تبش باملح ّبة والسالم .من الرشق
كل الديانات الكربى ّ
األدىن إىل كشمري وأفريقيا والبوسنة .إنها تتحاور باسم الله
السويرسي ومدير
يك
كام يقول هانس كونغ الالهويت الكاثولي ّ
ّ
ين [[[ لألبحاث يف جامعة تيبنغن
ّ
مؤسسة الحوار املسكو ّ
(أملانيا) .يضيف كونغ :يجب عىل اليهود ،واملسيح ّيني،
واملسلمني ،والبوذيّني والهندوس أن يصغوا إىل بعضهم
البعض .ذلك يعني أنّ البحث عن قاعدة أخالق ّية مشرتكة
حيوي بالنسبة إىل السالم األممي وبقاء البرشيّة.
هو أمر
ّ
هانس كونغ هو من سعى إلقامة برملان األديان يف العامل،
الذي جمع نحو  8000شخص يف أيلول /سبتمرب  1993يف
شيكاغو ،وصدر عن هذا الجمع يومها ما ُعرف بـ «بيان من
أجل أخالق ّية عامل ّية».
هذا ما سيكون مدار تناظر بني كونغ والفيلسوف الفرنيس
الربوتستانتي بول ريكور ،الذي سيعرب عن خشيته أمام كونج
ِ
القناعات الشخص ّي َة
العاملي
األخالقي
من أن يقلِّص املرشو ُع
ُّ
ُّ
بكل ديانة.
والخاص َة ِّ
الحميم َة
ّ

تجدر اإلشارة إىل أنّ هذه املناظرة كانت نظّمتها شبكة
( )ARTEالتلفزيونية وحظيت لحظة بثّها باهتامم استثنايئ من
جانب النخب الثقافية والجامعية يف أوروبا .فقد أطلقت نقاشات
عميقة حول موقعية االختالف يف السياق الحضاري الغريب ،و
ال تزال تداعياتها تتفاعل بعد وفاة ريكور قبل سنوات خلت.

من أجل
أخالق أُمم ّية
مناظرة بني
الفيلسوفني
هانس كونغ
و
بول ريكور

وقدمها
أدار املناظرة ّ
برونو شارميه

يف ما ييل النص الكامل للمناظرة كام ح ّررها وأدارها
		
الكاتب اإلعالمي الفرنيس برونو شارميه.
المحرر
ّ
ين ،هو الحوار الذي يجري بني املسيحيني من مختلف املذاهب واملشارب يف قضايا خالف ّية تتعلّق بتفسري الكتاب
1ـ الحوار املسكو ّ
املقدّ س ،أو مامرسات دين ّية أو مواقف مع ّينة من العقيدة" .المحرر".
 العنوان األصيل للمناظرة.Entretion Hans Kung - Paul Ricoeur : نقالً عن.Revue de l'amitié Juteo - Chrêtienne de France No5، 1998 :ـ تعريب :د .هدى النارص ـ مراجعة :ألبري شاهني.

النص الكامل للمناظرة
بول ريكور:

يسعدين جدا ً ويرشفّني أن أمتكّن من مناقشة مرشوع األخالق ّية العامل ّية .لكنني أريد الحديث
حس املشاركة العميقة ،األمر
مبارشة عن الوضع ّية الذهن ّية التي تعرتيني اآلن :إنها تستند إىل ّ
لدي نوعاً من املقاومة الداخل ّية
الذي يجعلني أكرث حساس ّية أمام العوائق ،حتّى إنّني ألقول بأ ّن ّ
العاملي ،وهي الزعم
مم هو أكرث وضوحاً بالنسبة للجمهور
نحو هذا املرشوع .أنطلق مبارشة ّ
ّ
بأ ّن األديان هي التي تحثّ عىل الحروب ،وأنّنا ال نزال عىل هذا الكوكب نقتل باسم الله .طبعاً
ين ،بأنّنا نجونا من ثقافة
ال ميكننا القول ،نحن املسيحيّون ،وأنتم الكاثوليك ،وأنا الربوتستا ّ
العنف ،وبأنّنا استثناءات من هذا البؤس الكبري وهذا العنف الكبري .هنالك أيضاً يف أوروبا
أماكن نقتل فيها باسم الله .هل تعتقد أ ّن بإمكان املسيحيّني ،وأتباع الديانات األخرى يف الوقت
نفسه ،اجتياز هذا العائق؟
هانس كونج:
نعم ،عزيزي بول ريكور ،إنني سعيد ج ّدا ً بوجودنا هنا يف باريس ملناقشة هذه املسائل
بشكل منفتح ج ّدا ً .أنا ال أعتقد بوجود اختالفات حقيقيّة يف وجهات النظر بيني وبينك ال سيّام
إذا نظرنا إىل الصعوبات امللحوظة ،والعوائق التي تواجه مثل هذا املرشوع القائم عىل بناء
أخالقيّة عامليّة .ولك ّنني أعتقد أنّه يجب بداية القول بأ ّن الديانات ما زالت قادرة عىل الحثّ عىل
الحروب ،و أنّها قادرة عىل رشعنتها ،وأحياناً عىل إثارتها .إنّه أم ٌر محزن ،بالتأكيد .هذا يحدث

يف إيرلندا الشامليّة ،ويف الرشق األوسط ،ويف يوغوسالفيا .باإلمكان تب ّني موقفني :أوالً أن

