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 ١- اإلسالم  الوھمي العدو  -   للغرب الجدید     
في جدا بسیطا األمر كان الماضیة العقود    التي الدول انھیار وحتى الثانیة العالمیة الحرب انتھاء منذ  -    نظریة تبنت   

الشیوعیة الخالص األخیار، كنا فنحن  :-   الطیبین أو    األشرار أما  -    األعداء  -   اآلخرین دائما فكانوا  -    الغرب كان ھكذا  . 
الرأسمالي الشیوعي، الشرق إلى ینظر    الشیوعي الشرق كان مثلما    الرأسمالي الغرب إلى ینظر    الثنائي التقسیم وامتد  .    
وغربا، شرقا القطب  ً  أو    إیدیولوجیا ویمینا، یسارا    الفردیة المجتمعات داخل إلى    الوھمي العدو صورة كانت لقد  .     das 

Feindbild الفھم سھلة كونھا بمثل بسیطة  )١(  الشرقي المعسكر انھیار ومع  .    ٠٩٩١- ٩٨٩١  العدو صورة أصیبت م 
الوھمي والشروخ بالتصدع ھذه    الزمان، علیھا عفى وأخیرا  .  وأصبحت     العسكریین القادة قبل من لالستعمال لحةصا غیر   

ومنتجي السالح،    السیاسیین، المسؤولین أو    في العسكریة النفقات ارتفاع تبریر لمواصلة    الغرب    انقضّ  وعندما  .   صدام   
الكویت، على حسین قلیلة، بشھور ذلك بعد    بذلك، مھدّدا    كما    یقال،    بالطاقة، الغرب إمدادات    في االعتداء ذاھ جاء     الوقت   

تماما المناسب لم البعض أن درجة إلى دقیقا التوقیت كان  .  أن یشأ    في یصدق    الصدفة، قبیل من حدث قد ھذا أن الواقع      
لـ لیقدّم    « المتمدین العالم  جدیدا وھمیا عدوا  «  اإلسالم  :  الخمیني وحتى  .  نفسھ،    المتشدد ذلك       Fundamentalist الحقیقي،    لم      
والشرق لإلسالم المعادیة األجواء ھذه مثل خلق من سنوات بعشر ذلك قبل یتمكن  ُـجوھلت قصد وعن  .   المجرم أن حقیقة تـ
السیاسي حسین صدام    الذي نفسھ بالقدر اإلسالم یمثل    مثال المسیحیة نوریجا بھ یمثل    ُـیّدت ذلك وبعد  .  (العلویة البنیة شـ  ٢( 

الوھمي العدو لصورة لوجیةاإلیدیو  الجدید     .  
الحضارات وصراع ھانتینجتون صامویل  -٢   

في ھانتینجتون صامویل قدّم  ٣٩٩١  سنة       Samuel Huntington  للدراسات الشھیر المعھد مدیر حال كل على وھو  -  
ھارفارد بجامعة االستراتیجیة الدعوى  -      These  الواقع الشریط طول على ستحدث تقبلیةالمس العسكریة الصدامات بأن   

الحضاریة، المناطق بین (الغربیة والحضارة اإلسالمیة الحضارة بین وخاصة    الدعاوي ھذه مثل بواسطة  .)٣   الترویج یتم   
ال صدامات أنھا على المستقبلیة للصدامات تحاشیھا، یمكن    ّق تكھنات أو    نفسھا تلقاء من تتحق  :  self-fulfilling 

prophecies اإلیجابي االستقبال وكان  -   في الدعوى لھذه    حقا مخیفا الغربیة اإلعالم وسائل    في وھو  .  رأیي    ال    یثبت،     إال   
في بالفعل بدأت قد بھا المتنبأ الحضارات حرب أن طویل بوقت ذلك قبل الغربیین عقول     .  

ثةالثال األدیان بین الخالف ونقاط االتفاق نقاط  -٣   
التنافر، إن التوافق عدم أو       Inkompatibilitaet، اإلسالمي الفكر بین المزعوم     الفكر الغربیین نظر وجھة ومن  -  

العربي في    األول المقام    الغربي، والفكر  -   فیھا ریب ال حقیقة كثیرین لكتاب بالنسبة ھو     اإلسالم بین االتفاق نقاط وكون  . 
بینھا، الخالف نقاط تفوق ةوالیھودی والمسیحیة ھي    حقیقة    إبرازھا أو إظھارھا حتى یندر     عالم ھو الثالث الدیانات فمنشأ  . 

السامي، العربیة الجزیرة شبھ لھا، المشترك األول األب ھو ابراھیم وسیدنا    األبوي والتوحید    المشتركة، رسالتھا ھو      
والوحي  اإللھي    المشتركة، وسیلتھا ھو    وھي    تقرّ  جمیعا    في العمل جزاء ھما والنار الجنة بأن    الدنیا الحیاة    دمحما أن وكما  .    

صلعم ( وحي من تلقاه ما بأن مقتنعا كان  )  الوحي یطابق    الذي    والمسیحیین، الیھود إلى أصال موجھا كان     اعتقد فكذلك   
المسیحیة من دیدةج صورة إال لیس اإلسالم أن طویلة لفترة الشرق مسیحیو األدیان، ھذه بین تجمع أخرى نقطة  .   ولكنھا   

في عامل أكبر نفسھ الوقت    بینھا، یفرق    ھي    المطلقة الحقیقة على الحوز ادعاء    في المنتظر من ولیس  .  الحالي الوقت     قیام   
الثالثة، التوحید أدیان بین حوار ذلك ألن    یعني    جمیعا تعترف أن یھاعل الثالث الدیانات أن     الدیاناتان فقط ولیس الثالث  -   

دائما األخریان المفقود، األصل من جدا متشابھة نسخ أنھا  -    لیسنج بجالء ذلك وصف كما       Lessing في  )٤(  قصتھ      
 Ringparabel الطبیعیة لأللوھیة مستنیر مجرد مذھب ذلك عن سینتج  .     Deismus  )٥(  ،  مذعر تصور األرجح على وھو   

في الدین علماء لمعظم الثالث الدیانات     .  
الفھم سوء أسباب كأحد الجھل  -٤   

في األمر أن بید العدائیة التصورات    Feindbilder    ال المتبادلة اإلطالق، على العقائدیة الخالف بمسائل یتعلق    أو     یحدث   
تقدیر أحسن على فقط عرضا ھذا ال فالتناقض   .  والمسیحیة، اإلسالم بین الطرفین كال عند ىیُـبن     اإلسالم بین ولكن   

والغرب وھذا  .  یعني    في تتمثل االنطالق نقطة أن    متجانستین، ثقافیتین كتلتین    دینھا، باسم األولى تسمى     باسم والثانیة   
الجغرافي موقعھا وھكذا  .  مختلفین مستویین على النقاش یتم    ال ما راكثی لذلك وطبقا  .  الطرفان یتفاھم     لھ الفھم سوء ولكن  . 

