
 
 
 

نتعامل كیف  
الدیني؟ التطرف مع  

 
السویسري العالم بقلم الشھیر    كینج ھانس  :   

لھ وقدم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
عید ثابت تقدیم  

الدراسة ھذه كاتب كینج ھانس البروفیسور  -       Hans Küng في سویسریة دینیة شخصیة أشھر ھو  -   ھذا عصرنا     ولد  . 
في لوزرن،    ٨٢٩١  سنة سرابسوی     ، في الالھوت وعلم الفلسفة ودرس    روما،    في الدكتوراة على حصل ثم     من الالھوت   

.٧٥٩١  سنة باریس   
كرسي كأستاذ كینج ویعمل في    في تیبینجن جامعة    في مرموقة عالمیة شخصیة ھو كینج واألستاذ  .٠٦٩١  سنة منذ ألمانیا      

األدیان حوار حقل  في محاضرات ألقى وقد  .  واسترالیا وأفریقیا وآسیا وأمریكا كندا جامعات     .  
كتابا،  ٥٤  من أكثر كینج مؤلفات وبلغت أھمھا من    واأللم هللا  -١ :    ) الكنیسة  -٢ .)٧٦٩١  سنة   حریة  -٣ .)٧٦٩١(  

المسیحي حوار  -٤ .)١٧٩١(   یھودي    مسیحي -  العالمیة واألدیان المسیحیة  -٥ .)٦٧٩١(    ومستقبل فروید  -٦ .)٤٨٩١(  
الدین الیھودیة  - ٧ .)٧٨٩١(   العالم، لغات من مختلفة لغة عشرین إلى أعمالھ معظم ترجمت وقد  .)١٩٩١(    حتى ظھر كما   

عنھ دراسات ست اآلن  .  
التي كینج آراء أھم من في عنھا عبر    كتاباتھ،    رب،والح بالسلم الدین بعالقة الخاصة الشھیرة نظریاتھ    فھو    أنھ یرى     ال  -١ : 

عالمیا، سالم األدیان، بین سالم بال    األدیان، بین سالم وال  -٢   األدیان، بین حوار بال    األدیان، بین حوار وال  - ٣    بال   
جادة، دراسات موضوعیة وأبحاث     .  

ھذه، كینج ھانس ودراسة في التطرف تخص ال    اإلسالم،    فحسب،    تعالج، بل    باختصار،    في التطرف ظاھرة     الدیانات   
الثالث السماویة ما أھم ولعل  .  في كینج إلیھ یشیر    السعي ضرورة ھو ھذه دراستھ    التطرف، دوافع لفھم    وأسبابھ،     لن ألننا   

التطرف، نار من ننجو التي األسباب نعالج عندما إال    التطرف ظھور إلى أدت     .   
الذي الموضوع نأ إلى نشیر أن ونود ھو عنھ نتحدث      « التطرف  لفظ أما  .«    « األصولیة  الذي  «  الكتاب، بعض یستخدمھ      

ركیكة، ترجمة فھو  للفظ وخاطئة       "Fundamentalismus" باأللمانیة،    ما أو    في یقابلھ    األخرى األوروبیة اللغات     . 
المتقدم، للغرب تبعیة من إلیھ وصلنا ما مدى ترینا الركیكة الترجمة وھذه  فكري واضمحالل    رھیب     .  

بقي أنّ  نذكر أن    التي الدراسة ھذه    لرجائي استجابة كینج ھانس العزیز األستاذ كتبھا قد العربیة ترجمتھا ھنا نقدّم     شخصیا   
نظره وجھة من التطرف موضوع بمعالجة إیاه ھدفي كان  .  في الخطوة ھذه من     كینج البروفیسور فكر تقدیم لاألوّ  المقام   

العربي، القاريء إلى نظري لفت أن بعد    المتفتحة، بمواقفھ    حقیقي حوار إلقامة المخلص وسعیھ    األدیان بین    لي بعث  .    
األلماني باألصل كینج  سنة الدراسة لھذه       ١٩٩٢ زیورخ إلى تیبینجن من    العربیة اللغة إلى فورا بترجمتھا وقمت  .   . 

في الترجمة ونُشرت  عربیة منشورة من أكثر     .  
ولنرَ  ما اآلن    التطرف عن كینج ھانس البروفیسور یقولھ     .  