نكون غري مهتمني ..ثانياً ،وهذه وجهة نظري الشخص ّية ،ميكن التأكيد عىل أنّه لن يكون هنالك
سالم دائم بني األمم ،ال يف إيرلندا الشامل ّية وال يف يوغوسالفيا وال يف الرشق األوسط ،طاملا
ليس هنالك سالم بني األديان .إ ّن السالم بني األديان هو واحد من العنارص املح ِّددة يف سبيل
التمكّن من الوصول إىل حد أدىن من السالم يف هذه املناطق.
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بول ريكور:
ولكن بالتحديد ،أال يجب التع ّرف من جديد عىل امليل املوجود لدى العقيدة الدينيّة نحو
كل مذهب .بالنسبة إىل
العنف؟ فإذا ً الثمن الواجب دفعه ضخم ،بهذا املعنى ،بالنسبة إىل ّ
يت .البد أ ّوالً من معرفة سبب هذا امليل نحو
مذهبنا خصوصاً؛ يجب إجراء نوع من النقد الذا ّ
ربأ من هذا امليل ،وميكن القول أيضاً ،البد من تطهري
العنف يف الدين نفسه وكيف ميكننا أن نت َّ
داخل الدين نفسه.
هانس كونج:
نعم ،هذا صحيح متاماً .غالباً نذكر اإلسالم ،كمثال .إ ّن استخدام العنف ينبثق متاماً من
ربا يك يلعب
األديان ،ولك ّني أعتقد أ ّن هنالك أيضاً ديانات أخرى حيث يُستدعى العنف ّ
متعصبون ج ّدا ً ،نحن عقائديّون .يوجد بني املسيحيّني الكثري من
دورا ً .نحن مسيحيّون ،ونحن
ّ
األصول ّيني ويح ّبون ج ّدا ً إرسال الكفّار إىل الجحيم .هنالك َمن كانوا يح ّبون هنا ش ّن حرب عىل
أولئك الذين ال يؤمنون ،وعىل الال أدريّني[[[ ،وعىل امللحدين ،وهذه الحرب كان بإمكانها أيضاً
كل س ّنة دين ّية لها
أن توصل إىل أعامل عنف .إذا ً يجب عىل املرء أن يفكّر بدينه ،وأعتقد أ ّن ّ
صفحات بيضاء وصفحات سوداء يف تاريخها .يف الكتاب املق ّدس لدى اليهود ،هنالك حروب
شُ ّنت باسم الله ،لكن هذه الحروب هي حروب غاشمة ج ّدا ً .هنالك أيضاً ،يف العهد الجديد،
قصص ُرويت يف موضوع أولئك الذين ال يؤمنون ،قصص سلب ّية ج ّدا ً ..الكفّار ملعونون .يف
ٌ
األديان يوجد مثل هذه التعابري .يجب أن ننتقد.
بول ريكور:
يت يجب أن ينطلق من عمق االعتقاد الراسخ بوجود
أنا أعتقد من جهة أخرى أ ّن النقد الذا ّ
خطر العنف.
هانس كونج:
متعصبة،
ميل لتكون
أتص ّور أ ّن الديانات التوحيديّة ،والديانات الرسول ّية ،التي ال يزال لديها ٌ
ّ
متتص أكرث .أعتقد أيضاً أ ّن البوذيّة هي
هي عدوان ّية أكرث .عىل سبيل املثال ،الهندوس ّية تدمج أو
ّ
[[[ .الال أدريّون هم القائلون بإنكار قيمة العقل وقدرته عىل املعرفة.
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كل األديان هناك رصاعات :هنالك رصاعات يف كشمري بني
أكرث تساهالً ،ولكن هذه حقيقة ،يف ّ
املسلمني والهندوس ،هنالك رصاعات بني السيخ والهندوس ،هنالك رصاعات يف رسيالنكا،

بني البوذيّني ،والسنهاليّون الذين هم بوذيّون والتاميل الذين هم هندوس .يقول ممثّلو األديان غالباً:
نعم ،ولكن أنتم تعلمون ،ال عالقة لذلك بالدين .ولكن هذا خطأ .أال تعتقد أنّه مرتبط بالدين.
بول ريكور:
هذا ما يجب علينا قوله بق ّوة ،أل ّن قولنا :إنّهم يستغلّون الدين من أجل...إلخ ،سيكون هروباً

سهالً .من خالل ارتباط األديان نفسها برسالتها العميقة بقول خطاب يتجاوزها ،يف هذه الرسالة
حتى نرش الخطاب الذي يتخطّاها ،ميكن أن يكون فيه ادعاء بالسيطرة عىل اآلخرين ،والفرض
خطاب ،سابقٍ زمنيّاً ،من امليل إىل فرضه بالعنف؟ إنّها
بالق ّوة.كيف نط ّهر هذا االعتقاد بقوة
ٍ
يل لألديان .سؤايل هو هذا :كيف ميكنني أن
بالنسبة يل مشكلة التطهري الذا ّ
يت ،التطهري الداخ ّ
مت
أعرف أ ّن هنالك شيئاً مل يُقَل يف ديانتي وميكن أن يُقال يف أخرى؟ إنّها مشكلة النسبويّة .ق ّد ُ
الديني هو مثل لغة نشأنا فيها ،وهذه اللغة ،بالتأكيد ،نتكلّمها مع معرفتنا
قلت أ ّن اإلرث
مقارنةُ ،
ّ
بلغات أخرى ،ولكن بالتحديد ما قيل يف اللغات األخرى هو لغة غريبة .إذا ً كيف نتلقّى ،كام يف
تدريب عىل الرتجمة ،نوعاً ما ،رسال َة اآلخرين ،بنو ٍع من االستضافة اللغويّة ،هذه حقيقة اآلخرين
ٍ
التي ال ميكن أن تقال يف لغتي؟
هانس كونج:

أعتقد أنّني إذا كنت واثقاً من نفيس ،وإذا مل أكن خائفاً من الحقيقة ،وإذا كنت متجذِّرا ً
متاماً بإمياين ،فسأكون إذن مستع ّدا ً أيضاً لإلنفتاح عىل اآلخرين وتقديرهم .يف الواقع أجريت