فریق كل أن ھو آخر سبب أیضا وصحیحة، بدیھیة بالقیم الخاصة تصوراتھ یعتبر    ما كل وأن    التصورات ھذه یخالف       - 
خیاال أو حقیقة  سلبي أنھ على إلیھ ینظر  -    وخاطيء    الوسطى القرون من لذلك مثالین ولنضرب  .  األول المثال  .   مؤلف إن  : 

روالند ملحمة    Rolandslied العرب یجعل  )٦(  دمحما یعبدون      ) صلعم  وأبوللو  )     Apollo وتیرفاجانت       Tervagant  . 
المسیحي فالثالوث  في بدیھیة حقیقة كان    الذي الحد إلى الغربیین عقول    جعلھم    أیضا بھ المسلمین یتھمون     عبادة فإن كذلك  . 
دمحم   ) صلعم   ( ، دین، كمؤسس    التوازي على    المسیح، عبادة مع    ھي    الذاتیة للتصورات تماما خاطيء نقل    الثاني المثال  .   یتمثل   

في المسلمین إن تقول كانت محببة أخرى تھمة    یعبدون    هللا بجانب  -   فینوس  -       Venus الرومان عند الحب إالھة  :   ومما  . 
شأن من رفعوا قد المسلمین بأن قولھم الزعم ھذا حابأص إلیھ استند الجمعة، یوم    األسبوع، أیام أفضل وجعلوه    وأن     یوم   



الجمعة    (dies veneris - vendredi, venerdi) في كان قد  )٧(  ھو الالتینیة الوسطى القرون    فینوس یوم       Venus  : 
الرومان، عند الحب إالھة  كان بینما    األحد یوم    (domenica dies,  dimanche)  )ھو  )٨ اإللھ یوم    كذلك  .   یصادف   

في المرء تعبیرات مستمرة بصورة األوسط الشرق لقضایا الحدیثة المعالجات    غربیة     القضایا ھذه على فرضھا یتم   
العربیة في فمثال  .  ھم الغربیة اإلعالم لوسائل بالنسبة المسلمون كان اللبنانیة األھلیة الحرب      « الیساریین   » ،  وكان   

ھم المسیحیون   « الیمینیین   » ، الواقع من لھا أساس ال المسمیات ھذه أن من بالرغم     .  
والعنف بالتطرف اإلسالم مساواة خطأ  -٥   

التي التطرف بحركات لإلسالم العواقب وخیمة مساواة عن ناتج الفھم عن الغرب قصور فإن وأخیرا  العنف من اتخذت   
لھا أسلوبا ال اإلسالم داخل المختلفة التیارات تنوع إن  .  یالقي    أي الغرب لدى    اھتمام    یُـذكر    الشعبي اإلسالم ھناك أن حیث  :    

والتصوف،  التقلیدي التیار وكذلك    اإلصالحي، والتیار    الذین المثقفین طبقات عن بالطبع ناھیك    كدیانة، باإلسالم یؤمنون      
في لكنھمو  فحسب، الثقافة مسلمو الواقع    مثلما     الثقافة إلى كلیة باالنتماء هللا لوجود المنكرین األوروبیین بعض یشعر   

المسیحیة النزعة ذات الغربیة الغربیین إن بل  .  َمن على أبصارھم یركزون    علیھم یُطلق      « المتطرفین   » 
 Fundamentalisten الذین  -   بالمناسبة مأنفسھ یسمون      « إسالمیین  في ویتجاھلون  - «  اإلسالمي التنوع أن حقیقة ذلك      

نفسھ  المسلحة اإلرھاب جماعات حتى المسالمة الحركات من تمتد التیارات من واسعة تشكیلة یُظھر    التفریق أن ویبدو  .   یتم   
األخیار، أو الطیبین المتشددین بین بصمت السعودیین، مثل    األشرار، دینوالمتشد    اإلیرانیین، مثل    ذلك ألن     المصالح یخدم   

للغرب واالقتصادیة السیاسیة  .  
في اإلسالم  -٦  األلمانیة المدرسیة الكتب     

(األلمانیة المدرسیة التاریخ كتب المرء تصفح إذا  ٩(  ، المسیحي الغرب اتصال أن سیجد    اإلسالمي بالعالم     تراجع قد   
في وانحصر عسكریة أحداث ثةثال    ھي أولھا  .  وبواتییھ تور موقعة المسماة الشھداء بالط معركة       Tours und 

Poitiers ٢٣٧  سنة  )٠١(  م  التي  -    كارل فیھا أنقذ    شارل  =(   الغرب  )١١(  Karl Martellمارتل  )  كما  -   یقال     من  -   
اإلسالمي، االجتیاح ما وھو    تاریخیا، ھراء یعتبر    كان اإلسالمیة النظر وجھة من األمر ألن     من حملة بمجرد یتعلق   

التقلیدیة، الحمالت في العسكریة االستراتیجیة الناحیة من تماما األھمیة عدیمة    العدو أرض     فمازال ذلك من وبالرغم  . 
التاریخي الحدث ھذا تمجید في األساسیة المعارف من جزءا یمثل    الغرب    والتي الصلیبیة الحمالت ذلك ویتبع  .  لم وإن     یعد   

الیومَ  الغرب بطولي كعمل یمجدّھا    عظیم،    في تلمیحا تظھر القدس فقدان على الحسرة أن إال    ما كل    أو المرء یقرأه     یسمعھ   
الموضوع ھذا عن وخلفائھ الدین صالح كون إن  .  الصلیبیین بطردھم  -   الغربیة، لسیطرةا من األوسط الشرق صانوا قد  -     

ال حقیقة ھو  الغرب یقدّرھا    وفي  .  ذلك مقابل    (أویجن األمیر تقریظ یتم     ٢١(  Prinz Eugen   « النبیل الفارس   » ،  كمنقذ   
والمسیحیة، للغرب األتراك، أدّب ألنھ    حدودھم عند ووضعھم    ھذا كل  .  یجري    في    الذي الشعار تحت الغرب    ال أنھ یبدو      

