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 : صملخّ ال

��   Fabio Pierocoو"فابيو ب��و�و"    Pietro Bassoن "بي��و باسو"  ا�� أستاذا علم االجتماع اإليطاليابت

كتا��ما: "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة ضد املسلم�ن �� أورو�ا وآثارها االجتماعية" اإلشارة إ�� مسألة جّد  

هاب من اإلسالم ال�ي شهدت   مهّمة، أ�حت من شواغل الفكر اإل�سا�ي، و�� ظاهرة اإلسالموفو�يا أو الرُّ

ال��ديم ا�حضاري، وقد حاوال  ��  سريع�ن  تفاقما وانتشارا   الثالثة، و�اتت سببا من أسباب  مقتبل األلفية 

ي ف��ا مع�ى وتار�خا ومعاينة، وما جذبنا إ�� هذه ا�حاولة هو عمقها التحلي�ّ� وجرأة صاحبْ��ا �� طرح   التق�ىّ

نا �ساهم �� ز�ادة وعيھ و 
ّ
استفادتھ م��ا، ملا  مثل هذه القضية، لذلك رغبنا �� تقديمها إ�� الدارس العر�ي عل

 .ةالقديمة املتجدد�� هذا ا�جهد التحلي�� من إجابات عن �ل ما قد يجول بذهنھ حول حيثيات هذه املسألة  

املفاتيح:  فابيو    ال�لمات  باسو،  بي��و  املسلمة،  ا�جالية  اإلسالموفو�يا،  الرهاب،  الفو�يا،  اإلسالم، 

 ب��و�و.

Abstract : 
In their book Against Islamophobia: Racism against Muslims in Europe and its Social 

Implications, Italian sociology professors Pietro Basu and Fabio Peroco wanted to point to 

an issue that has become a concern of human thought, the phenomenon of Islamophobia, 

which has worsened. And a rapid spread in recent years and became a cause of 

civilizational destruction, and they tried to research it meaning, history and study, and what 

attracted us to this attempt is its analytical depth and the audacity of its owners so we 

wanted to present it to the Arab scholar in public to contribute to raising his awareness I 

benefited from it, because of the answers in this analytical effort on everything that the 

Arab researcher might have in mind about this renewed issue of the great. 

Keywords: Islam, Phobia, Phobia, Islamophobia, Muslim Community, Pietro Basu, 

Fabio Peroko . 
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 مقدمة:  -1

ت الغرب    islamophobieاإلسالموفو�يا  
ّ

هذا املصط�ح العهيد املتجدد، طفق ي�ّج بھ العرب من �جال

جاجات النفسية لصوغ  وكت��م ومواثيقهم. وقد تّم نحت العبارة ال�ي استع��ت �� جانب م��ا من علم االرت 

 ظاهرة "الرهاب" أو " الوجل املَر�ىي" من اإلسالم. 

وقد تجلت ظاهرة اإلسالموفو�يا �� ُحلل عديدة أعر�ت عن اإلجراءات العنصر�ة ضّد املهاجر املسلم ��  

بمشروع   �عرف  ما  عِق��ا  ال�ي  اإلجرامية،  أيلول  من  عشر  ا�حادي  أحداث  إثر  خصوصا  األورو�ية،  القارة 

 ع�� اإلرهاب، وال�ي ترافد �� �عظيمها إ�حاح دوائر عديدة مناوئة لإلسالم واملسلم�ن.  ا�حرب

املؤرخ�ن   قبل  الظاهرة من  حول هذه  املنشورة  العلمية  الكتب  تزايد عدد  الثالثة،  األلفية  ومنذ مطلع 

ومقار�ا��م   آراؤهم  واختلفت  الدينية،  الدراسات  وأساتذة  االجتماع  وعلماء  السياسة  الفكر�ة  وعلماء 

 لإلسالموفو�يا.

الدين اإلسالمي، ورّوجت إ�� أن  ��  إ�� العنف    امليالة  -املزعومة-فم��م فئة عملت ع�� تفحص الطبيعة  

العلماء   من  ��ا  بأس  ال  فئة  نجد  باملقابل  الدماء،  سفك  إ��  كب��ا  و�عطشا  خط��ا  ميال  يحمل  الدين  هذا 

الشعواء ضّد اإلسالم،   ا�حملة  بتلك  املق��نة  اإليديولوجية  ا�خلفيات  تفّحص   �� �عّمقوا  الذين  املنصف�ن 

فھ اإليطاليان 
ّ
بي��و باسو وفابيو ب��و�و واملوسوم ب "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة  ويعت�� الكتاب الذي أل

ضد املسلم�ن �� أورو�ا وآثارها االجتماعية" من ب�ن املؤلفات ال�ي اهتمت بظاهرة الّرهاب من اإلسالم دراسة  

 وتحليال. 