كل االتجاهات الدينيّة ،الحظت
حوارات ع ّدة ،مع مسلمني ،ويهود ،ومع رجال يتح ّدرون من ّ
كمسيحي مقتنع بدينه ،ولك ّني أريد أن
دامئاً أنّني عندما كنت أقول برصاحة أنّني ذهبت إليهم
ٍّ
أحاول فهمهم بشكل أفضل ،تكون انطالقتنا جيّدة .يف الواقع ،غالباً ما يكون أولئك الناس
يخص الدين ،ذلك ألنهم ليسوا واثقني ج ّدا ً من إميانهم .لدينا الكثري من
أكرث عدائ ّية يف ما
ّ
الربوتستانت األصول ّيني الذين أصبحوا فجأة متوت ّرين مبج ّرد أن نقول لهم كلمة واحدة .يف
تلك اللحظة ،يشعرون أنّهم مه ّددون يف عقيدتهم .ولكني ال أشعر أبدا ً أنّني مه ّدد يف عقيديت،
اليهودي املتجذّر أيضاً يف دينه ،واملسلم املتجذِّر يف إميانه.
وبإمكاين متاماً مناقشة
ّ
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بول ريكور:
ولكن هذا يفرتض مست ًوى رفيعاً من الثقافة ،ألنّه يجب العيش ،إذا أمكنني القول ،عىل مستويني
معاً :مستوى القناعة الشخصيّة حيث أعتقد شخصيّاً مثلك ،أنّه يوجد يف رسالة املسيحيّة التي
التجسد والصليب والبعث والنشور ،يشء مم ِّيز متاماً .ثانياً :يف الوقت نفسه ،ومع
تنص عىل
ّ
ّ
ربا
القوي بهذه الرسالة املح ّددة ،ميكنني التأكيد عىل وجود يشء ما
متسيك
ّ
أسايس أكرثّ ،
ّ
ّ
األسايس يدور بشكل ما بني املتحاورين.
قيل هناك ولك ّنه مل يُقل بشكل كامل ،وأ ّن هذا اليشء
ّ
أخالقي ،بطريقة
ربا
األخالقي لهذا اليشء
نحن هنا سنأيت إىل الجانب
األسايس الذي هو ّ
ّ
ّ
ّ
ما .كيف يكون العيش يف مستويني من قناعتي يف الوقت نفسه ،كيف يكون الفهم بأ ّن هنالك
عب عنها ،وأنا أظ ّن أ ّن بضع لحظات من تلك اللقاءات ،كانت متألّقة
خلف ّية ،خلف ّية عميقة مل يُ ّ
مع اآلخرين :مثالً الرحمة البوذيّة .البوذيّة ،كام تقول يف كتابك ،حازمة ج ّدا ً يف هذا الشأن :ال
شخيص ،ولك ّننا نتكلّم عن الرحمة .هل ميكنني القول ،إىل ح ّد ما عىل هوامش
نتكلّم عن إله
ّ
رسالتي ،بأ ّن هنالك شيئاً يجب أن تع ّززه رسالة اآلخر؟ عىل سبيل املثال ،العظة عىل الجبل[[[،
مع هذا العنرص من الالّمباالة الذي من الصعب ج ّدا ً القيام به يف الحياة اليوم ّية ،هذه الالمباالة
ربا ت ّم التعبري عنها مبزيد من القوة يف الرحمة البوذيّة.
ّ
هانس كونج:
إنّها بالفعل مسألة صعبة .أعتقد أنّه ميكننا إدراك مستويني من اإلجابة .من جهة ،هنالك أسئلة
الخاصة ج ّدا ً ،ومن جهة أخرى ،مث ّة مستوى
مرتبطة بشكل خاص باإلميان ،بالعقيدة ،بالنظريّات
ّ
الواقعي ،مع أسئلة مثل :كيف أمتوضع أمام قريبي؟ إنّهام سؤاالن مختلفان.
مامرسة الترصف
ّ
أنا نفيس ،بدأت الحوار باألسئلة التي تالمس اإلميان ،وهذا صحيح ،يجب القيام مبحاوالت
للتح ّدث مع اآلخرين .ندرك إذن أ ّن هنالك أوجهاً من التقارب .مثالً مع البوذيّة .هذه األخرية
[[[
ترفض مفهوم الله ،ولكن لديها يف الوقت نفسه تص ّو ٌر للحقيقة األخرية ،تص ّور لـ النريفانا
املرتبطة بشكل كبري مبا نسمعه من الله ،مبدأ الـ  .Damakaïaسيكون من الصعب اآلن الدخول
يف التفاصيل ،ولكن يف املسائل االعتقاديّة أظ ّن أ ّن هنالك أيضاً تقارباً ميكن أن نعمل عىل
[[[ .العظة عىل الجبل أو عظة الجبل املوعظة عىل الجبل ،وتعرف أيضاً باسم رشيعة العهد الجديد ،طرح فيها املسيح ،إحدى وعرشين
قضية تنظيمية تشكل لب اإلنجيل والعهد الجديد ،موضحاً نقاطاً يف رشيعة موىس ،وملقياً عدداً من اإلرشادات التي يلتزم بها املسيحيون.
[[[ .يصف بوذا النريفانا ب أنّها حالة السالم التام للروح ،وهي الحالة التي يكون املرء فيها خاليا من التلهف ،والغضب وأي معاناة أخرى.
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تشجيعه .مع ذلك ،هذا ليس سوى جانب من اإلجابة ،ألنّه وبنا ًء عىل تجربتي ،يف ذلك الحوار،
ببوذي وطرحت عليه
رصف امللموس ،عن الوص ّية .أنت لو التقيت
ٍّ
من األسهل الكالم عن الت ّ
البوذي:
السؤال :هل تنطبق عليكم أيضاً وصايا «ال تكذب ،ال تقتل ،ال ترسق» ،سيقول لك
ّ
جهة موجودة لدينا نحن
نعم ،هذه قناعتنا أيضاً .يف الحوار ،رأيت أ ّن هنالك بعض الخطوط املو ِّ
املسيح ّيني ،هي موجودة أيضاً لدى اليهود يف الوصايا العرش ،ونجد هذه الوصايا األخالق ّية
غض النظر عن فكرة أ ّن
أيضاً يف القرآن ،بل ويف الديانات األسيويّة .األمر يتعلّق مباذا؟ يجب ّ
النظري لإلميان أو العقيدة .يجب أن تقودنا
هنالك خالف كبري يف وجهات النظر يف املجال
ّ
بكل التجارب التي نعيشها يف واقعنا .إننا ،جميعاً،
القناعة بأنّنا :يجب أن نعيش معاً ،وأن نفكّر ّ
نعرف أشخاصاً من غري ديانتنا ،ونعتقد أننا قادرون عىل التحاور معهم عىل أكمل وجه ،حتى
مم لو حاورنا إنساناً رجعيّاً من ديننا.
أفضل ّ
بول ريكور:
من جهتي أرى صعوبة يف ذلك ..ميكنني أن أقول لكم اآلن من الج ّيد أن نضع مضمون
دياناتنا التي نس ّميها عقائديّة ،بني قوسني ،ث ّم ننطلق إىل الكالم حول ما هو مشرتك لدينا .لك ّننا
نتوصل إىل نوع من األخالق ّية املشرتكة التي ميكنها أن تتجاوز بشكل تام الدعم
مع ذلك لن
ّ
كل هذا االحرتام
الديني والالهويتّ ،وما يجعل لوصايا مثل «ال تقتل ،ال تكذب»ّ ،
واإلطار
ّ
خاص .إنّها
ديني
العميق الذي يك ّنه شخص لشخص آخر ،لكرامته ،متجذّرا ً ّ
ّ
كل م ّرة يف اعتقاد ّ
املسيحي ،فإ ّن القول «ال
عقدة الديني واألخالقي التي هي القضيّة املطروحة هنا .بالنسبة إىل
ّ
بحق.
تقتل» ،يعني االعرتاف بشكل
أسايس بخصوص ّية تضحية املسيح ألنّه هو الضح ّية ّ
ّ
أفكّر بكلم ٍة لباسكال« :ألجلها ،أسلت دمي كله» .هذه مقولة مسيحية تعني يف اللغة
املسيح ّية« :أن ال تقتل» .إذا ً ،هل ينبغي علينا أن نضع بشكل ما بني قوسني الدع َم والتصاحب
ديني ،وإن فكّكناه ،أال نبقى مع نوع من األخالقيّة
وإن أمكنني القول ،الطاقة املك ّونة ملا هو ّ
الفقرية؟
هانس كونج:
اليهودي الذي ال يؤمن بعيىس املسيح ميكنه أن يقول ذلك أيضاً .نحن
نعم ،أال تعتقد أ ّن
ّ
لدينا هذه الوص ّية «ال تقتل» ،نحن أخذناها من الديانة اليهوديّة .أل ّن «ال تغتال» ،فعل ّياً ،ميكن
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اليهودي أيضاً ،كذلك املسلم يقبلها .ال ميكن أن نغتال بريئاً .هذه القواعد ليست
أن يقولها
ّ
مج ّرد قواعد مسيح ّية استُم ّدت من عظة الجبل ،أو من كالم املسيح .سأذهب إىل أبعد من
يك انتقدوك بهذا
ذلك :أنت أيضاً معجب بـ األنوار (فلسفة األنوار) ،ويف العامل الكاثولي ّ
العنوان .الال أدري وامللحد ،بإمكانهام متاماً أن يجعال هذه األشكال من األخالق ّية اإلنسان ّية،