استئصالھ، یمكن  التوسع ھو الوحید اإلسالم مقصد بإن القائل      « والحدید بالنار  سعي إن  .«  الدول بعض    التي  -    أن اتفق   
في حكامھا مسلمین كانوا الوقت ذلك    التوسع إلى  -   كان أخرى دول ذلك فعلت مثلما تماما  -   مسیحیون، یحكمھا     مع   

في المسیحیین أوضاع أن مالحظة اإلسالمي الفتح حالة    في كانت    العكس من بكثیر أفضل العادة    في ھو  -    حقیقة الواقع   
فیھا، جدال ال معروفة فیما تتمكن لم ولكنھا    الوعي على نفسھا فرض من یبدو    األوروبي    ّل  .   والحدید النار أسطورة وتمث

في ثابتة نمطیة فكرة أھم أوجھ أحد اإلسالم تجاه دائیةالع المشاعر إطار       Feindbildtopos أي  -    والمسلمین اإلسالم أن   
جمیعا والعدوانیة، بالعنف أصال یتسمون    فھم وبذلك    الغربیة للحضارة تھدیدا یمثلون    ولم  .   منذ الصورة ھذه من شيء یتغیر   

الوسطى، القرون التاریخیة الخبرات كافة برغم     .  
المزیفون الخبراء  -٧   

في المرء كان وإذا دمحم بتصویر استمتع قد الوقت ذلك      ) صلعم  شیطاني كوحش  )  مخیف،    التي وبالروایات     المسلمین تصف   
وھم أحیاء، وھم الصلیبیین أطراف یقطعون    برافعة أجسامھم من أحشاءھم وینزعون    الیومَ  ذلك مكان احتل فقد  -   ما     یطلق   

علیھ   « التخصصیة الكتب   »  Sachbuecher التي    مؤلفیھا، مقاصد عن كافیة بصورة عناوینھا تكشف    مثل     : « هللا سیف   » 
 (Allahs Schwert)، اإلسالم سیف»و     »  (Das Schwert des Islam)، األخضر السیف»و     »  (Das gruene 

Schwert)، إلخ    ثم  .  یأتي    عن الحدیث ذلك على عالوة      « التي الحماسیة اإلسالمیة الجماھیر مشاعر  ال    بھا التنبوء یمكن     » 
الصحفي تعبیر حد على ( األلماني    التور شول    Scholl-Latour  ()٣١(  ، عن الحدیث مثل تماما      « في العربیة الرغبة   تدمیر   

الذات العربي التاریخ من سنة  ٠٠٤١  تقییم ویتم  .«  مثل بعبارات     : « يعرب وطن تأسیس حلم إن   سنة منذ تبدّد قد كبیر   
 ٢٢٦ م،  العنف وأعمال والثورات واالغتیاالت المذابح مع متكررة بصورة    في واالستشھاد القتل نشوة قضت لقد  .   مراحل   

عقالنیة توجھات ذات مستقرة دولة بناء محاوالت على متقطعة أن عن النظر بغض  .«    « عربي وطن تأسیس حلم  كبیر     » 
لم  ٢٢٦  سنة نذم یظھر    م،  عشر، التاسع القرن نھایة منذ تقدیر أبكر على ولكن     القومیة الدولة فكرة تأثیر تحت   

(األوروبیة  ٤١(  ، ما وھو    (السابق الخبیر مالحظة یجعل    كونسلمان جیرھارد األوسط الشرق لشؤون  )٥١     Gerhard 
Konzelmann التاریخیة الصحة من لھا أساس ال    ذلك على عالوة ھنا تظھر  -    كثیرین مؤلفین عند الحال ھو مثلما  -   

أیضا آخرین العنف بجانب  -   ھي أخرى مبتذلة نمطیة فكرة  -   خاصة والعرب عامة المسلمین بالعقالنیة الزعم  :   .  
 

ال الغرب  -٨  الجھاد معنى یفھم     
ما إن الجھاد فكرة ھو یةأساس كنغمة عنف دین ھو اإلسالم بأن الزعم تبریرات یتخلل    یقینا  .  یعتبر      « في الجھاد  هللا سبیل     » 



اإلسالم، أمة على فرضا  أن ویمكن    المسلح الكفاح صورة یتخذ     أعلنت قد المتطرفة اإلسالمیة الجماعات أن والواقع  . 
لھا، شعارا الجھاد اإلرھابیة أعمالھا على الدینیة الشرعیة صفة إلضفاء    أین ولكن  .  اإلسالمي الدین علماء كبار یحصل    في      

منبر على الغربیة اإلعالم وسائل  فرصة أو مجال أو  -    على تقتصر المسلح الجھاد فریضة أن خاللھا من لیوضحوا  -   
أن لیشرحوا أو فحسب؟ الدفاع حالة   « في الجھاد  هللا سبیل    األصلي بالمعنى  «  للكلمة    یعني    وأن یا؟وروحان أخالقیا فرضا      

أنھ على المتطرفة اإلسالمیة الجماعات إرھاب یشجبوا  إسالمي غیر     بتة؟   
اإلسالمیة النظر وجھة  -٩   

الذي الدائم االتھام إن في بأنھ اإلسالم إلى الغرب یوجھھ    عدواني، دین الحقیقة     أنھ على المسلمین جانب من إلیھ یُـنظر   
صرف نفاق وفي  .  الغرب إلى وتوجھ أیضا التھمة ھذه تُـقلب المسلمین نالمتشددی كتابات    في ذلك تبریر ویتم  .   أغلب   

محددة، تاریخیة بحقائق األحوال الصلیبیة، الحروب من بدایة    في والیھود المسلمین على بالقضاء ومرورا     أسبانیا   
منھا، وطردھم التفتیش، بمحاكم وعبورا    عصري حتى    ب،واالنتدا االستعمار    اسرائیل دولة بتأسیس وانتھاء      ) التي   یُـنظر   

الغربي االستعمار ولید أنھا على إلیھا الحدیث     ( ، العالمي االقتصاد وسیاسة    التي    وامبریالیة، استغاللیة بأنھا توصف    والتي      
في المطیعة الحكومات بعض بمساندة الغرب یمارسھا  األوسط الشرق    لالمتداو الشعار  .  البترول  :   التدخل فإن كذلك  . 
في المستمر الداخلیة، العربیة أو اإلسالمیة الشؤون     األرضیة الكرة على الھیمنة األمریكیة المتحدة الوالیات ادعاء مع   

برمتھا، والذي    الكویت حرب منذ تقدیر أبعد على استنتاجھ یمكن    ذلك كل  -    في یُـفھم    السیاق ھذا    الجسدي ھدیدالت وكون  .    
ملموسة، عینیة بصورة مستمرا مازال المسیحیین جانب من للمسلمین  ما فھو    في الصرب بھ یقوم     الحاضر الوقت   

العرقي للتطھیر بممارستھم في    البوسنة    وھي  .  حقیقة بالمناسبة    في أنھا على إلیھا تنظر أن العربیة للصحافة یحلو     الوقت   
الحالي التفتیش محاكم لأعما آخر     .  