 فما �� أهم األف�ار ال�ي وردت �� هذا الكتاب؟ وما حدود هذا الطرح؟ 

احتواه من طرح؛ �� محاولة منھ لإلجابة  ما  أهمية    نظرا إ��ال ع�� هذا األثر الفكري  وقد اخ��نا االشتغ

 ع�� عدة نقاط �شو��ا الغموض إزاء هذه القضية ا�جادة املستجدة. 

 التقدیم المادي للکتاب:  -2

قامت دار فضاءات األردنية للنشر والتوزيع بإصدار كتاب: "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة ضد املسلم�ن  

وحققتھ  إ�� العر�ية  وترجمتھ  ب��و�و،    باسو وفابيو� أورو�ا وآثارها االجتماعية" للباحث�ن اإليطالي�ن بي��و  �

مقدمة وفصل�ن. صفحة، و�نقسم إ��    223وقد حوى الكتاب    ونيش.ر�يع    " وال�اتبالباحثة "ز�نب سعيد

 يتضّمن �ّل فصل مجموعة من القضايا ا�جوهر�ة املهمة.

 الفصل األول: ضد اإلسالموفو�يا لبي��و باسو.

 الفصل الثا�ي: العنصر�ة املعادية للمسلم�ن �� أورو�ا لفابيو ب��و�و. 
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 قراءة في المحتوى:  -3

 المقدمة:  -3-1
�س��ل امل��جمان "ز�نب سعيد" و "ر�يع ونيش" تقديم ال��جمة العر�ية للكتاب باإلشارة إ�� التفاقم الكب��  

أو   اإلسالم  من  السياسية،  للرهاب  الذرائع  من  جملة  أفرز��ا  ال�ي  اإلسالموفو�يا"   " بظاهرة  �عرف  ما 

االجتماعية، االقتصادية والثقافية املتداخلة، وال�ي وجدت ضال��ا �� سياق ا�حرب املثارة من قبل أورو�ا  

 سواء. اجر�ن النازح�ن والوافدين ع�� حّد ع�� الشعوب العر�ية اإلسالمية، وامله

إ�� الدور ا�حوري الذي لعبتھ وسائل اإلعالم الغر�ية �� تأجيج املشاعر العدائية تجاه    ؤلفانكما يلّمح امل 

الدين اإلسالمي، ح�ى أ�حت: "الداعم األول ألك�� وأطول وأقذر حملة دعائية للعصر الليب��ا�� ا�حديث،  

ع ع�� اإلرهاب  دين دموي ��ّج   اإلسالم أن  حيث تمكنت من نحت جملة من الصور النمطية السالبة، قوامها  

 وسفك الدماء وأن هذه العقيدة ا�جامدة املتطرفة، والقمعية تحمل العداء للغرب"  

وقت  من  �عصف  ال�ي  األزمات  خضم   �� أنھ  آخر    حيث  والعرب،  إ��  أورو�ا  ب�ن  ما  العالئقية  بالثنائية 

واملسلم�ن ورسم صور  ساهمت �عض وسائل امليديا الغر�ية �� إذ�اء مشاعر الهْيَعِة وال��هيب من اإلسالم  

ي اإلسالم �� أورو�ا بوصفھ خطرا داهما ع�� مس����ا التار�خية. و�� صورة متوارثة، �غلغلت �� الوجدان  
ّ

تف�ى

 التار���، متجّددة �� العقدين األخ��ين تؤّصل �حالة من الوجل املر�ىي من اإلسالم. 

خذها االتحاد األورو�ي لتقييد حركة  ويسوق املؤلفان �� تقديمهما جملة اإلجراءات والسياسات ال�ي ات

ع��   العلنية  العنصر�ة  والتداب��  والتشريعات  اإلدار�ة  والتعاليم  القوان�ن  من  سيل  خالل  من  املهاجر�ن 

بل   باللظى،  أشبھ  ا�حياتية  الظروف  لتصبح  ا�حقوق  تندثر  ت�اد  ح�ى  االجتماعية،  ا�حياة  منا��  مختلف 