الخاص .أعتقد أنّه يجب التمييز ،بني املعيار مبا هو عليه ،أي وص ّية «ال
ين
ّ
خلقهم اإلنسا ّ
للمسيحي أن
تقتل» من جهة ،وبني املنطق الذي أسس هذه الوص ّية من جهة أخرى .ميكن
ّ
أدري
واليهودي يسنده إىل التوراة ،واملسلم إىل القرآن .ث ّم الال
يُسند هذا إىل العهد الجديد،
ّ
ّ
الذي يعيش يف بولندا ،مثالً ،ولديه ٍ
ماض من ثقافة نظام الحزب الواحد ،أو شخص ما كان يف
ـ[ RDAجمهوريّة أملانيا الدميقراط ّية] القدمية ،ميكنهام أن يحفِّزا هذا األمر بطريقة إنسان ّية
بحتة .إذا ً يجب التمييز من جهة بني القول ،الوصيّة ،املعيار ،ومن جهة أخرى بني أساس هذا
املعيار.
بول ريكور:
يف هذه الحالة ،إ ّن مرشوع البيان (بيان من أجل أخالقية عاملية) نفسه يستند بشكل دقيق إىل
نقاط االلتقاء هذه ،لك ّنها لن تكون مج ّردة متاماً من ق ّوة املامرسة .وأستخدم أيضاً كلمة أخرى،
كل طائفة يف البنية العميقة
كل صاحب اعتقاد من ّ
وهي نو ٍع من املوافقة األساس ّية التي سيجدها ُّ
لديانته؟ أنا أفهم أنّك ،أنّك ستصل إىل هذا التأكيد" :ال تقتل ،ال تكذب" ،مؤطّر بشكل مح ّدد،
وسأقول مع ِّززا ً بالقناعة بأنّه ليس كالماً نحن ابتدعناه ،ولك ّنه كالم ُعهِد إلينا ألنّه جاءنا من البعيد.
هانس كونج:
يجب أن نتمكّن من العيش معاً ،وهذا املطلب ال يتعلّق فقط بالوصيّة" :ال تقتل" .أريد
الحديث هنا عن بياننا "بيان من أجل أخالق ّية عامل ّية" .إنّه انبثق عن برملان أديان العامل،
كل هؤالء
كل األديان يف العاملّ .
الذي انعقد يف شيكاغو  .1993كان هناك ممثّلون عن ّ
الناس ميكنهم التحاور .هذه الوثيقة التي تتىل من أجل أخالق ّية عامل ّية ،وقّعها الديالي الما
الذي عىل الرغم من ذلك ال يعرتف بالله ،ووقّعها أسقف شيكاغو ،والحاخامات ،واملثقّفون
وكل هؤالء األشخاص الذين لديهم تطلّعات أخالقية متعالية ليست حوافز
ّ
املسلمون
الشخص البرشي هي التي ته ّمني كثريا ً ،ولكن يه ّمني أن يكون الناس قادرين عىل القبول
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ين ـ هذا املبدأ
بالعيش معاً ،ذلك أل ّن األُسس التي طُرحت هنا ال تزال أ ّوليّةّ .
كل شخص إنسا ّ
األ ّول ـ يجب أن يُعامل بطريقة إنسان ّية .أما املبدأ الثاين فيكمن يف الوص ّية التالية «عامل
تحب أن يعاملوك» .هذا املبدأ كان موجودا ً من قبل لدى كونفوشيوس قبل امليالد
الناس كام
ّ
اليهودي الذي عاش قبل املسيح بع ّدة عقود.
بخمس مائة سنة ،وكذلك لدى هلل الزقان
ّ
ربا ال تزال مثبتة بالنسبة يل طاملا أعتمد
وألنني
مسيحي ،أنا مقتنع متاماً بأ ّن القاعدة الذهب ّية ّ
ٌّ
عىل املسيح الذي كان لديه التزا ٌم مختلف ج ّدا ً بهذه الوص ّية حتّى مامته ،ولكن ال ميكنني
اليهودي هكذا وال املسلم ،ألنّهام يرونه بطريقة أخرى .ولكن مع ذلك هنالك
توقّع أن يفهمه
ّ
القاعدة الذهبيّة الثابتة.
بول ريكور:
عىل أمل أن ال يكون هذا البيان مج َّردا ً .ليس مبعنى أن يكون معقوالً ،ولكن أن يكون
نتوصل إىل نوع من البيان السهل ،الذي يتمثّل يف القول:
منفصالً عن عمق القناعات ،ألن
ّ
بالتوصل ،من
ربا هي يف فهم ما يف ّرقنا،
ّ
نحن ق ّررنا أن ال نحسب حساباً ملا يف ّرقنا .املسألة ّ
خالل العمل عىل أنفسنا ،إىل القول :ميكن الوصول إىل هذه القاعدة انطالقاً يف األساس
تأصل آخر .أعود إىل عبارة األساس ،إىل هذا النوع من الفائض
من وجهة نظر أخرى ومن ّ
املوجود يف هذه القناعة ،إىل اليشء الذي أظ ّن أنّه ال ميكن أن يوضع يف بيان .أنت أحياناً
تستخدم يف كتابك عبارة «الحقيقة األساس ّية» .إ ّن الكلمة مج ّردة للغاية ،بل هي من الفلسفة،
ين.
ليست أبدا ً من الدين ،إنّها مج ّردة باملعنى اليسء للكلمة ،باملعنى
املفاهيمي العقال ّ
ّ
أال ينبغي وضعها يف الديناميّة العميقة للقناعة من أجل أن ت ِ
ُحدث ق ّوتها الدافعة ،وق ّوة
استحسانها ،مع إحسايس يف اآلن عينه بأولويّة الخطاب ،وعل ّوه عن الخطاب الذي يقودين،
أي ذاك الذي يصنع ما أقوله .أعود إىل سؤايل :أفال تبدو املسألة أكرث من تجميع القناعات
كل ديانة نحو هذا العمق املشرتك؟
املعنويّة املشرتكة ،وإرشاد طريق ّ
هانس كونج:
كل
هذا هو الرشط .إذا كان لديك مثانية آالف شخص جاؤوا إىل شيكاغو ،جاؤوا من ّ
رصفاتهم ،ويف
األديان ،فهم يعرفون مسبقاً خالفاتهم ،وهذا واضح أصالً يف مالبسهم ،وت ّ
اليهودي يعلم أنّه
واقعي .نحن ندرك ذلك ،نحن مختلفون.
مختلف الجوانب .الخالف هو أمر
ّ
ّ
اليهودي .نقبل بذلك كنقطة بداية.
واملسيحي يدرك أنّه مختلف عن
املسيحي،
مختلف عن
ّ
ّ
ّ
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أل نتكلّم
يجب عىل الجميع ،من اليهود واملسيحيّني أن يكونوا قادرين عىل التعايش .يجب ّ
بطريقة متواصلة عن خالفاتنا .ينبغي النجاح يف التحاور واالتفاق عىل بعض النقاط األساس ّية.
اليهودي الذي يفكّر مثيل ،أو املثقّف املسلم .أعتقد أنّه من
أحياناً نجد أنفسنا متفقني متاماً مع
ّ
املهم ج ّدا ً أن نالحظ أنّنا إذا أردنا السالم ،مثالً ،يف يوغوسالفيا ،يف فلسطني ،يجب أيضاً أن
السيايس الذين وقّعوا معاهدتهم ،أل ّن
يكون السالم يف النفوس وليس فقط لدى أصحاب القرار
ّ
املسألة ليست مسألة سالم بني الشعوب فقط ،يجب أن يكون السالم يف النفوس ويف القلوب.