متبادلة المخاوف  - ٠١   
اإلسالمي، العالم قبل من مھدد بأنھ الغرب مخاوف إن وھي    مخاوف    قصد، عن ترویجھا تشجیع یتم     مخاوف تقابلھا   

الغرب قبل من المستمر التھدید من األوسط الشرق  السیاسیة والظروف بالذات العشرین القرن تاریخ استعرضنا فإذا  . 
القوة، بسیاسیة خاصةال في الخوف أن سنجد    ما لھ الثانیة الحالة    یبرره،    حقیقي فیھا التھدید ألن     اإلحساس ویصاحب  . 

المادي بالتھدید قوي آخر إحساس    الغربیة الثقافة قبل من بالتھدید    الغربي الوھم ویقابل  .  الشرقیین، عقالنیة بعدم القائل     وھم   
الروحاني باالنحطاط القائل مییناإلسال المتشددین للغرب    وھنا  .   بعلوم الخاصة االكتشافات بین بوضوح التفریق یتم   

ناحیة من الطبیعة والتي  -   ال    إلیھا، یُـنظر    التي والعلوم للمعارف منطقیا امتدادا باعتبارھا إال     عرب عن الغرب ورثھا   
الوسطى، القرون وھي    اكتشافات    وال المسلمون ایقبلھ    علیھا یعترضون    المادي الفكر بین أخرى ناحیة ومن  -    الصرف   

الذي فكر أنھ على إلیھ یُـنظر      « منحط   » ، دینیا، ولیس    الدین، ضد إنھ بل    وما     المعاییر انحالل عن اإلعالن من ذلك یتبع   
في األخالقیة الغرب    الموضوعات ھذه عالج من كل ویعبّر  .  السطور بین األقل على  -    الھویة فقدان من الخوف عن  -  

الحضاریة  .  
في المرأة  - ١١   اإلسالم   

اإلسالم، عدوانیة بجانب في المرأة مكانة تحتل    في متمیزا مقاما اإلسالمیة المجتمعات     بصورة الخاص الغرب برنامج   
الوھمي العدو ثابتة نمطیة فكرة أیضا وھذه  .     Topos الوسطى، القرون إلى جذورھا ودتع     تغیر قد مظاھرھا بعض أن بید   

في كلیة األثناء تلك    بالجنة، الخاصة اإلسالمیة التصورات عن نتج فقد  .  األبدیة، البكارة ذوات العین حور من فیھا وما      
النبي زوجات وكثرة    ) صلعم   ( ، الشرعي والحق    في مسلم لكل    نساء أربع من الزواج     المسیحیة الوسطى القرون أن  -  

الشھواني الولید أنھ على اإلسالم صّورت للشیطان،    ودمحما      ) صلعم  جنسي وحش أنھ على  )  آثم    في كتب وھكذا  .   القرن نھایة   
الحادي ماینتس مدینة كاتدرائیة رئیس عشر       Mainz في    ألمانیا    ایمبریخو  -      Embricho، لمینالمس إن یقول    یحتفلون     : 

التي الزواج أشكال بجمیع » اإللھیة الشریعة تحرمھا    جّردوك، وألنھم  .  الطبیعة، أیھا    حقوقك من    غصبا     إلى المرأة تسعى  -   
نظیرتھا، مع السحاق ممارسة مثیلھ مع اللواط الرجل ویمارس    للتقالید، وخالفا بل  .  شقیقتھ، الشقیق یجامع     تمانع وال   

أن المتزوجة ألختا الشیطان أخوھا یباضعھا    األبناء  .  أمھم، عرض یھتكون    أباھا تغتصب والبنت     محبب ھو ما وكل  . 
المنوال، ھذا على الجدیدة الشریعة كانت    اإلسالم  =(   تحللھ  )  الوضیعة، السطحیة الكتابات ھذه لمثل نظرا  .«  ال     یستطیع   

أن المرء ناحیة، من الشاذة الجنسیة تخیالتھم إشباع أرادوا قد الكتاب ھؤالء بأن ساإلحسا من یتخلص     ناحیة من وسعوا   
في بالفعل موجودة معینة أوضاع عن األنظار صرف إلى أخرى المسیحي، الغرب    في بما    المسیحیة، األدیرة ذلك     أنھم أو   

في اآلثمین إلى الموعظة توجیھ أرادوا الغربیة المجتمعات    لم اإلسالم أن من وبالرغم  .  یعد     العدائیة تصوراتنا یتصدر   
في والفجور الجنسیة للدعارة كمركز األول، المقام    لفظ أن إال      « حریم   »  (Harem) مازال    في محدودا دورا یلعب     ھذا   

السیاق القاعدة، ھو الواحدة الزوجة نظام وكون  .  االستثناء، ھو الزوجات وتعدد    في    اإلسالمي، العالم     تتمكن لم حقیقة فھذه   
الخاطئة، األفكار ھذه من التقلیل من في بالفعل الموجودة الجنسیة اإلباحیة تقلل لم مثلما تماما     التصورات تلك من الغرب   

اإلسالم عن المشوھة فلم ذلك من وبالرغم  .  التي النقاط أھم ھو الزوجات تعدد موضوع یعد    الغرب، یھاجمھا     احتل إذ   
الثابثة النمطیة الفكرة مكانھ    Topos في المرأة باضطھاد الخاصة    اإلسالمیة المجتمعات    الذي النظیر المنقطع الرواج إن  .    

بیتي كتاب حققھ  محمودي       Betty Mahmoody وفیلمھا      « ابنتي بدون لیس   »  (Nicht ohne meine Tochter)    - 
أي على یُـرینا  العنصریة باألقوال المشحون الدنيء العمل ذلك وقع باألوھام مخصبة تربة     .  

الذاتیة العیوب عن األنظار صرف استراتیجیة  - ٢١   



المعتدي المسلم الزوج تقدیم خالل من بأنھ االنطباع من أتخلص أن أستطیع ال أیضا وھنا كقاعدة، زوجتھ على     یرید   
أن الغربیون وجود من مثال یجعلوا      « النساء بیوت   »  Frauenhaeuser في علیھن المعتدى للزوجات المخصصة     الغرب   

المسیحي منسیا نسیا    ال وحتى  .  فھمي یُـساء    قصدي فلیس  :  في األبویة البنى عن الدفاع ھو ھنا    اإلسالمیة، المجتمعات     ولكن   
ھدفي أوّعي أن ھو    في لمةالمس المرأة وضع توظیف أن وأوضح    للعدو، ومبتذلة مكررة صور خلق    أنھ یبدو    في یھدف      

عما األنظار صرف إلى الغالب  في القائمة الذاتیة العیوب من ذلك یقابل    الغرب     .  
رأي  - ٣١  في المسلمین    في المرأة مكانة    الغربي المجتمع     

الغربي الوھم فإن كذلك في المرأة باضطھاد الخاص    ،اإلسالم    المبني النساء ضد للرجال المفرط التعصب أو     تفوق على   
المرأة على الرجل    Sexismus، والذي    في بوضوح یظھر    الحریم، أنظمة    ما لھ    في معاكسة بصورة یقابلھ     تصورات   

كعدو، للغرب اإلسالمیین المتطرفین في المرأة تُــصّور حیث    مستغلة، أنھا على الغرب    جنسیا سّخـرةم أو     المرأة وحق  . 
في تسیر أن عاریة، شبھ الشوراع    ال    شخصیة، حریة أنھ على ھذه النظر وجھة من یُـقیّـم    ولكن     إذالال باعتباره إلیھ یُــنظر   

للمرأة وتحقیرا أخالقي انحطاط سمات أنھا على الجنسیة واألفالم والمجالت البغاء ویُوسم  .  المرأة ورد عن الصورة بھذه  .    
في اإلنسان وعزلة األسریة البنى انھیار بین وإحكام بوثاقة الربط یتم  الغرب     أسباب كأحد األقل على الحقیقة ھذه وتُـبرز  . 

تعاطي المخدرات،    في االنتحار نسبة وارتفاع    األمریكیة المتحدة والوالیات أوروبا     بالنسبة أصبح قد الحجاب أن وكما  . 
في المرأة الضطھاد رمزا للغرب اإلسالمي، العالم    المسلمون المتشددون صار فكذلك     المثیرة المالبس إلى ینظرون   

المرأة، إلھانة رمز أنھا على الجنسیة للشھوة في للمتعة أداة وجعلھا    الغرب    لكي االستراتیجیتین كلتا  .   طرف كل یحّمل   
التي المرأة معاداة تھمة اآلخر الطرف بنفسھ ھو رسھایما     .  

في اإلسالم صورة  - ٤١  الصلیبیة الحروب انتھاء بعد الغرب     
تبلغ جذور لھا اإلسالم تجاه العدائیة الغرب تصورات إن عام ألف العمر من    التي واألصوات  .  سلمي حوار إلى دعت     بین   

استثنائیة، حاالت الوسطى القرون منذ كانت الحضارتین العلماء، قاتحل على اقتصرت أو    والتي    لم وإن     فیھا یعترف   
اإلسالمي، الدین بقیمة العربي العالم أن إال    كان    واالحترام التقدیر بعین فیھا إلیھ یُـنظر    الرأي أما  .  علیھ المتعارف العام      

 plebeia opinio، فلم    بذلك یتأثر    عكا سقوط وبعد  .  الصلیبیین قالع آخر  -    ١٩٢١  سنة  -   م،  التي الحروب وبسبب     دارت   
المسیحیة،-الالتینیة أوروبا داخل السراسنة اختفى    die Sarazenen ، العرب كان كما    في یُـسّمون    الوقت، ذلك     ما حد إلى   

الغربي األفق من (اإلنسانیة النزعة مفكرو وركز  .  في  )٦١  (النھضة عصر    يالكالسیك التراث على جھودھم  )٧١  القدیم     . 
عربي ھو ما كل بینھما الواقعة العصور احتقار وشمل   .  

اإلسالم من الغرب وخوف فیینا األتراك حصار  - ٥١   
ھكذا، الوضع وظل فیینا، أبواب نحو المتواصل األتراك زحف أحیا حتى    القسطنطینیة فتح بعد      ) ٣٥٤١  سنة  م   ( ،  سیناریو   

أخرى مرة القدیم التھدید لوتر مارتن كتب ھكذاو  .     Martin Luther   )٦٤٥١- ٣٨٤١ م  الذي  -  )  كان     العدو اإلسالم یعتبر   
الخارجي، الداخلي العدو والبابا    ١٤٥١  سنة  -   م    « األتراك على للدعاء دعوة   »  (Vermanungen zum Gebet wider 

den Tuerken)  .   
في اإلسالم صورة  - ٦١  عصري    ومانسیةوالر التنویر     

التنویر لعصر المتسامحة الروح مع    Aufklaerung   ) عشر السابع القرن من بدایة  ناحیة، من  )٨١()   عصر وروح   
الرومانسیة    Romantik   )٠٣٨١ - ٠٦٧١ م  أخرى، ناحیة من والھیام بالحماسة المتمیزة  )٩١()   حركة مع وكذلك   

التي االستشراق ببطء، تتطور كانت    اإلسالم تجاه العدائیة تصوراتھم تجاوزوا قد الغربیین أنوك بدا     الدین وحتى  . 
اإلسالمي أصبح    إیجابیة نظرة أحیانا اآلن إلیھ یُـنظر    الیبنیتس كتب وھكذا  .     Leibniz في  ٠١٧١  سنة  )٠٢(   عن كتابھ   

اإللھي العدل نظریة    Theodizee، یقول     : « دمحم أیضا    ) صلعم   (  Mahomet ال    للدین األساسیة القواعد ھذه عن یبتعد     وقام  . 
أقاصي شعوب بین بنشرھا أتباعھ وأفریقیا، آسیا    التي    بعد وصلتھا قد المسیحیة تكن لم    في وقضوا  .   على البلدان من كثیر   

التي الوثنیة الخرافات اإللھي للتوحید الصادق المذھب مع تتعارض كانت    نفسال وخلود     ».   
وجوتھ ورویكرت لیسینج  - ٧١  العرب یمتدحون     

لیسینج من كل ذلك بعد ویمثل    Lessing   )١٨٧١-٩٢٧١ م   ( ، ورویكرت       Rueckert   )٦٦٨١ -٨٨٧١ م  وجوتھ  )١٢()    
 Goethe   )٢٣٨١-٩٤٧١ م  في  )٢٢()  األلماني األدب    للشرق صریحة تمجیدیة نظرة قمم     بحماس بالعر عن جوتھ تحدث  . 