 ھ. لعلها �� كث�� من األحيان السع�� بذات

 الفصل األول: ضد اإلسالموفوبیا:  -3-2
القضايا   من  �جملة  املعّمقة  باسو  بي��و  االجتماع  رجل  معا�جة  يالحظ  أن  بتمّعن  الفصل  هذا  لقارئ 

املسؤولة ع�� صناعة اإلسالموفو�يا، حيث بدأ بتفصيل القول �� تار�خية الّرهاب من اإلسالم، ملّمحا إ��  

ھ الوجھ  
ّ
اآلخر لإلرهاب، ناقدا من يرى أّن ظاهرة تبشيع اإلسالم وليدة األلفية  ِقَدم �عت الغرب لإلسالم بأن

الثالثة، معت��ا ذلك ادعاء باطال، فالعداء الذي يكّنھ الغرب ضد اإلسالم قديم قدم الدين اإلسالمي نفسھ،  

 أّن حّدتھ استفحلت �� وقتنا الراهن. 
ّ
 إال

واملصط�ح    اإلسالم  من  ا�خوف  املواطن  ،  منھ  املشتّق إّن  و��   �� دفينة  عدوانية  ملشاعر  ترجمة  �عت�� 

تجاه   الشيطا�ّي  الطا�ع  ذات  التقز�مية  ا�حركة  فإّن  وعليھ،  وحضار��م،  واملسلم�ن  اإلسالم  ضّد  الغر�ي 

رة �� التار�خ الغر�ي. 
ّ

 اإلسالم ذات أصول تار�خية متجذ

 أّن:" �ل �ىيء فيھ دين".  كما يناقش املؤلف فكرة أن العالم اإلسالمي متطابق وغ�� تار��� إذ
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ت فيھ القومية محل الدين، مازال اإلسالم يؤدي دوره فقط  
ّ
ھ، �� الوقت الذي حل

ّ
حيث يخال الغر�يون أن

 كقوة دينية. وهو ما جعل منھ جسدا أحاديا ال يتأثر بالتغي��.

مكتسبات ال�ي  سنة وال يخرج من أعماق عمائھ وال يفتح أبوابھ لل  1400«إذ هو جبل جامد ال يتحرك منذ  

حقق��ا ا�حضارة وال ير�د أن �عرف شيئا عن ا�حر�ة وعن العدالة والديمقراطية والتقّدم، وال يزال �عيش ��  

 بؤس القرون الوسطى، و�زهر �� ظالمية وتطه��ية دين ال غ�� إنتاج الدين» 

ن املؤلف اإليطا�� إ�� أّن الغاية من التشو�ھ الغر�ي لصور 
ّ
ة اإلسالم، �� ترسيخ نظرة  و�� ثنايا تحليلھ تفط

دونية اخ��الية لھ بوصفھ دينا وثقافة من جهة، و�عميق الهوة الفكر�ة ا�حضار�ة ب�ن املسلم العر�ي اإلرها�ي  

 الرج�� والرجل الغر�ي الديمقراطي ا�حدا�ي املتنور من جهة أخرى. 

ط بي��و باسو �� هذا الفصل الضوء ع�� مسألة ذات طا�ع خاص وحّس 
ّ
   اس كما �سل

ّ
ق بحال املرأة  تتعل

اإلسالمية وتموقعها الدائم ب�ن "املطرقة والسندان". حيث تحاول التقار�ر الغر�ية �� غالب األمر أن ترّوج 

لرسالة مفزعة، فحواها اضطهاد املرأة �� اإلسالم منذ القدم. وحقيقة األمر أّن أ�حاب هذا الرأي �ستغلون  

 اسة املعادية للعنصر اإلسالمي.تلك اإلساءة املزعومة من أجل �عز�ز السي

  املصر�ة لي�� و�� هذا اإلطار، �علن املؤلف انحيازه الصر�ح إ�� األدبيات النسو�ة ال�ي تنت�ي إل��ا الباحثة 

) ال�ي1940أحمد  العر�ية، وأعاد    )  �� شبھ ا�جز�رة  البدايات األو�� قد سما بوضعية املرأة  أّن إسالم  ترى 

 عام،النسوي بضمان �عض حقوقها املادية، و�تأكيده ع�� أخالقيات املساواة �ش�ل    العنصر  إ��االعتبار  

�� التار�خ اإلسالمي �عود إ�� تداخل الثقافات املغايرة ال�ي �انت مهيمنة ع��  أبوً�ا  لكّن النظام الذي أصبح  

 املنطقة. 