وليك يكون كذلك يجب أن يتوفَّر هنالك الح ّد األدىن من قواعد الحياة املشرتكة .إ ّن بياننا ليس
يل .إذا كنت تستند ،مثالً عىل ما قيل فيه حول االلتزام بنبذ العنف ،أكان يف
مج ّردا ً أبدا ً ،إنّه عم ّ
رساييفو أوالقدس ،فاملوقف يكون كل م ّرة مختلفاً .أال ينبغي عىل األديان املختلفة وممثّليهم
املشاركة؟ ملاذا قليالً ما نصغي إىل األساقفة الكرواتيّني واملطارنة األرثوذكس الذين سلَّطوا
الضوء عىل هذه النقاط املشرتكة؟ ينطبق ذلك أيضاً عىل اآلخرين .ملاذا قليالً ما نصغي إىل
املسلمني ،وممثّيل اليهود والسلطات املسيحيّة يف القدس؟ األديان مدع ّوة إىل جعل مبادئها
يخص األخالق ،عىل رأس أولويّاتها.
الخاصة التي غالباً ما تكون مبادئ مشرتكة يف ما
ّ
ّ
بول ريكور:
الشعبي
هل توافق إذا ً عىل القول بأنّه يجب علينا العمل معاً عىل ع ّدة مستويات؟ اإلعالن
ّ
أو ،فعل ّياً ،يجب إبعاد األشخاص عن قناعاتهم الض ّيقة وأساس ّياتهم التي تجعلهم يقولون :أنا
لكل يش ٍء آخر ،إلخ .ولكن أيضاً ،نحن املثقّفون ،ويف
أعيش يف طائفتي قناع ًة ما ،هي معادية ّ
جه إىل زمالئنا املاثلني لنا ،والذين هم من النوع ّية نفسها والتنشئة نفسها.
طوائفنا
ّ
الخاصة ،نتو ّ
املستوى الثاين :يف اإلسالم ،ويف الديانات األخرى ،علينا القيام بهذا العمل الدؤوب لردم اله ّوة
بني التعبري األسهل لهذه الوصايا ،بني الصعوبات القصوى بالعيش يف عمق القناعات .بإمكاننا
القيام بحوار جيّد ج ّدا ً حول الالعنف أل ّن من املؤكّد أ ّن نبذ العنف ليس مدرجاً بالطريقة نفسها
يف البوذيّة ويف مختلف الديانات التوحيديّة .أنت نفسك الحظت يف هذا البيان ،أ ّن هنالك
صعوبة كبرية حتّى يف إيجاد مفردات مشرتكة .بإمكاننا االتفاق ض ّد القتل ،ولكن تبقى مسألة
إنقاذ الشخص من الخطر ،وواجب خدمة وطنه الخاص عندما يتع ّرض للهجوم .هذه إذا ً قضايا
حدوديّة يف غاية الصعوبة .أقول :يجب رشح الصعوبة أكرث من رشح السهولة .أك ّرر بطيبة خاطر
عبارة كارل جاسبار« ،مبارزة وديّة» وليس نوعاً من التوافق السهل .يجب أن نجعل هذا البيان
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صعباً ،هذا هو الثمن الواجب دفعه يف سبيل عقيدة هذا البيان املشرتك.

هانس كونج:
يف البداية ،ال يجب دفع مثن خاص إذا كان لدينا قواعد نتّفق عليها .اليوم ،ال ميكن العيش

يف مدرسة من دون قاعدة مشرتكة .يف فرنسا وأملانيا وسويرسا ،يف بعض املدارس مث ّة ٪ 50
من األطفال من املسلمني .كيف يجب عليهم إىل جانب األطفال اآلخرين أن يتعايشوا معاً؟

عىل هذا املستوى ،يجب أن يكون هنالك نوع من التوافق .نحن نتوافق يف أملانيا .يوجد لدينا
يف هذا الوقت ،مثالً ،عرف وتوافق بني املدارس واملعلِّمني حول فكرة« :كيف ميكنكم تعليم
خرا ً ،يف
هذه القواعد للتالميذ بشكل أفضل؟» لدينا اليوم نسبة أكرب من املراهقني القتلة .مؤ ّ
ليفربول ،قتل طفالن بسن العارشة طفالً ال يتجاوز السنتني من عمره .مع ذلك من الواجب
عاجالً أم آجالً أن نعلِّم األطفال« :ال تقتل» ،وإن مل متنع األديانُ ،وإن مل يكن هنالك أحد لينقل
هذه املعايري الحياتيّة الكبرية ،فليس من املستغرب أن ترتفع نسبة ارتكاب الجرمية ال سيّام
بني الشباب .يف الواليات املتحدة ،هناك نحو خمسة آالف مراهق يُقتلون بالرصاص سنويّاً.
املسألة التي يجب مواجهتها هي حقاً مسألة ال ميكن تصديقها .هذا ما نقوم به نحن املثقّفون،
كالنا نكتب كتباً كبرية ،هذا ج ّيد ،ولكن يف املامرسة ،أعتقد أ ّن هنالك مهام أكرث أهم ّية .أدرك
أ ّن هذا البيان كان موضع نقاش يف رساييفو بغية تكوين قاعدة ملعرفة كيف ميكن للمسلمني
واليهود واملسيحيّني التعاون .بالتأكيد ،من وجهة نظر املثقّف ،هذا متواضع ج ّدا ً ،ولكن يف
أي يشء ،والكثري من الجوانب
الوقت نفسه ،إ ّن االتفاق عىل مسألة أنّه من غري املمكن رسقة ّ
التي تشكّل التفاصيل امللموسة ،يشكّل تق ّدماً .هنالك التوجيه« :ال تقتل» ،ولكن ليس هنالك
من توجيه غريه .املسألة تتعلّق برأيي بهذه املشاكل امللموسة يوم ّياً ،عىل هذا املستوى .ث ّم،
هنالك مست ًوى آخر ،مستوى املثقّفني ،نحن نقوم بذلك ،نحن نتناقش معاً ،أنا وأنت ،وهنا
نحتاج لنمط آخر من العمل.
بول ريكور:
رضوري ،إذا كان يجب علينا عىل وجه التحديد أخذ املسألة
نعم ،هذا يشء آخر ،ولك ّنه يشء
ّ
أي
الدينيّة بج ّديّة .أعود إىل املقارنة مع اللغة التي أرشت إليها منذ قليل .إ ّن عدم وجود اللغة يف ّ
مكانٍ كلغ ٍة عامل ّية ووجود ع ّدة لغات هو أم ٌر مستغرب ج ّدا ً ومثري للقلق أيضاً .املشكلة تكمن
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إذا ً يف «تعدّ ديّة اللغات» .ينبغي العيش يف هذه التع ّدديّة اللغوية .انظر إىل فشل اإلسربانتو[[[ .ال
ميكن التح ّدث باإلسربانتو .نحن ال ميكننا أيضاً البقاء يف دائرة علم االجتامع املقارن لألديان،
وأن نقول بشكل ما :أنا أنظر إىل األديان من األعىل ،أنا فوق الجميع ،وأنا أرى أ ّن هناك وشيئاً ما
من التشابه هنا ،شيئاً ما من التشابه هناك .إ ّن مشكلة فهم ما قيل يف لغة أخرى ومل يُقَل يف لغتي
عمل شديد الصعوبة .يف
الخاصة ،يكمن يف ط ّيات التاريخ نفسه ،كام يف داخل اللغة نفسها .إنّه ٌ
ّ
كنت قد استخدمت منذ قليل عبارة «االستضافة اللغويّة» .أليس هذا العمل ينطوي
هذا الصددُ ،