 
الدیني؟ التطرف مع نتعامل كیف  

السویسري العالم بقلم الشھیر    كینج ھانس  :   
 

واالختالف االتفاق بین األدیان  -١   
الثة،الث السماویة األدیان أصحاب أن لھ المؤسف من لم    في یحتفظوا    ذاكرتھم،    حتى    ھذا، یومنا    بما    یربطھم،     بین ویؤلف   

قلوبھم، لما تذكرھم بقدر    یفرقھم،    بینھم ویباعد     .  
مشتركة أصول لھم والیھود فالمسیحیون المسیحیین ولكن  .  في الیوم یتذكرون    رفض األول المقام      « الیھود  عیسى لنبیھم  «   . 

بالطبعو  تعقب الیھود یتذكر      « المسیحیین  لھم،  «  أیدیھم، على اضطھاد من لھ تعرضوا وما    طویلة، لقرون    في     أنحاء جمیع   
أوروبا، ال وھم    علي ینسون    مالیین ستة إبادة اإلطالق    یھودي     .  

في عاشوا والمسلمون والیھود جنب، إلى جنبا سالم    طویلة، لقرون      ) في  مصر،    وأسبانیا،    واستانبول     ( ، ولكنھم     یتذكرون   
الیوم، شيء، كل قبل    فلسطین حول النزاع      ) حدیث، نزاع وھو  في بدأ    العشرین القرن     (.   

والمسلمون، والمسیحیون أنھم من الرغم على    أنفسھم، یعتبرون    الیھود، مثل    ابراھیم، سیدنا أبناء    ال أنھم إال    ذكرون،یت      
حتى  ھذا، یومنا    الخمس مواجھاتھم إال     :  

األولى المواجھة  -١  في  :  المیالدي، السابع القرن     والیاتھا المسیحیة الشرقیة الرومانیة االمبراطوریة خسرت حین   
المسیحیة فلسطین،  :  ومصر،    وسوریا،    اإلسالمي الفتح خالل من     .  

الثانیة المواجھة  -٢  في  :  المیالدي، الثامن القرن    بأكملھ، أفریقیا شمال المسلمون فتح حیث    وأسبانیا     .  



الثالثة المواجھة  -٣  في  :  الثاني القرنین    عشر،    عشر والثالث    المضاد، ھجومھم خالل من المسیحیون أعاد  :  في المتمثل      
الصلیبیة، الحمالت  فلسطین، على سیطرتھم    والقدس،    محدودة ترةلف     .  

الرابعة المواجھة  -٤  في  :  عشر، الخامس القرنین    عشر، والسادس    القسطنطینیة المسلمون األتراك فتح      )  )٣٥٤١  سنة 
والبلقان،  المناطق، ھذه أسلمة عنھ نتج مما    اإلسالم، شعوبھا واعتناق    الیوم حتى علیھ وبقاؤھم     .  

الخامسة المواجھة  -٥  في  :  عشر، التاسع القرنین    والعشرین،     القانون المسیحیة األوروبیة االستعماریة القوى انتھكت حیث   
الدولي، في وسیطرت    في اإلسالمیة الدول على األمر نھایة    وشرقھا، أفریقیا شمال    األوسط، والشرق    األقصى، والشرق      

والھند إیران حتى   .  
 

وھما؟ اناألدی بین السالم سیظل ھل  -٢   
المواجھات، ھذه إلى وبالنظر والحروب،    التي    طویلة، لعصور استمرت    التالي السؤال یطرح    نفسھ     الممكن من كان من  : 

أن دولة، رجل أعظم یكون    في    ھذا، عصرنا    األعظم، الحكیم أو    الذي    أن باستطاعتھ     والمسیحیین المسلمین بین السالم یقیم   
والیھود، العرب بین السالم وخاصة والیھود؟ ھل أم والفلسطینیین؟ االسرائیلیین بین أو    ینبغي    أن     إلى وھما السالم یبقى   

 األبد؟
القتلي إن في یتساقطون    البلقان،    وفي    بصورة النیران تطلق األوسط الشرق    یومیة،    شیئا، نفعل ال ھل    مكتوفي ونقف      

األیدي،  واسرائیل؟ العرب بین سادسة ربلح انتظارا     
ذلك، من الرغم وعلى الكثیرون یتساءل    الكاثولیك، بین السالم تحقیق أمكن قد كان إذا  :  والبروتستانت،     دار ما كل بعد   

باردة، حروب من بینھم ساخنة، ومواجھات    ال فلماذا    الیھود، بین تدریجیا ذلك تحقیق یمكن    والمسیحیین،    ین؟والمسلم     
واأللمان، الفرنسیین بین تحقیقھ أمكن قد السالم كان وإذا اللداد، األعداء     العرب بین السالم تحقیق إمكانیة تظل فلماذا   

مستبعدة؟ واالسرائیلیین  
 

اإلسالمي التطرف  -٣   
ولكني القائل االعتراض أحیانا أسمع    كیف  :  الذین المسلمین المتطرفین مع التعامل یمكننا     وسائل مع التعامل یستطیعون   

الحدیثة الحضارة   ) رجعیین، ولیسوا  الحدیثة، المدنیة عن متخلفین أو    كما    یدعي    البعض     ( ،  بمظھر الظھور وباستطاعتھم   
وجوه عدة من جدا متمدن   ) الحدیثة، للتكنولوجیا كاستخدامھم  اإلعالم، ووسائل    المواصالت، ووسائل    ؟)الیةالم والمعامالت     

فیما المتطرفین، المسلمین مسألة یخص    اإلسالمیین، أو    كما    المسلمون، یسمیھم    فینبغي    نقول أن     :   
كلیة متطرفا دینا اإلسالم لیس  -١  ففي  .  أیضا، اإلسالم    كان،    كثیرة إصالحیة حركات ھناك ومازال     .  

كلیة، متسامحة دیانة لیست بدورھا والمسیحیة  -٢  في أیضا موجود فالتطرف    المسیحیة،    في    البروتستانتیة، أصل      
والكاثولیكیة    ) الحدیث المثال  بولندا  :  في أیضا موجود والتطرف  .)  الیھودیة      ) في  اسرائیل، داخل    وخارجھا     (.   

في التطرف جذور تنحصر ال  -٣  فحسب، الدینیة الناحیة    احيالنو أیضا لتشمل تمتد بل    االجتماعیة،    واالقتصادیة،      
والسیاسیة  المسلمون فالمتطرفون  .  الحدیثة، الحضارة قصور أوجھ إلى یشیرون    وھي    مالحظات    ینبغي     مأخذ تؤخذ أن   

الجد، التي الحلول رفضنا إذا حتى    المتطرفون یقدمھا    الصحیح فمن ولذلك  .   :  
ال أنھ  -٤  طرف،الت على التغلب یمكن    دینیة، كظاھرة    المباشر، الھجوم طریق عن    لھ، الصحیح الفھم خالل من ولكن      

في أنفسنا وتخیل  المتطرفین ھؤالء مكان    التي األسباب معالجة طریق عن ذلك من واألھم  .  التطرف ھذا ظھور إلى أدت     .  
 

العالمیة الدیانات مستوى على التطرف  -٤   
ماذا في التطرف تجاه نفعل أن إذن یمكننا    ھامة، نقاط خمس ھناك الدیانات؟ جمیع    في ذكرھا نود    المقام ھذا     :  

أوال ناحیة، من  :  ینبغي    بالحریة، الخاصة األصول إلى المتطرفین نظر لفت    التعددیة، ومبدأ    اآلخرین، أمام واالنفتاح     وذلك   
في منھم فریق كل تراث    في  :  الیھود، عند مودوالتل التوراة    وفي    المسیحیین، عند المسیحیة والكتابات األناجیل    وفي     القرآن   

المسلمین عند والسنة  .  
ثانیا أخرى ناحیة من  :  ینبغي    الذاتي، النقد ممارسة ضرورة إلى التقدمیین تنبیھ أیضا    فیما     الواھیة المحاوالت كل یخص   

العصر، روح مع للتكیف ما رفض عن والعجز    رفضھ یجب    فیما وكذلك  .   بالجوھر المتعلقة القصور أوجھ كل یخص   
الدیني، الالھوتي، والـمذھب    األخالقي، وااللتزام    فیما وذلك    حدیثة، لیبرالیة دیانة من یتصورونھ    تحكمھا، قوانین لھا لیس      

توضحھا حدود وال   .  
ثالثا إیجابیا،  :  روحاني طریق انتھاج من البد    جدید،    وأمانة، بصدق وممارستھ    ال الذین ھؤالء قبل من وخاصة     یقبلون   

الكاثولیكیة، الكنیسة سلطة البروتستانتیة، الكنیسة حرفیة وال    االرثوذكسیة، الكنیسة تقالید وال    ال الذین أولئك أو     یرضون   
الیھودي، األصل ذات الرجعیة بالتیارات اإلسالمي أو     .  