حك يكن  لم  للرجل  والسيا�ىي  االجتما��  املرأة  خضوع  أن  إ��  ال�اتب  �ش��  ا�جتمعات  كما  ع��  را 

اإلسالمية، بقدر ما هو م��ة عامة مّ��ت �ل ا�جتمعات ما قبل ال��جواز�ة، املتعددة اآللهة والتوحيدية ع��  

حّد سواء. أما عن جعل قصة عدم املساواة التار�خية موضع نقاش، فإّن عاصفة الثورة الفر�سية �� ال�ي 

 ا الثقافة الغر�ّية نفسها.غّ��ت الو�� ا�حديث �� جميع الثقافات، بما ف��

تحّدث ال�اتب أيضا ع�� وضع ا�جاليات العر�ية واملسلمة املقيمة �� القارة األورو�ية، معت��ا أّن ال�جرة  

و�رجع هذا   منھ،  وا�خوف  اإلسالم  عّززت كراهية  ال�ي  العوامل  أحد   �� الغرب  جاه 
ّ
بات للمسلم�ن  امل��ايدة 

 املوقف الّسل�ي للغرب إزاء اإلسالم إ
ّ
ل األول �� االختالف العر�� وا�خوف من فقدان اإلطار  �� سبب�ن، يتمث

الثقا�� �� ظل التعددية الثقافية الناجمة عن ز�ادة ال�جرة، ويعود الثا�ي إ�� ا�جانب اإلحصائي من خالل  

  ز�ادة عدد الوافدين �� مقابل تناقص أعضاء الكنيسة، وهو ما يز�د من احتمالية أسلمة الغرب. ذلك أّن 

واللغو�ة   الوطنية  املتنوعة  تركيب��م  من  الرغم  ع��  املسلمة  العر�ية  األصول  ذوي  الوافدين  املهاجر�ن 

مجموعهم،   �� أخذهم  تّم  إذا  لون، 
ّ
�ش� أيضا،  الفردية  وسلوكيا��م  قناعا��م  وتنوع  والدينية،  والثقافية 

 نصف املهاجر�ن الوافدين تقر�با ع�� أورو�ا. 

 املأساوي".  2015عند حادثة شار�� آبدو أو ما �سميھ: "إشراقات  كما لم يفت ال�اتب الوقوف 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)259( 

ذاكرا شأن الدول األورو�ية ال�ي غالبا ما ت�ون مقّسمة و�� خالف، إال أن التأّهب إلعالن "ا�حرب ع��   

اإلرهاب ا�جهادي" إثر حادثة شار�� أبدو جعل م��ا تتعاضد لتشن حملة إسالموفو�يا، لم �عاين أورو�ا مثيال  

 ها من قبل. ل

د لدى املسلم�ن الكث�� من  
ّ
وهكذا، ضاعفت تلك ا�جزرة درجة التخو�ف من اإلسالم �� أورو�ا، وهو ما ول

فتھ من ردود أفعال عنيفة تجاه املسلم�ن.
ّ
�وك من تداعيات ذلك ا�حدث، خاصة �� خضّم ما خل

ّ
 الش

 كو الفصل الثاني: العنصریة المعادیة للمسلمین في أوروبا. فابیو بیرو -3-3
ص عالم االجتماع اإليطا�� "فابيو ب��و�و" هذا الفصل لطرح موضوع العنصر�ة ال�ي رافقت املهاجر  خصّ 

طا الضوء ع�� أبرز ا�حطات  
ّ
العر�ي إثر ا�حرب العاملية الثانية، وتطورها وصوال إ�� ما �� عليھ اليوم، مسل

ستينات القرن املا�ىي، وردود فعل الّسلطات األورو�ية  ال�ي مّرت ��ا ا�جالية العر�ية �� الغرب األورو�ي منذ 

 تجاه هؤالء األغراب �� �ّل مرحلة.

إذ �س��ّل ال�اتب الفصل باإلشارة إ�� بدايات تحّول أورو�ا إ�� قارة جاذبة لل�جرة الوافدة، و�روز ا�حاجة  

ذلك أّن �عض البلدان مثل فر�سا  امل�حة إ�� اليد العاملة إبان ا�حرب العاملية الثانية من أجل إعادة البناء، 

زت ع�� الّتصنيع الّداخ�� �انت �� أمس ا�حاجة إ�� عدد كب��  
ّ

وأملانيا و�ر�طانيا و��جيكيا وسويسرا ال�ي رك

تجد   و�انت  الشغيلة.  الطاقات  ��امن 
ّ
وا�جزائر    ظال املغرب  غرار  ع��  البعيدة  األجنبية  البلدان   �� خاصة 

 وتو�س... 