عىل روح مسكون ّية كبرية ،وكنوع من استضافة العقيدة ..حيث يت ّم التع ّرف ليس فقط عىل التعبري
املشرتك يف األخالق ،ولكن أيضاً عىل اختالف الطرق للوصول إىل هذه األخالق انطالقاً من
عمق العقيدة التي هي أكرث من أخالق؟
هانس كونج:
كمسيحي،
بإمكاين بسهولة متابعة محادثتنا بالفرنسيّة أو باألملانيّة .بإمكاين إذا ً التح ّدث
ّ
ولكن ،إذا اقتضت الرضورة ،بإمكاين أيضاً التح ّدث ،يف حاالت كثرية ،كمسلم ،ولكن ليس
بالشكل الجيّد الذي يتح ّدث هو فيه .لست أدري أيضاً ،متاماً
كالفرنيس مثل بول ريكور ،ولك ّني
ّ
أستطيع مع ذلك أن أفهمك .ميكنني أن أق ّدم لك شهادة تربويّة متاماً بهذا املعنى :يف أثناء
مسيحي رجالً مسلامً ،مل يدافع هذا األخري عن نفسه .طرحت عليه
مؤمتر ،هاجم فيه الهويتٌّ
ٌّ
يف ما بعد السؤال :ملاذا مل تدافع عن نفسك؟ أجابني :كنت أعلم أنك أنت ستقوم بالدفاع ع ّنا،
املسيحي دافعت ع ّنا .إذا ً ،علينا أن نتعلّم التفكري بلغة اآلخر .هذا
وهذا أفضل بكثري ،إذا أنت
ّ
ين ،إنّه ينطبق أيضاً عىل املسيحيّني واليهود واملسلمني،
ال ينطبق فقط عىل
الفرنيس واألملا ّ
ّ
واآلخرين كذلك .هكذا نحصل بهدوء عىل بداية للتفاهم .أنا مع ذلك متفق معك ،ال ينبغي
علينا الوصول إىل ق ّم ٍة بواسطة الهليكوبرت ،أريد القول إىل ق ّمة الالهوت ،ونُجري مقارناتنا هناك
يف األعىل ،أل ّن الشخص ال ميلك رؤي َة املجموعة.

[[[ .اإلسربانتو هي لغة اصطناع ّية تربط بني الثقافات ليتس ّنى ملستخدميها التحادث عىل قدم املساواة دون أن يستعمل أحدهم لغته األم.
إنّ استخدام لغة قوم ّية كاإلنجليزيّة أو العرب ّية للتواصل قد تعيق التواصل بني املتحدثني ألنّ أحدهم سيشعر بعدم القدرة الكاملة عىل
التعبري وهو يتحدّ ث مع شخص يتحدّ ثها كلغته األم .أ ّما اإلسربانتو فهي لغة سهلة وقواعدها بسيطة ولذلك يستطيع أن يستخدمها الجميع.
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بول ريكور:
مش ٌِف نرى منه الصعوبات...
أنت موافق متاماً عىل أنّه ال يوجد مكا ٌن ْ
هانس كونج:
متفق متاماً.
بول ريكور:
كل م ّنا ،القيام بالعمل التايل :ال ميكننا البقاء،
سيكون اقرتاحي أن أقول بأنّنا علينا ،عىل ٍّ
بشكلٍ ما ،عىل سطح املعتقدات ،والتعابري الشعبيّة ،وغريها ،حيث املسافات كبرية ،يجب