وھیام، لدمحم تعرض عندما فتر ھذا حماسھ ولكن      ) صلعم   ( ، ألنھ     : « العرب حول نصب  كئیبا، دینیا غالفا    كیف وعرف      
في األمل عنھم یحجب  أي    حقیقي تقدم    ولكن  .)٣٢(«    « الرأي  العام     » ، الیومَ  المسمى       plebeia opinio رأي  =(   العامة     ( ،   

لم  المستنیرة العقلیات بھذه یتأثر     .  
األلماني الكاتب عند المسلمین صورة  - ٨١  ماي كارل     

الشعبي الكاتب أعمال نجاح ھو ذلك على دلیل وأحسن ماي كارل       Karl May   )٢١٩١ -٢٤٨١ م  الذي  )٤٢()   طبع   
باأللمانیة الناطقین من برمتھا أجیال لدى الشرق صورة وفي  .  ھذه قالشر صورة    إذا  -    بعض عن النظر غضضنا   

والساذجة الغریبة الشخصیات محتالین، كأشخاص بالذات المسلمون یظھر  -   وحشیین،    متجھمین،     بن كارا علیھم ینتصر   
في المجاھد    Kara Ben Nemsiنیمسي المسیح سبیل    ماي كارل عند ویظھر  .  الذي بالتفوق األوروبیین إحساس    في كان      

مصرَ  نابلیون دخول منذ مستمر تزاید  تقدیر أبعد على    ذلك عن وفضال  .  في األوروبیون یعتقد     ملزمون أنھم السیاق ھذا   
الشرق تجاه حضاریة بمھمة بالقیام  .  



اإلسالم من الغرب خوف أسباب من  - ٩١   
الطبیعي من كان أن    یختفي    في اإلسالم تجاه العدائیة التصورات من التھدید عنصر    عصري    واالنتداب، االستعمار     بسبب   

وعسكریا تكنولوجیا الغرب تفوق حتى التفوق ھذا استمرار من وبالرغم  .  ھذا، یومنا     عنصر إحیاء إعادة تم قد أنھ إال   
في ھذا التھدید جدید من األخیرة العقود    في ذلك ویعود  .  رئیسیة أسباب أربعة إلى األول المقام    أولھا  .   والكتلة الغرب زّود  : 

دولَ  سابقا الشرقیة التي أفریقیا وشمال األوسط الشرق    الحدیثة، التسلیح أنظمة من ھائلة بكمیات استقاللھا نالت      
المتقدمة، التكنولوجیات من ومستلزماتھا  والتي    اآلن استخدامھا یمكن    النظریة الناحیة من األقل على  -   وباأور ضد أیضا  -     

في واألمریكیة األوروبیة المصالح ضد األقل على أو  - الشرق    المتداول اللفظ  .  اإلسالمیة الذریة القنبلة  :  ثانیا  .   ھجرة إن  : 
المسلمین من كبیرة أعداد والتي  -   في الغرب شجعھا    البدایة    حیث  -   في األتراك یمثل    ألمانیا،    في أفریقیا شمال ومواطنو      

فرنسا  وطالبي المھاجرین العمال غالبیة    السیاسي اللجوء    األجانب تجاه العداء موجة تصاعد إلى أدت  -    موجھ عداء وھو  . 
في المسلمین، ضد األول المقام    اإلسالمیة رموزھم على ویركز    المتداول التعبیر  .   : « الحجاب مسألة  ثالثا  .«   التوترات أدت  : 

صادیة،واالقت االجتماعیة الحضاریة، الھویة أزمة وكذلك     القومیة مثل الغرب من المستوردة اإلیدیولوجیات وفشل   
واالشتراكیة في معینة اجتماعیة طبقات عند  -   إسالمیة ورموز معاییر إحیاء إلى األوسط الشرق    في الخصم أن بید  .   ھذه   

في الحاكمة األوساط كان الحالة ذاتھا الدول تلك    فيو  .  ذلك مقابل    الحقیقي المستھدف ھو بأنھ الغرب یشعر     اللفظ  . 
المتداول اإلسالمي التطرف  :  رابعا  .  الغرب، الشرق بین القدیم الصراع من العدو صورة زوال إن  :  أیقظ قد     سبقت كما  -  

في اإلشارة البدایة    في معینة أوساط لدى الرغبة  -    الغرب،    جدید عدو إلیجاد     أو مستترة كعدو اإلسالم صورة كانت ولما  . 
في كامنة األقل، على سنة ألف منذ الغرب    أخرى مرة إحیاؤھا السھل من كان فقد     .  

 
 خاتمة  - ٠٢ 

(المبجل بطرس شجع لقد كلوني مدینة دیر رئیس  -  )٥٢  ٣٤١١  سنة للقرآن ترجمة أول إنجاز  -   م   المعلن الھدف وكان  -  
قواعده دحض طریق عن اإلسالم محاربة ھو الترجمة لھذه ما وھو  .  ھائال تقدما ذلك مع یعتبر     مخاطبا بطرس كتب  . 

المسلمین  : « إنني  أھاجمكم    بالسالح، لیس  -   بالعنف وال    أن أصحابنا اعتاد مثلما  -    یفعلوا    بالعقل ولكن  -   بالكراھیة، لیس  .    
بالحب ولكن  في الكثیر حقق قد سیكون الغرب إن  .«  لھ، قربا األكثر بالحضارة عالقتھ    ذلك من وبالرغم    علیھ، غریبة     إذا   

معھا حوار إلى توصل والعنف الكراھیة من یخلو     .  
المترجم ھوامش  

انظر  )١(   :  Karin Hoerner, Der Begriff Feindbild. Ursachen und Abwehr. In: Verena Klemm 
und Karin Hoerner (Hrsg.), Das Schwert des “Experten”. Peter Scholl-Latours verzerrtes 

Araber- und Islambild. Palmyra Verlag, Heidelberg 1993, S. 34-43. 
أیضا وراجع  -   :  Karl-Heinz Hillmann, Woerterbuch der Soziologie, Kroener Ver-lag, Stuttgart 