ال�جرة الوافدة، و��جيع املؤّسسات    ع��سوق مالحظة مهّمة، و�� أّن هذا االنفتاح  ولم يفت املؤلف أن �

، ال �ع�ي إطالقا أّن 1974والسوق لنسبة هامة من العقود، ع�� األقل �� مرحلة ما قبل األزمة الهي�لية سنة  

سم    الغرب األورو�ي قد فتح أبواب الوّد �� وجھ الوافدين العرب، إذ إن إدماج الوافدين ��
ّ
ا�جتمع �ان يت

 بالتبعية والدونية. 

العر�ّية اإلسالمّية نحو   تار�خ الوفود   �� الفارقة  التحّول  ال�اتب، خالل تحليلھ، ع�� مرحلة  وقد وقف 

العالم الغر�ي، واملتمثلة �� االنتقال من �جرة العمل إ�� �جرة اإلعمار واالستقرار ، أو ما �عرف بال�جرة  

لشمل العائ��، ال�ي ستتطّور �� التسعينات، وسيتفاقم أمرها �� األلفية الثالثة،  العائلية، وسياسات لّم ا

ر االن��ا�ات والكراهية تجاه العنصر العر�ي، مما جعل العديد من البلدان  
ّ

وهو ما سي��افق مع ارتفاع مؤش

ثقافة   القمعية والوحشية، مكّرسة  الوسائل  ب�ّل  لها  التصّدي  �عمل ع�� محاولة  العلّو والتمّ��  األورو�ية 

ف العر�ي. 
ّ
 الغر�ي �� مقابل الرجعّية والتخل

تقليص   أجل  صارمة من  تداب��  خاذ 
ّ
ات األورو�ية ع��  الّسلطات  الوافدة عملت  املوجات  تلك  وملواجهة 

العناصر   لتحديد  الصارم  واالنتقاء  ا�حصص،  من  ا�حاسم  التقليص  ع��  الشرق،  من  القادمة  ال�جرة 

ل حّقا  القابلة  والقاطن�ن  القليلة  الوافدين  املهاجر�ن  حقوق  وتقييد  الغر�ية،  ا�جتمعات   �� الندماج 

ق ب�ّل ما يرمز إ�� ا�خصوصّية الثقافّية والّدينّية، (�ا�حجاب واللباس)، وعدم  
ّ
املسلم�ن، خاّصة �� ما يتعل

 االع��اف باإلسالم �� ا�جال العام.
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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وافق تماما مع ما ذهب إليھ باسو �� الفصل األول وتجدر اإلشارة هنا إ�� أّن ب��و�و �� هذا الفصل يت

تّم   املناهضة لإلسالموفو�يا، حيث  لها �عض األطراف  ال�ي رّوجت  السلبّية  النمطّية  الصورة  حول مسألة 

ھ دين عنف وكراهية، فأصبح املهاجرون الوافدون معرض�ن 
ّ
تصو�ر اإلسالم �ش�ل مستمّر وخاطئ ع�� أن

راج ع��م من اكتسا��م لعقلية جماعية ومتحّجرة مشتّقة من عادات ا�خضوع   إ�� موجات نبذ وكراهية، ملا

وماكرون،   زائفون  متشّددون  أنانيون  الوقت  نفس   �� وهم  للفرد،  اعتبار  أّي  �عطي  ال  ف، 
ّ
متخل لدين 

 يتظاهرون ب�و��م مواطن�ن صا�ح�ن، إال أ��م منافقون بالفطرة، وغ�� مخلص�ن للبلدان ال�ي استضاف��م .

مات وا�حر�ات املعادية لإلسالم  و�وّج 
ّ
ھ ال�اتب هنا أصا�ع االّ��ام إ�� أحزاب اليم�ن املتطّرف و��� املنظ

الراعية لظاهرة رهاب اإلسالم محّمال إياهم املسؤولية �� ما آل إليھ حال ا�جاليات املسلمة �� القارة ال�جوز، 

 ب األحيان.وما قد ينجّر عن ذلك من ردود فعل قد ت�ون غ�� محبذة �� أغل

وختم فابيو ب��و�و الكتاب باإلشارة إ�� تأث��ات اإلسالموفو�يا ع�� ا�جتمعات ا�حلية، وخصوًصا ع��  