يقص فيه املسافة .واآلن سيكون سؤايل هو التايل :أال
عىل كل واحد العمل يف العمق ،بشكل ِّ
لألسايس
كل الديانات ،ليكون كالعمق الغامض
نالمس شيئاً مل يُقَل بعد ..وبالتايل مل يُعلن يف ّ
ّ
ٍ
صمت
نتوصل تقريباً إىل
الذي ال مي ُّر متاماً يف اللغة ،تحديدا ً؟ بعيدا ً عن البيان املشرتك ،نحن
ّ
مشرتك حول ما ال ميكن أن يقال .إ ّن هذا الصمت العميق املشرتك ،هو الذي يجمعنا أكرث من
ديني.
بيانٍ حول مبادئ ألخالق ميكن دامئاً أن نقول بأنّها ليست بحاجة إىل أساس ّ
هانس كونج:
املسيحي يدرك أنّه لن يفهم الل َه.
من ناحيتي ال أرى تناقضاً بني ما أقول وما تقول .بالتأكيد،
ّ
يصل إىل ح ٍّد تتوقّف اللغة ،حيث ال مفاهيم رضوريّة ،وحيث الخيال ال يحمل لنا شيئاً أكرث .حتّى
اإللهي .باإلمكان بهذا املعنى إعادة نرش االستشهادات
رس
أفضل الهو ّ
يت ،ال ميكنه كشف ال ّ
ّ
الشهرية للراهب توماس األكويني ،ولالهوتيّني أمثاله .أعتقد أ ّن األمر يتعلّق هنا بعنرص مشرتك.
البوذي سيقول أيضاً :الحقيقة النهائ ّية ،ال ميكننا فهمها .ال ميكننا سوى أن نعيشها ،بشكلٍ ما.
ّ
إل يف
كل الديانات .إذا أصدرنا مثل هذا الببيان ،ال نتكلّم عن الحقيقة النهائيّة ّ
هذا مست ًوى توفّره ّ
الهامش ،وهذا يجدر ذكره ببساطة ،ولك ّن هذا البيان ال يذهب أكرث من ذلك .يف الواقع ،األمر
يتعلّق ببساطة ،مبعرفة كيف ميكن للمسيحيّني واملسلمني والبوذيّني أن يتعايشوا معاً .وهذا،
رس.
سؤال ال يتعلّق مبفهومنا لل ّ
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بول ريكور
جه للبحث
جله يف البيان املشرتك ،هو هذه الدعوة ّ
لكل شخص حتى يتو ّ
إ ّن ما ميكن أن نس ّ
خفي ،ولكن إىل درج ٍة ال يتحكّم بها أحد
عم يض ّمه بشكل
يف أعمق أعامق تقاليده ليعرث ّ
ّ
بشكل دقيق .هذا يبدو يل أساس ّياً ،لن ُعد إىل نقطة البداية املتعلّقة مبسألة العنف .كيف نهزم
وإل فالذهاب إىل العمق الذي ال ميكن أن يسيطر عىل
الجنوح نحو العنف عن قناعة دين ّيةّ ،
عقائدي ،وهو بشكل ما ،املتحكّم عن بُعد ،بنقطة
نفسه ،العمق الذي ال ميكن وضعه يف شكل
ّ
مظلمة ،بإضاءة النقطة املظلمة .أنا أعرتف أ ّن نقطة الضوء يجب أن تكون نفسها يف مكان آخر،
ولك ّنني ال أعرف كيف .يجب أن نجد ،يف النقطة القصوى للخالف ،نقط َة الصمت ،ونقطة
اللفظي للبيان .إ ّن ما سيت ّم تحقيقه من الصالة لن يكون
الجمع التي ال تكون أبدا ً يف املستوى
ّ
من خالل صال ٍة للطلب ،بالطبع ،ولكن من خالل صالة االعرتاف بالفضل ،من وجهة النظر
املسيحيّة ،ومن خالل التأ ّمل لدى اليهود ،ولكن لدى البوذيّني هو يف بيت الدراسة من خالل
العمل عىل التنوير ،وبالتحديد ،وفقاً ألمنوذج املتن ّور األ ّول ،بوذا.
هانس كونج:
والجامعي ،من أجل
الفردي
يف هذا البيان ،قيل يف النهاية« :نحن ندافع عن تط ّور الوعي
ّ
ّ
يب ،يف سبيل عودة القلوب
بعث قوانا الروحيّة ،من خالل التفكري والتأ ّمل والصالة والفكر اإليجا ّ
إىل ذواتها» .نحن نعتقد أ ّن عودة القلوب هذه إىل ذواتها رضوريّة .لك ّننا بحاجة إىل أكرث من
«صمت» بسيط ،بحاجة أيضاً لتط ّور عميق يف الوعي ليك تصبح القضايا األخالقيّة مفهومة من
جديد .رأينا ذلك يف ثالثة مجاالت حيث عرفنا تط ّورا ً عميقاً ج ّدا ً .أنت ،وأنا ،وجميع املشاهدين
يدركون ،نحن ليس لدينا الرأي نفسه بالنسبة إىل الحرب والسالم كام ك ّنا منذ عرشين أو ثالثني
سنة .ليس لدينا التص ّور نفسه يف ما يتعلّق باالقتصاد وعلم البيئة كام منذ عرشين أو ثالثني سنة،
ليس لدينا الرؤية نفسها حول العالقات بني الرجل واملرأة كام منذ عرشين أو ثالثني سنة .وإذا
شهدنا يف هذه املجاالت الثالثة تط ّورا ً يف الوعي ،فهذا يجب أن يكون أيضاً ممكناً بالنسبة
للقضايا األخرى املرتبطة بها ،كاألخالق.
بول ريكور:
كل واحد يكتشف أن ما يدفعه لهذا االحرتام للحياة ،وللكالم وللجنس
األمر املهم هو أ ّن ّ
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وللعدالة االجتامعيّة ،يأيت من نقط ٍة ليست بالتحديد مبستوى هذه البيانات األخالقيّة نفسها.
كل م ّرة
وإل ّ
كل هذه الديانات دياناتّ ،
يجب التط ّرق إىل مسألة مل نطرحها بعد :ما الذي جعل ّ
يقال يشء انطالقاً من مكانٍ ال أشغلُ ُه ،ومن هذا املكان الذي ال أشغله حيث الخوف من إلقاء

هذه الخطب األخالق ّية املشرتكة .ولكن يف الوقت نفسه سبب إلقاء هذه الخطب ال ينتمي
إل انطالقاً من أ ّن الواحد
األسايس ال يدور ّ
يل ،أنا أفهم أ ّن اآلخر يصل إليه من طريق آخر؛ هذا
إ ّ
ّ
يت خالل هذا الحوار
رص ُ
واآلخر يسيطران .هنا يكمن عمق العنف ّية الدين .أنت تفهم ج ّيدا ً ،إذا أ ّ

الخلفي ،العميق ،فهذا ليس هرباً ،ولكن من أجل إيجاد أسباب قويّة ملحاربة
عىل األساس
ّ
جح ألن يكون مصدرا ً للعنف ،إليجاد ،نوع ،الدافع لنبذ العنف
امليل إىل التط ّرف ّ
وكل ما هو مر ّ
يف قناعتي الشخص ّية ،يجب إذا ً أن أجد يف عمق قناعتي ما يجعلني أدين وأحطم عزم العنف
يف القناعة ،يك أعرث يف عمق قناعتي عىل ما ال ميكنني التحكم به والسيطرة عليه .أقول بشكل
كل م ّرة أن أتذكّر هذا األمر يف اللحظة التي أعتقد
لست س ّيد املعنى .أعتقد بأنّه يجب ّ
آخر،
ُ
فيها بأنّني حامل رسالة .ليس فقط أن هذه الرسالة تتخطّاين ،ولكن أيضاً تج ّردين من السالح.
جه إىل اآلخر عىل أمل أن يسلك الطريق نفسه.
ومبقدار ما تج ّردين من السالح ميكنني التو ّ
أفكّر بشكل خاص باإلسالم .أنا مقتنع ،وهذه قناعتي الكربى ،أ ّن اإلسالم يسلك عىل طريقته
ولكل أنواع القمع ،بسبب الوضع
ّ
القصة املؤسفة لالستعامر،
طريقاً مشابهاً لطريقنا .بسبب هذه ّ
يف ،يقع اإلسالم يف جزء كبري منه يف العامل الثالث ،كانوا هم أنفسهم ضحايا ملثل هذا
الجغرا ّ
كل األديان قادرة عىل
العنف الذي أعاق مسريتهم .هنا حقاً تكمن قناعتي الدين ّية العميقة بأ ّن ّ
رسم هذا الطريق يف مواجهة نفسها ويف وجه نزعتها األصوليّة .أنا أثق ثقة كبرية باإلسالم الذي
منذ اآلن يدين العنف الذي ُيا َرس باسم اإلسالم.
هانس كونج:
أال تعتقد أ ّن هذه املشكلة ،ليس فقط للمسلمني ،ولكن للمسيح ّيني أيضاً ،ألنّنا أيضاً
مسيح ّيون يعيشون يف القرون الوسطى؟
بول ريكور:
بالتأكيدِ .
مم يُقال ،مثالً ،باسم الربوتستانين ّية يف إيرلندا
أص ُل هنا مع اإلحساس بالعار ّ
قلت ،عمل القلب .يجب
يف ببساطة ،ولك ّنه أيضاً ،كام َ
الشامليّة .إنّه هذا العمل ،متاماً ،غري ثقا ّ
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أن يكون هناك يشء يشبه ما نس ّميه التح ّول ،املوجود يف حركة التح ّول يف وج ِه مك ِّونِ العنف
يف املعتقد.
هانس كونج:
كل األديان ،هنالك أشخاص منفتحون .يوجد
كل الديانات فيها أصوليّون ،ويف ّ
أعتقد أ ّن ّ
مسلمون يحملون أفكار األنوار (فلسفة األنوار) نفسها التي تحملها أنت وأنا.
بول ريكور:
أي ديانة .أعتقد أنّنا أيضاً بحاجة لخطاب األنوار
أنت تل ِّمح إىل أولئك الذين ال يعتنقون ّ
(فلسفة األنوار) .ومن حسن ح ّ
وكل الرتاث
ظ املسيح ّية أنّها واجهت منذ البداية ،بفضل اليونان ّ
ين ،هذا الرصاع الذي أُس ّميه رصاع العقيدة والنقد .عىل قدر ما نعتمد هذا الرصاع من
العقال ّ
كل ديانة ،عىل قدر ما نحتاج
داخل العقيدة ،وبدعم من أولئك الذين من الخارج ،ومن خارج ّ
إىل األخالق ،يك نفهم نحن املؤمنون ،ويك يفهم املؤمنون اآلخرون الذين يختلف إميانهم
عن إمياننا.
هانس كونج:
يجب أن ندفع بالحوار إىل األمام .ليس لدينا خيار .عندما نناقش الوضع يف يوغوسالفيا

