
الرحیم الرحمن هللا بسم  
الّسویسریّین عیون في اإلسالم لكتاب كینج ھانس مقدّمة  

 
العدائیة التصورات ضد  
كینج ھانس بقلم  

عید ثابت ترجمة  
 

أردتُ  عندما لتوي    في الشروع    الكتاب، ھذا مقدمة كتابة    وردتْ     مكتبي إلى      « مسیحیي من رسالة  مصر    إعالن  - «   یشغل   
في لةكام صفحة في الصادر الدولیة تریبیون الھیرالد صحیفة عدد    نوفمبر من الخامس       ١٩٩٨، ّعَ     وق عشرونَ  علیھ      

في مرموقة شخصیة  مصر،     والفنانین واألطباء والمحامین األعمال ورجال والصحافیین الكتّاب مشاھیر من آخران وألفان   
والمطربین مسیحیي من جمیعھم  ...   مصر      ) األقباط   (.   

اإلعالن ھذا یقول  : « إنّ   مسیحیي    مصرَ     العدائیة الظالم لقوى المتواصلة المحاوالت یشجبون    ال َمن  .«...   في یذكر     الدول   
الغربیة الصحفیة األخبار بعض على بناء  -    المصریین، المتطرفین الفور على  -   اإلسالمیة، الجماعات أعضاء أو     وأعمال   

التي العنف بھا؟ یقومون     
أنّ  بید حدث بما لھ عالقة ال خاطيء تخمین ھذا    إنّ   .  مسیحیي    مصرَ     الذین األجانب دسائس على اعتراضھم یعلنون      

في األقباط اضطھاد عن باطلة مزاعم یرّوجون » مصر،    في    أنّ  حین    ھي الحقیقة    أنّ     األقباط     بحریة دینھم شعائر یمارسون   
في مصر    وھم  .  یُشیّدونَ     الحكومیة البیروقراطیة من بالرغم كنائسھم    أنّ  كما  .  جدا ودیة بالمسلمین عالقتھم     مندمجون وھم  . 

كلیة اجتماعیا  ».   
ویقرّ  البیانُ     ما بوجود    فیما الشكوى إلى أحیانا یدعو    یخصّ     األقباط معاملة    أنّ  إال  .  ھذا    أفراد، إلى یرجع     الحكومة إلى ولیس   

المصریة  .  
ھذا تفاصیل تكن ومھما ففي  :  عصر    ال ما غالبا    یُرّوجُ     المسیحیونَ  فیھ    عنِ     اإلسالم،    السلبیات إال    یأتي  -    مسیحیي نداء      

مصرَ   جلي كاحتجاج ھذا    التي العدائیة التصورات على    المسیحیوَن، یرّوجھا    المسیحیین، وغیر    في    اإلسالم عن الغرب     . 
بالطبع  مسلمون أیضا یوجد    في  -   مصر،    في منھا وأكثر    اإلسالمیة التقالید ذات الدول     عدائیة تصورات عمدا یغرسون  -  

المسیحیة عن  .  
بمستغرب ھذا ولیس اآلخر الدین عن العدائیة فالتصّورات  .  باطلة أو متحیزة كانت مھما  -   ھي  -   في     مریح أسلوب الواقع   

للغایة، بسھولة استخدامھا ویمكن    أنّ  كما  .  العدائیة التصّورات ھذه    شخصیة،-سیكولوجیة وظائف تأدیة یمكنھا     وكذلك   
اجتماعیة-سیاسیة وظائف  .  

تخّففُ  العدائیة فالتصّورات الذات عن العبء    نحن فلیس  :  أصدقاؤنا ولیس  -    الذي ھو وحده العدو ولكن  -    الوزر یتحمل   
ھ ّ كل بالنقص، وشعور بالذنب إحساس من نكبتھ وما  .  العدوانیة ومشاعرنا إحباطاتنا وكذلك    ّھ ھذا  -    كل  بأمان تحویلھ یمكن   

الخارج، نحو العدو على وإسقاطھ    إنّ   .  الفداء كبش بأسلوب التفكیر من تمكننا العدائیة التصّورات     .  
التماسك على تساعد العدائیة والتصّورات في اختلفنا فمھما  :  األمور، شتى    ضدّ  متماسكون فنحن    العدو    المشترك فالعدو  !    

یقّوي  الترابط،    التماسك، ویُعّزز    الصفوف، نوّحد ویجعلنا    المنشقین ونعزل    إنّ   .   التفكیر على تشّجع العدائیة التصّورات   
الكتل بأسلوب  .  

االستقطاب على تساعد یةالعدائ والتصّورات فقط نوعین إلى المتاحة اإلمكانیات تقلیص خالل فمن  :  ذاك أو ھذا إّما  :    - 
وعدو صدیق إلى السیاسیة الخالفات ناحیة من فعلیا وتوظیفھم البشر تقسیم یمكن  حولَ  اختلفنا فمھما  .  التي القضایا     نجاھد   

أجلھا، من التي األشیاء على متفقون فنحن    ینبغي    محاربتھا    بوضوح، المتعارضة النظر وجھات تتشّكل عندئذ  .   وتتكّون   
بجالء، المتصارعة الجبھات وموقعھ مكانھ امريء كل ویعرف    إنّ   .  في الجمیع تضغط العدائیة التصّورات    واحد قالب     إّما  : 

