، وحرية االختيار فيام يتعّلق بالّلباس اإلسالمي 
آراء  مع  انسجاًما  مقّيدة  تكون  ما  غالًبا  الرشعي 

كبري.  حّد  إىل  وعنرصية  متحاملة 

عية الفلسفة االج�ت

القرن  هناية  يف  الصادرة  البابوية  املنشورات  تتضمن 
التاسع عرش وبداية القرن العرشين رسالة مقنعة تتعّلق 
اليوم)١٣(.  نواجهها  التي  والبيئية  االقتصادية  باملخاِوف 
املنشورات  هذه  احتوهتا  التي  التعاليم  أّدت  فقد 
للنّظام  والتقليدي  األزيل  للفهم  االعتبار  إعادة  دور 
وإلعادة  الديني  لالنتامء  العضوية  وللسمة  االجتامعي 
تأكيد ُقْدِسية احلياة اليومية. والفلسفة االجتامعية املعاد 
عىل  اليوم  صاحلة  تزال  ال  النحو  هذا  عىل  توكيدها 
التي حدثت  التغرّيات االجتامعية والسياسة  الرغم من 
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ذلك  يف  والسبب  تقريًبا.  املاضية  املائة  السنوات  عرب 
األخرية  اإلنسانية، وهذه  احلالة  مبادئها ختاطب  أّن  هو 
الوجودي لإلنسان ال يمكن أن  املقام  أّن  بام  ثابتة  تبقى 
يتغرّي أبًدا. وقد تعاملت هذه الفلسفة مع علم االقتصاد 
السيايس باعتباره من فروع علم األخالق، وإّن احليوية 
التي امتازت هبا نجمت عن الدعوة إىل تأسيس مجعيات 
من  لتؤّكد  ِمَهنِّية،  أنظمة  إىل  باإلضافة  مستدامة  أرايض 
الَتَبِعّية.  بمبدأ  مصطبغة  طبيعية  هرمية  تراتبيات  جديد 
هذه  نرش  احلايل  السيايس  االجتامعي  املناخ  توىّل  وقد 
أّي  هنا  يوجد  ال  إّنه  ثم  املناسب.  الوقت  يف  الفلسفة 
يشء ال يريد املسلم أن يبذل جهده فيه بنشاط ومحاسة 
وهو يسعى سعيه املألوف يف مزاولة معتقداته وتطلعاته 
مؤّثًرا  تصويًرا  هذا  يعطي  أن  منطقيًّا  ويمكن  الدينية. 