1994 (4. Auflage), S. 218 f.     
العلویة، البنیة  )٢(  باأللمانیة       Ueberbau، وباالنجلیزي       supra-structure  األساس على أحیانا ماركس یُطلق  ...» : 
االقتصادي البناءَ     األسفل،    السفلى القاعدة أو     :  infra-structure، األعلى البناء والعقلیة الخلقیة الظواھر وعلى     : 

 supra-structure األولى على تقوم الثانیة أن ویرى  -     ».   
انظر  -  زكي أحمد  :  بدوي،    االجتماعیة، العلوم مصطلحات معجم    لبنان، مكتبة    ٦٨٩١  بیروت     ،   ) الثانیة الطبعة   ( ،  ص   

 ٢١٤.   
منى بقلم ھانتیجتون لمقال العربیة الترجمة راجع  )٣(  في یاسین    كتابھا    م،واإلسال الغرب  :  والتوزیع، للنشر جھاد دار      

٤٩٩١  القاھرة   ، بعدھا وما  ١٧١  ص     .  
لیسنج،  )٤(  إیفرایم جوتھولت      )١٨٧١- ٩٢٧١ م   ( « مسرحي كاتب  ألماني وناقد    في األدب أقطاب من  .  ٨١  القرن     ،  وزعیم   

في التنویر حركة في ھاجم ألمانیا    مقلدي نقده    الفرنسي، المسرح    أعلى مثال شكسبیر واتخذ     مسرحیة جمالیة إلى ودعا  . 
جدیدة نقده من  .    " في المسرح فن  ھمبورغ     " ،   " الوكون  مسرحیاتھ ومن  ."    " الحكیم ناتان   " ،   ] وھي   برجوازیة مسرحیة  ] 

فلسفیة  ».   
انظر  -  في المنجد  :  األعالم،    عشرة، السادسة الطبعة    المشرق، دار    ٨٨٩١  بیروت     ، .٤٠٥  ص      

أیضا وراجع  -  بدوي، الرحمن عبد  :  الفلسفة، موسوعة    الثاني، الجزء    والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة    ٤٨٩١  بیروت     ،   
.١٦٣- ٩٥٣  ص    

 )٥(  Deismus باأللمانیة،    deismو    باالنجلیزیة     : « الطبیعیة األلوھیة مذھب   والمشرع الكون خالق هللا إن القائل المذھب  : 
لھ، ذلك من أكثر لیس ولكنھ    الخیر، مصدر لیس فھو  .  بالعالم، مباشرة صلة لھ ولیست    فال ولذا    أن یمكن     ھناك یكون   

وهللا، اإلنسان بین اتصال كما    الوحي المذھب ھذا ینكر    الدینیة واألنظمة     ».   
انظر  -  زكي أحمد  :  بدوي،    االجتماعیة، العلوم تمصطلحا معجم    لبنان، مكتبة    ٦٨٩١  بیروت     ،   ) الثانیة الطبعة   ( ،  ص   

 ٠٠١.   
روالند ملحمة  )٦(     Chanson de Roland ٠٠١١  سنة بین ما الفترة إلى كتابتھا تاریخ یعود    ٥٢١١  وسنة م  م   وتتكون  . 

البطولي الشعر من بیت آالف أربعة من أكثر من القدیمة یةالفرنس باللغة     الجیش مؤخرة فناء الملحمة ھذه تصّور  . 



الجرماني الغربي    على    في المسلمین ید    رونسفال، ممر    المسلمین من شارلمان انتقام ثم     حول الملحمة ھذه أحداث وتدور  . 
التي البطولیة المعركة األلماني الشریف فیھا سقط    روالند،    شارلمان فرسان أحد    وفي  .   كونراد القسیس قام  ٥٣١١  سنة   

الوسیطة، األلمانیة اللغة إلى الملحمة ھذه بنقل بـ تعرف أصبحت حیث       Rolandslied  .  
قارن  -   :  Der grosse Knaur, Buchclub Ex Libris, Zuerich 1967, Bd. 1, S. 464. 

الالتینیة باللغة الجمعة یوم  )٧(     Veneris dies وبالفرنسیة  -       vendredi وباالیطالیة  -       venerdi یعني  -    الحب إالھة یوم   
فینوس  .  

راجع  -   :  Duden, Das Herkunftswörterbuch, Dudenverlag, Mannheim/ Wien/ Zürich 1989, S. 
204. 

الالتینیة باللغة األحد یوم  )٨(     dominica dies وبالفرنسیة  -      dimanche وباالیطالیة  -      domenica یعني  -   اإللھ یوم     .  
راجع  -   :  Duden, Das Herkunftswörterbuch, Dudenverlag, Mannheim/ Wien/ Zürich 1989, S. 

682. 
الذي الممتاز العمل الموضوع ھذا عن انظر  )٩(  االتوريڤ البروفیسور بھ قام     :  Abdoldjavad Falaturi, Islam in 

Religious Education Textbooks in Europe, islamische wissenschaftliche Akademie, Koeln 
1990. 

الشھداء، بالط معركة عن  )٠١(  راجع    رمضان، العظیم عبد  :  وأوروبا، العرب بین الصراع    المعارف، دار     القاھرة   
 ٣٨٩١  ، بعدھا وما  ٦٢١  ص     .  

أیضا وانظر  -  ،الغنیمي مقلد الفتاح عبد  :  في العربیة والثقافة اإلسالم    أوروبا،    الكتب، عالم    ٩٧٩١  القاھرة     ،  وما  ٠٢١  ص   
بعدھا  .  

وكذلك  -  فّروخ، عمر  :  في واإلسالم العرب    الغربي الحوض    المتوسط، البحر من    العربي، الكتاب دار     ١٨٩١  بیروت   
الثانیة الطبعة (  ( ، بعدھا وما  ٨٢١  ص     .  

راجع  )١١(  ھونكھ، زیجرید  :  كذلك، لیس هللا    ترجمة    دمحم غریب    غریب،    اریا،ڤبا مؤسسة    النور، مجلة    الشروق، دار      
٥٩٩١  القاھرة   ، بعدھا وما  ٧٤  ص     .  

قارن  )٢١(  بروكلمان، كارل  :  اإلسالمیة، الشعوب تاریخ    بعلبكي،ال ومنیر فارس أمین نبیھ العربیة إلى نقلھ     العلم دار   
للمالیین، ( ١٨٩١  بیروت    التاسعة الطبعة   ( ، بعدھا وما  ٢٢٥  ص     .  