صدیق، عدو وإّما     .  
تؤدي العدائیة والتصوّرات قظةوالی التنشیط إلى    الذاتي والتوّجھ الذاتیة فالمعلومات  :  لھما ضرورة ال     أن وواجبنا حقنا فمن  . 
ضدّ  أنفسنا عن ندافع اآلخرین    الغرباء  -   األعداء  -   وخارجیا داخلیا  -   في وحدھا الریبة تصیر ال وھنا  .  الصحیح، موضعھا      

العدائیة األعمال أیضا ولكن  األمر اقتضى وإن بل  -    ضدّ  العنف أیضا  -   واألشخاص األشیاء    جسدي عنف  -   ونفسي      
وسیاسي،  وعسكري بل    أیضا    القتل من والحرج التردّد أحاسیس تقھر العدائیة فالتصّورات  .  إنّ   .  تؤدي العدائیة التصّورات      

الباردة، الحرب إلى بسھولة  الساخنة الحرب أو     .  
ھل العدائیة؟ التصّورات تغییر یمكن    یقینا    فھي  .  خالدة، أفكارا لیست    ثابتة ضروریات أو    العدائیة فالتصّورات  .   أن یمكن   

تفقدَ  معناھا،    وتصبح    ذي غیر    موضوع    الروسي النظام تجاه العدائیة الغرب تصّورات ولنتذكر  .  الشیوعي     .  
العدائیة والتصّورات أیضا نقلھا یمكن    ِمنَ   :  العرب وإلى الیابانیین إلى وسالر    َمن  .  سیأتي تُرى یا    ذلك؟ بعد الدور علیھ     

أنّ  بید العدائیة التصّورات ھذه    تصحیحھا، أیضا یمكن    عندما وذلك    أصدقاءً  األعداء یُصبح    األوروبي االتحاد ولنتذكر  .   . 
نعم،  المشتركة والواجبات المشتركة األمور على التركیز خالل من العدائیة التصّورات على التغلب یمكننا     .  

والحقّ  في نعدم ال أّننا    المشتركة األمور ھذه مثل ھذا عصرنا    الذري الخطر ولنتذكر  .  المتصاعد      )  الذریة القوى خالل من 
یتيڤالسو االتحاد تفكك بعد الذریة األسلحة حیازة لتفتیت كنتیجة المتزایدة يالت البیئة أزمة أو  - )  سوءا تتفاقم     أخیرا أو  -   



جدا، المتزایدة األقلیمیة النزاعات والغرب الشرق بین الصراع انتھاء بعد    إذ  .   إقلیمیا نزاعا وعشرون خمسة حالیا یوجد   
دولة أربعون فیھ تشارك دورا، فیھا األدیان تلعب ما وغالبا  .  وحده اإلسالم لیس وحقا     .  

وفي آخر امجبرن بدأ األثناء تلك    في بسرعة ینتشر    كلّ     مكان    لنظریة معاكس برنامج  .    « الحضارات صدام  الذي المزعوم  «    
بإضرامھ، األدیان تقوم  والذي    ّھ یُقال    محالة ال واقع إن البرنامج ھذا یقول  .  ّھ    لن إن األمم، بین سالم ھناك یكون     سالم بدون   

األدیان بین ولن  .  ّق    األدیان، بین مالسال یتحق األدیان بین الحوار بدون     .  
إنّ  أنّ  بالفعل أظھر قد ھذا األدیان حوار    أن بوسعھ أیضا اإلسالم    یساھم    األخالقي نظامھ خالل من  -   في ھاما إسھاما  -     

أخالقي نظام تشكیل  إنساني    مشترك،    أي    عالمیة أخالق نظام    الحدّ  من یتكّون  :  الملزمة، المشتركة القیم من األدنى      
الثابتة، والمعاییر  األخالقیة والمواقف    الحدّ  وھذا  .  األخالق من األدنى      )  من التافھ الضئیل المقدار وبین بینھ الخلط عدم مع 
األخالق ضروري ببساطة ھو  )  اإلنسانیة، لبقاء    في وإیدیولوجیا وعنصریا دینیا مختلفین بشر لتعایش وأیضا     المؤسسات   

والجامعات، والمدارس والمعاھد والمكاتب وفي بل    أیضا العائالت     .  
في المشاركون یرید التصدّي الكتاب ھذا    في جدا الشائعة العدائیة للتصّورات    اإلسالم، عن الغرب    في والمساھمة     الحوار   

واألدیان األمم بین والسالم ّھم بید  .  ال أن  ھذا تصّور مثالیة أخرى بصورة اإلسالم عن العدائیة تصّوراتال تبدیل یریدون   
فحسب، جمیال زاھیا تصویرا الدین ّھم بل    إن نقدي بأسلوب التفكیر إلى المسلمین دعوة یریدون    في    لإلسالم، فھمھم      

لدینھم الذاتیة وتصّوراتھم   .  
كلّ  تجمیع فضل یعود ُتّاب ھؤالء    في المختلفین الك إلى حدوا كتاب    عید، ثابت األستاذ    المصري الباحث    الذي    في یعیش      

سویسرا،  والذي    وتفانٍ  بإخالص یعمل    والمسیحیین، المسلمین بین التعاون من المزید تحقیق أجل من لإلعجاب مثیرین      
شكرنا جزیل عن ھنا لھ نعلن أن علینا فوجب   .  

 
كینج ھانس بروفیسور  

توبینجن االتحادیة ألمانیا  -      -   
في نوفمبر من الثامن       ١٩٩٨   -   

 