القدمية ،والرشق األوسط ،نجد أمثلة شتّى عن االنفصال ومن دون أي جهد ملحاولة الحوار
مع اآلخرين .يف النهاية ،لن يكون هنالك سالم بني األديان من دون حوار بني هذه الديانات.
يوجد مسلمون متن ّورون كام يوجد يهود منفتحون ،ومسيح ّيون أيضاً .إذا ً يجب أن تفرض األنوار
نفسها ،من حيث هي مبعنى حقوق اإلنسان ،أينام كان.
بول ريكور:
سيايس مبعنى ما يفتقر إىل السلطة .إ ّن هذا
سيايس يف عقيد ٍة ،غري
وجدنا هنا ما هو غري
ّ
ّ
النوع من النقد الذايتّ المتالك السلطة باسم الحقيقة ،هو الذي يجب أن نطبّقه عىل أنفسنا.
جهه إىل ديانتنا ليك نتمكّن من تخطّي
ح ُّن إىل الديانات األخرى ّ
وربا للنقد الذي تو ِّ
من هنا نَ ُ
داخلنا مع القبول بقراء ٍة عن أنفسنا ،من الخارج ،يقوم بها اآلخرون.
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هانس كونج:
إ ّن التجربة التي اكتسبناها من الحوار بني الكاثوليك والربوتستانت تتج ّدد يف الحوار بني
جهها إىل اآلخر
اليهود واملسيح ّيني واملسلمني ،والديانات األخرى أيضاًّ .
كل األسئلة التي نو ّ
طرحت السؤال املتعلّق بالعنف يف اإلسالم ،يجب أن أدرك
لها غالباً الوجه اآلخر للعملة .إذا
ُ
يل يف العامل
أنّه أيضاً سؤال للعامل
املسيحي .ماذا عن مفهومنا للدين؟ نحن نقارن غالباً املثا ّ
ّ
املسيحي مع حقيقة األديان األخرى .نقول إنّنا ديانة املح ّبة ،والسالم ،وإ ّن الديانات األخرى
ّ
املسيحي عىل مدى
هي ديانات الحرب والجهاد ،وأخريا ً العنف .يف الواقع ،لقد خاض العامل
ّ
قرون حروباً دين ّية.
بول ريكور:
أصل هنا تقريباً إىل هذه املفارقة بأ ّن املشكلة ليست فقط بني الطوائف املسيحيّة ،ولك ّننا،
بشكل ما ،بحاجة إىل الديانات األخرى لنقو َد نضالنا من أجل املسكون ّية داخل املسيح ّية
يل ،والخطاب يف ما بيننا .أي،
نفسها ،أي إنّنا من خالل الخارج ميكننا إيجاد الخطاب الداخ ّ
بني املسيح ّيني من مختلف القناعات ،نحن بحاجة إىل خطابات غري مسيح ّية يك تساعدنا يف
خوض هذا النضال.
هانس كونج:
يف الواقع هذا ما يعطيني بعض األمل .أعتقد أ ّن هذا صحيح أيضاً بالنسبة إليك أنت .إذا كان
إحالل السالم ممكناً بني الكاثوليك والربوتستانت الذين خاضوا خالل قرون حروباً مفتوحة،
وإذا كان إيجاد السالم بينهم ممكناً ،فإنّه من املمكن أيضاً إيجاده بني الديانات األخرى .إذا ك ّنا
مجتمعني هنا ،اليوم ،وبإمكاننا نسيان أ ّن الفرنس ّيني واألملان خاضوا معارك عامل ّية ،وقاتلوا حتّى
حل بني الكرواتيّني والرصب يف البوسنة
اإلنهاك التام ،إذا كان هذا ممكناً ،إذا ً يجب أن يكون إيجاد ّ
الرضوري التأكيد أنّنا قد وضعنا بُعدا ً آخر للمسؤولني .لطاملا قدّرتُ بإعجاب
ممكناً ،ولكن لهذا من
ّ
َ
احتفال شارل ديغول وكونراد أديناور باملصالحة بني فرنسا وأملانيا يف ق ّداس يف كاتدرائ ّية رميس.
بول ريكور:
يجب أن ال يكون هذا بالتحديد تقاسم للسلطة حيث كنا وضعنا الدين ضمن السلطة ،أو
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الالسلطوي ،يك يصبح
َّسيايس ،البُعد
كدعمٍ للسلطة .يجب الحفاظ بشكل دائم عىل البُعد الال
ّ
ّ
لسلطة الخطاب الضعيف سياس ّياً األمل بأ ّن يسمعه اآلخرون.
هانس كونج:
أخالقي
يجب القول بوضوح تام بأ ّن السالم ليس فقط بُعدا ً سياسيّاً ،أو بُع ّدا ً قانونيّاً ،لكّنه بُع ٌد
ّ
مواقف إيجاب ّية حصل
ديني .إذا التقت العنارص هذه ،يصبح السالم ممكناً .لقد شهِدنا
وبع ٌد
َ
ّ
جذري كان ممكناً من دون سفك الدماء .حدث ذلك يف [ RDAجمهوريّة أملانيا
فيها تح ّول
ّ
الدميقراط ّية] السابقة ويف تشيكوسلوفاكيا ويف بالد الرشق ،ولك ّن هذا حدث أيضاً يف أفريقيا
الجنوب ّية والفلبني .يف هذه البلدان ،كان هنالك أشخاص يح ّركهم الدين وقالوا :نحن مل نعد
نغي األمور ،مل نعد نريد الشيوعيّة ،وال العنرصيّة وال نظام ماركوس،
نريد هذا النظام .نريد أن ّ
ولك ّننا نريد هذا من دون سفك الدماء ،نريد أن نصل إىل ذلك عن طريق الالعنف .ميكن أن نرى
من خالل هذه األمثلة ما ميكن للديانات أن تفعله ،من خالل ق ّوتها الداخليّة ،مبعنى نبذ العنف.
بول ريكور:
كل طائفة يوجد دامئاً
يف هذا الصدد ،إ ّن كنت سأتكلّم عن األمل ،فذلك للتأكيد عىل أ ّن يف ّ

قوي سيقول :ال ،ال تقتل ،قُل الحقيقة ،كُن عادالً ،احرتم الضعفاء.
خطاب ّ
ٌ
هانس كونج:
متاماً.
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