لإلسالم التور جول تشویھات عن األلمان الباحثین دراسة راجع  )٣١(   :  Verena Klemm und Karin Hoerner 
(Hrsg.), Das Schwert des “Experten”. Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islambild. 

Palmyra Verlag, Heidelberg 1993. 
راجع القومیة الدولة عن  )٤١(  الغني عبد  :  غنوم،    مادة    دولة  :  في  .  العربیة، الفلسفیة الموسوعة  :  العربي، اإلنماء معھد      

األول، المجلد  ٦٨٩١  بیروت     ، بعدھا وما  ٤٣٤  ص     .  
الذي رروت كتاب انظر  )٥١(  الصحفي جھاالت فیھ فضح    األلماني    في وتشویھاتھ كونسلمان جیرھارد    اإلسالم     :  Genot 

Rotter, Allahs Plagiator, Palmyra Verlag, Heidelberg 1992 
اإلنسانیة النزعة  )٦١(   :  Humanism باالنجلیزیة    و  -       Humanismus باأللمانیة     : « في شائع تعبیر ھو  اإلنسانیة، العلوم      

لكنھ  مختلفة، بمعان یستخدم    متناقضة وأحیانا    التعمیم، أردنا وإذا  .  الفكري التیار بذلك وصفھ فیمكن    الذي الواسع     إلى یسعى   
في اإلنسانیة القیم على التأكید عموما والعلویة الدینیة أو التقنیة أو االقتصادیة أو المادیة القیم مواجھة    في  .   النھضة عصر   

كانت   « اإلنسانیة النزعة  العقل، تقدیس إلى النزعة عن عبارة  «  القدیمة، الثقافة إلى العودة وإلى    أي     القرون ثقافات تجاوز   
والالھوتیة الدینیة الوسطى اإلنسانیة النزعة»و  .  ھي عموما  «  لألشیاء مقیاسا اإلنسان اعتبار إلى نزعة    للبعض، وبالنسبة  .    

ھي  اإلنسان أن على التأكید    أن الخاصة بقواه یستطیع    الخالص إلى یصل     ».   
انظر  -   سامي  :  وآخرون، ذبیان    واالجتماعیة، واالقتصادیة السیاسیة المصطلحات قاموس    والنشر، للكتب الریس ریاض      

٠٩٩١  لندن   ، .٣٧  ص      
النھضة عصر  )٧١(   :  renaissance  : « الذي رالعص  الحدیث، العصر حتى الوسطى العصور انتھاء منذ بدأ     وامتاز   

واآلداب الفنون إحیاء بحركة  ».   
انظر  -  زكي أحمد  :  بدوي،    االجتماعیة، العلوم مصطلحات معجم    لبنان، مكتبة    ٦٨٩١  بیروت     ،   ) الثانیة الطبعة   ( ،  ص   

 ٤٥٣.   
مادة أیضا وراجع  -  ضةالنھ فلسفة  :    ) أوروبي فكر   ( ، سبیال دمحم بقلم    في  .  العربیة، الفلسفیة الموسوعة  :  الثاني، المجلد     الجزء   

الثاني، العربي، اإلنماء معھد    ٨٨٩١  بیروت     ، بعدھا وما  ٤٣٠١  ص     .  
التنویر فلسفة  )٨١(     Aufkaerung  : « في بدأت فلسفیة حركة  عشر، الثامن القرن    التقدم، بفكرة زوتتمی     الثقة وعدم   

بالتقالید، بالعقل، واإلیمان وبالتفاؤل    الذاتي، التفكیر إلى وبالدعوة    الشخصیة التجربة أساس على والحكم     ».   
انظر  -  الفلسفي، المعجم  :  العربیة، اللغة مجمع    ٩٧٩١  القاھرة     ، .٩٣١  ص      

فلسفیة رومانسیة  )٩١(   :  Philosophical romanticism  : « في ظھروا األلمان فالسفة من جماعة مذھب   القرن أواخر   
عشر، التاسع وأوائل عشر الثامن وھیجل فیتشة رأسھم وعلى    في السائدة اآلراء المذھب ھذا ویعارض  .   الثامن القرن   



عشر، التنویر، مذھب وبخاصة    والحریة والحدس العاطفة على ویعول    والمنطقیة، الجمالیة واعدبالق ویستھین  .   ویعتد   
والالمتناھي الحیاة بفكرة  ».   

انظر  -  الفلسفي، المعجم  :  العربیة، اللغة مجمع    ٩٧٩١  القاھرة     ، .٤٩-٣٩  ص      
الیبنیتس عن راجع  )٠٢(  بدوي، الرحمن عبد  :  الفلسفة، موسوعة    الثاني، الجزء    بعدھا وما  ٧٨٣  ص     .  

انظر یكرترو عن  )١٢(  بدوي، الرحمن عبد  :  المستشرقین، موسوعة    للمالیین، العلم دار    ( ٩٨٩١  بیروت     الطبعة 
الثانیة  ( ، .٢٠٢- ٠٠٢  ص      

جوتھ عن انظر  )٢٢(  جیتھ،  :  الشرقي الدیوان    الغربي، للمؤلف    بدوي، الرحمن عبد ترجمة     للدراسات العربیة المؤسسة   
والنشر، ( ٠٨٩١  بیروت    الثانیة الطبعة   ( ، بعدھا وما  ١  ص     .  

راجع  )٣٢(   :  Johann Wolfgang von Goethe, Werke Kommentare und Register, Hamburger 
Ausgabe in 14 Bänden, C. H. Beck, München 1981 (12. Auflage), Bd. 2, S. 139 ff. 

أیضا وقارن  -  جیتھ،  :  الشرقي الدیوان    الغربي، ؤلفللم    بدوي، الرحمن عبد ترجمة    .٥٧٣  ص      
 )٤٢( ماي كارل      Karl May ألماني كاتب  :)٢١٩١- ٢٤٨١(   في تخصص    الخیالیة المغامرات قصص     وتدور  . 

في ھذه مغامراتھ لم دول    قبل، من زارھا قد یكن    األوسط الشرق ومنطقة الشمالیة أمریكا وخاصة     .  
راجع  -   :  Der grosse Knaur, Buchclub Ex Libris, Zuerich 1967, Bd. 3, S. 198. 

قارن  )٥٢(   :  Norman Daniel, Islam and the West, Oneworld, Oxford 1993, p. 36 ff. 