الثقايف.  للتامزج  وفّعااًل 
أّن  مفادها  التي  احلقيقة  من  أعاله  املذكور  وينتج 
علم املبادئ األوىل غري مذهبي بطبعه ويمكن لكّل من 
الهويت.  أو  ديني  حرج  أي  إثارة  دون  قبوله  يانتنْي  الدَّ
نيافة  اقرتحه  الذي  التواصل  مبدأ  فإّن  هذا،  ضوء  ويف 
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إىل  حاجة  يف  كان  وإْن  به  ٌب  مَرحَّ أمٌر  الكاردينال 
األوىل  املبادئ  متأّصلة يف هذه  واضحة  غاية  أو  مقْصد 
ملاذا  نتبنّي  أن  الّصعب  من  ذلك،  عىل  وبناًء  املشرتَكة. 
يعّزز ضمنًيا تواصل اّدعاءين للحقيقة متعارضني خطر 
املرء  يعّرض  متاًما،  العكس  بل عىل  يننَْي.  الدِّ بني  النزاع 
هو  ظرف  ضغط  حتت  مرتوًكا  بكونه  للخطر  نفسه 
من  أكثر  عالئقًيا  دائاًم  وسيكون  انتامئه  وجود  سبب 
سطحًيا.  يكون  أن  إىل  النهاية  يف  ليؤول  جوهرًيا  كونه 
يف ضوء ذلك، ليس من اليسري أن نفهم ملاذا ينبغي 
إىل  ينزل  أن  دائاًم  والكاثوليكية  اإلسالم  بني  للتخاطب 
ويزدهر  ينمو  تركه  من  بداًل  احلوار  مستويات  أدنى 
أو  التقليدية  الفنون  أو  امليتافيزيقا  مناقشة  قاعات  يف 
الفلسفة الطبيعية أو حّتى املوسيقى. وهنا أّود أن أقرتح 
باختصار موضوًعا مهامًّ ملؤسسة الواحة يمكن أن يكون 
ليتطّور من أجل حوار مستقبيّل مع  بنّاًء  خطاًبا الهوتًيا 
وهي  املمكنة  املسألة  هو  املوضوع  وهذا  أخرى.  أديان 
هذا  الكاثوليك  يرى  كام  الدين)١4(،  التوّسع يف  فعل  أّن 
خارقة  غيبّية  طبيعة  يمتلك  أن  يمكنه  املسلمني،  عند 
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الرغبة  ضمنه  حيوي  أن  ذلك  إىل  باإلضافة  ويمكنه 
ومن  إليه،  ُيطَمح  ما  حيث  من  الدين)١5(،  يف  احلزم  يف 
املواضيع  أّن  وبام  ُمنِْجية)١6(.  قّوة  يمتلك  أن  يمكنه  ثّم 
االصطالحية لإليامن احلازم )اهلل تعاىل املتصف بأسمى 
]مستمد  االفرتايض  واإليامن  واحلق(  احلكمة  معاين 
وجودية(  حقيقة  بوصفه  )اهلل  االفرتايض[  العامل  من 
متطابقة فإّن بعض الالهوتيني الكاثوليك قد ذهبوا إىل 
اإليامن  أفعال  من  فعل  بَقبول  مشيئة  له  اهلل  بأّن  اجلزم 
الفعل االصطالحي  النّْفس عن  االفرتايض حني تعجز 
األطروحة  هذه  تطوير  أّن  أعلم  وأنا  لإليامن)١7(. 

املسلمني)١8(.  من  كثري  اهتامم  حمّل  سيكون 
عىل  أّثرت  التي  الراهنة  االقتصادية  األزمة  إّن 
الديانتني  لكلتا  واسًعا  جمااًل  تعطي  أوروبا  معظم 
أّن  وبام  ذكّية.  الستجابة  خمطط  وضع  يف  للتضامن 
هناية  يعتمد يف  اجلاّد  واالجتامعي  السيايس  التفكري  كّل 
الصيغة  هذه  فإّن  اإلنسانية،  الطبيعة  نظرية  املطاف عىل 
سيايس  اجتامعي  واقع  أّي  ستجعل  التي  هي  األخرية 
معقواًل. وإّن نظامنا االقتصادي يقوم حالًيا عىل نظرّية 
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ُتعّد فيها الفكرة املادية املتعّلقة بالرَتَف والثراء والراحة 
والفراغ غاية اإلنسان األساسية. وهذه النظرية مقرونة 
بفلسفة واهية تنظر إىل العمل وكأّنه رّش ال بّد منه بداًل 
من أن يكون مهنًة استجابت لنداء باطني إهلي للخدمة. 
وصف  هو  املغالطة  هذه  ملثل  املناسب  الرّد  ولعّل 
وبني  العميل،  والتطبيق  االعتقادي  اإليامن  بني  العالقة 
توضيح  ثّم  والنتيجة،  الفكرة  وبني  والفعل،  العقل 
الطبيعي لإلنسان  الواجب  تأييد  ثّم  العالقة، ومن  هذه 
القيام  من  ومتكينه  واألخالقية  الفكرية  مسؤوليته  جتاه 
املبدأ  يتوافق مع  العامل احلديث. وهذا  الواجب يف  هبذا 
أّن  أي  يانتنْي؛  الدِّ كلتا  تقبله  أن  يمكن  الذي  التوجيهي 
احلرّية ال يمكن بحال من األحوال أْن تكون متعارضة 
دائاًم  متعارضة  ولكنّها  السلوك  بقواعد  االنضباط  مع 

املسؤولية.    عدم  مع 
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