ابعار والتناقضات، الصعوبات كل من الرغم على  :  السعي من أیضا فالبد    المتطرفین، مع حوار لفتح     التعاون من البد بل   
معھم، في فقط لیس    واالجتماعیة، السیاسیة المجاالت    في أیضا بل    الدینیة العلوم مجال     .  

خامسا ناحیة، من التطرف بین تحالف قام إذا ولكن  :  السیاسیة، القوةو    البولیسیة،-والعسكریة    أخرى ناحیة من      )  ھو كما 
في الحال اإلسالمیة، الدول بعض    رشدي سلمان من وموقفھا     ( ، ناحیة، من التطرف بین أو     ناحیة من الدینیة والسلطة   



أخرى   ) لذلك، كمثال الفاتیكان ولنذكر  وما    ن،الدی رجال بعض ضد أعمال من بھ یقوم    واألساقفة،    والنساء     ( ، في     ھذه مثل   
الحالة، ینبغي    وشدیدة، حازمة بصورة التطرف مقاومة    الداخلي الصعیدین على وذلك    والخارجي     .  

تدریجیا تجد الثالث السماویة الدیانات لعل وھكذا في  -   الصاخب، العصر ھذا    الدینیة، بالخالفات الممتليء     والنزاعات   
الحدیثة لعنصریةا أساس، بال الحداثة بین وسطا طریقا  -   عصریة، بال والتطرف    ذاتي، نقد وبال    تسامح، وبال     استعداد وال   

والمناقشة للحوار واالنغالق، التحرر بین وسط طریق  .  والنشاط التنبلة بین     .  
 

للدین المزدوج التأثیر  -٥   
مھما ولكن التطرف، مصیر یكن    الدیني الجانب أن المؤكد نفم    كثیرا،    بل    غالبا،    ما    في ھاما دورا یلعب    أي     بین نزاع   

الشعوب، المختلفة األجناس أو    فالدین،  .  إنسانیة، ظاھرة باعتباره    مزدوج، تأثیر لھ    الموسیقى، مثل تماما    والفن،     اللذین   
أسيء، ومازال    بشدة استخدامھما یُساء    ھي األدیان أن ذلك  .  وقوة، حكم أنظمة أیضا    االستقرار، دعائم توطید على تحرص      
نفوذھا مناطق وتوسیع  الحروب، تشعل أن باستطاعتھا واألدیان  .  ولكن    السالم تقیم أن أیضا یمكنھا    أن الممكن من فالدین  .    
وتھییج، إثارة عامل یكون  ولكن    أن أیضا یمكن    وتسكین تھدئة عنصر یكون    الدین إن  .  أن یمكن    الحروب، یسبب     ویضرم   

نیرانھا، أمدھا، ویطیل    الدین ولكن    أن أیضا یستطیع    الحروب، اندالع یمنع    وقتھا، من ویقصر    اندلعت إن     .  
مسیحیون أساسھ وضع قد وایطالیا وألمانیا فرنسا بین فالسالم   ) وكاثولیك  متدینون  )  یجول،د شارل  :  ادیناور، وكونراد      

شومان، وروبرت  دي والِسـید    جاسبیري     .  
وألمانیا بولندا بین السالم أمام الطریق البروتستانتیة الكنیسة من مذكرة مھدت فقد كذلك في السلمیة والثورات  .  بولندا،      

الشرقیة، وألمانیا  وتشیكوسلوفاكیا،    في وأیضا    ن،والفلبی أفریقیا جنوب    الدین أن أثبتت قد    أن یمكن    في مؤثرا دورا یلعب      
في السالم دعائم تثبیت  العالم     .  

وباعتباري المسیحي، الدین رجال من    فإني    أیضا اإلسالم بأن االقتناع تمام مقتنع    أن یمكن    في فعال بدور یُساھم     نشر   
في السالم العالم،    السالم، توطید على ومقدرة یةفاعل من لدیھ ما استغل إذا    الدیني تراثھ خالل من وذلك    العظیم     .  