 للشعوب األصلية ال�ي  
ً

الطبقة العاملة ال�ي �عا�ي من عنصر�ة إيديولوجّية وا�حة، بل وأبصر ف��ا إذالال

ب �عارفا    �س�� إ�� إقامة خندق فاصل دون أي جسور ممكنة. وهو يقّدر 
ّ
أن مواجهة هذه العنصر�ة تتطل

وتواصال ب�ن الشعوب، ونبذا للّصراعات العرقّية، والّ��ارش ب�ن الفقراء حيث �ستد�� مقولة "إي�ي س��ير"  

)1913-2008"  (Aimé Césaire    ُُّيِذل أيًضا  لكنھ  املسَتعَمر�ن،  ع��  يق�ىي  "االستعمار  أن  كتب  الذي   ،"

 املستعِمر�ن". 

ما   ع��  ال�ي  بناء  التار�خية  وا�حيثيات  التفاصيل  أّن  نالحظ  سندا  سبق،  اإليطا��  الباحث  التمسها 

قفھ، �ع�ن ع�� استيعاب الوضع املقيت ل�جاليات املسلمة �� البالد الغر�ية، وتكشف، �� اآلن ذاتھ، عن  او مل

 حالة الهوان ال�ي أ�حت عل��ا ا�جماعات العر�ية �� ا�جتمعات األورو�ية. 

 االطرح: حدود  -3-4
ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ، حيث استطاع ال�اتبان إ�� حّد �عيد اإلجابة ع�� جملة  

ا�خوف   مسألة   �� الباحث  للمفكر  املالزمة  االلتباسات  �عض  ع��  ثام 
ّ
الل و�ماطة  املتداولة،  األسئلة  من 

�� منھ �عدا عاطفّيا �� الطرح من قبل  املر�ىّي من اإلسالم، فإنھ ال يفوت املتلقي أن �ستشعر �� جانب كب

بميلهما   ُعرفا  اللذين  �غري    و�عاطفهمااملؤلف�ن  مّما  �ان هذا  ول�ن  املهاجرة.  اإلسالمية  العر�ية  الفئات  مع 

القارء العادّي، فإّن الباحث املتعمق يفّضل ا�حياد واملوضوعية �� البحث بدال من املوقف املتعاطف. و�ان  

 وأسبا��ا الداخلية ومصادرها املباشرة..   وتداعيا��اتفكيك ظاهرة "اإلسالموفو�يا"  يمكن الع�وف أك�� ع��
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 خاتمة:  -4

مفهوما وتحليال وتار�خا، إ�� أّن    نخلص من تفاصل مقار�ة ال�اتب�ن إ�� القول �� مسألة اإلسالموفو�يا 

مسار   ع��  بناء  األور�ي  الغرب  داخل  مجتمعية  كحالة  أو  كهيئة  لت 
ّ
�ش� قد  اإلسالم،  من  الرهاب  ظاهرة 

العنصر�ة،   إطار  داخل  املسلم�ن  اخ��ال  خالل  من  الغ��يات  بفكرة  العنصري  امليل  فيھ  تداخل  تِبس، 
ْ
ُمل

ه
ّ
الال االنتماء  بوتقة  ضمن  وحجرهم  ليستعر  وحجزهم  �ان  ما  اإلسالم،  من  ا�خوف  هذا  أن  كما  و�ي. 

 و�ت�خم، لو ال تظافر جهود العديد من األطراف املناهضة للدين اإلسالمي بدرجة أو��.

ھ ال يقل أهمية عن العمل   ،تثم�ن جهد امل��جم�ن لهذا العمل  ، �� خاتمة هذا التقديم،وال يفوتنا
ّ
أن إذ 

ر ا�حتوى ع�� أوسع نطاق ممكن، و�سليط الضوء ع�� مثل هذه  ذاتھ، وذلك من خالل املساهمة �� �ش 

سيان،  
ّ
القضية ا�خط��ة �� محاولة إليجاد حلول جذر�ة ل�حّد من تفاقمها، بدال من أن توضع ع�� رفوف الن

م صناعة ظواهر هّدامة للكيان ا�جتم�� العاملي. 
ّ
 فت�ون درجة جديدة ع�� سل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	الملخّص:
	Abstract:
	1- مقدمة:
	2- التقديم المادي للكتاب:
	3- قراءة في المحتوى:
	3-1- المقدمة:
	3-2- الفصل الأول: ضد الإسلاموفوبيا:
	3-3- الفصل الثاني: العنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا. فابيو بيروكو
	3-4- حدود االطرح:

	4- خاتمة:




