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 منهم%  99.9 عدا.. إرهابيون املسلمون
 سعيد حارب

 هـ1341ذو احلجة   24
وتناقلته « يوروبول»املقال ليس من عندي، لكنه خالصة تقرير نشرته الشرطة األوروبية عنوان 

وسائل اإلعالم، وجاء ليصدم كثريا من املتابعني واملراقبني يف الغرب الذين كانوا يتوقعون « بعض»
أن يلقي التقرير بالتهمة على املسلمني، كما حاول كثري من وسائل اإلعالم أن يصور مجيع 

لمني، أو الغالبية العظمى منهم، كإرهابيني، فجاء هذا التقرير الصادر عن أعلى مؤسسة املس
أمنية أوروبية ليفاجئ معظم الغربيني بل كثريا من املسلمني، فمنذ أحداث احلادي عشر من 
سبتمرب واألنظار تتجه إىل املسلمني باعتبارهم مصدر اإلرهاب يف العامل، ومل تبق وسيلة إعالمية 

ركز دراسات متخصص إال وحبث هذه القضية اليت أصبحت من القضايا املسّلمة عند كثري أو م
 الذي نشر على موقع 6009وحىت  6002منهم، فهذا التقرير الصادر عن الفرتة من 

(loonwatch.com)   ليعرب عن حالة الرعب اليت ترمسها « الساخر»اختار هذا العنوان
« رهاب اإلسالم»غرب، وقد جاء يف التقرير أن مروجي صور اإلعالم وبعض السياسيني يف ال

ليس كل املسلمني إرهابيني، ولكن كل »)اإلسالموفوبيا( يعملون من أجل نشر ادعائهم بأن 
. ورغم أن هذه الفكرة أخذت تصبح بديهية يف بعض الدوائر،  «( مسلموناإلرهابيني )تقريبا  

)مكتب « أف.يب.آي»سجالت الـ  فإهنا ببساطة ليست صحيحة، وقد استند التقرير إىل
فقط من اهلجمات اإلرهابية داخل الواليات  2التحقيقات الفيدرايل األمريكي( الذي بني أن %

الباقية من  93نفذت بأيدي إسالميني متطرفني، أما الـ% 6002إىل  1990املتحدة من 
 63تينية، و%نفذهتا جمموعات من أمريكا الال 36اهلجمات فقد نفذهتا جمموعات أخرى، فـ%

نفذهتا  12نفذها شيوعيون، و% 2نفذها يهود متطرفون، و% 7نفذهتا جمموعات يسارية، و%
مجيع اجملموعات األخرى، ويف الواقع فإن نسبة ضخمة من اهلجمات اإلرهابية يف أوروبا 

( نفذهتا جمموعات غري إسالمية. وبلغت نسبة اهلجمات اليت نفذهتا جمموعات 99.2)%
. وبلغت حصة اجملموعات اليسارية من 93.9% صلة هلا باإلسالم إطالقا  انفصالية ال 
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 0.3من مرة نسبة هجمات اجملموعات اإلسالمية، يف حني إن نسبة % 12اهلجمات اإلرهابية 
ميكن أن تنسب إىل جمموعات  6009-6002فقط من اهلجمات اإلرهابية خالل سنوات 

 363عمليه إرهابية كان منها  399وقعت  6002إسالمية، وكمثال على ذلك، فإنه يف عام 
عملية قامت هبا جمموعات يسارية، بينما مل توجه  22عملية قامت هبا جمموعات انفصالية، و

 294وقعت يف أوروبا  6007بصفة رمسية إال لعملية واحدة!! ويف عام « اإلسالمية»التهمة 
بصفة رمسية حيث « اإلسالمية»عملية إرهابية كان من بينها أربع عمليات فقط وجهت هلا صفة 

 246وقعت اثنتان منها يف بريطانيا وواحدة يف الدمنارك وواحدة يف أملانيا، بينما كان هناك 
عملية قامت هبا جمموعات يسارية، وهكذا ميضي  61عملية قامت هبا جمموعات انفصالية، و

، ليتبني أن العمليات اليت التقرير ليحدد طبيعة العمليات اليت وقعت يف أوروبا وتوصف باإلرهابية
من جممل العمليات اليت توصف باإلرهابية يف  0.3ال تتجاوز %« اإلسالمية»وصفت بـ 

بينما يتجاهل اجلميع مئات « اإلسالمي»حول اإلرهاب « الضجة»أوروبا!! فما السر يف هذه 
التصور ليس » :ريرالعمليات اإلرهابية اليت يقوم هبا االنفصاليون واليساريون وغريهم؟ جييب التق

هو الواقع، ونتيجة لنفوذ ودعاية التيار اليميين، هناك أناس يعتقدون خطأ أن )اإلرهاب 
اإلسالمي( هو أكرب هتديد للعامل الغريب، حىت إن هناك اعتقادا شائعا بأن )اإلرهاب اإلسالمي( 

، هناك هتويل وتركيز ، أي أن بقاء العامل الغريب حبد ذاته مطروح يف امليزانيشكل هتديدا وجوديا  
متعمدان عندما يتعلق األمر بأعمال يرتكبها مسلمون، ما يروج لفكرة أن مجيع اإلرهابيني 

«)تقريبا( هم مسلمون .
هل من العدالة واإلنصاف أن يتهم املسلمون مجيعا باإلرهاب ألن عددا  :بقي أن نسأل

كان ما من العامل تلفت الناس حمدودا منهم ميارس ذلك؟ وملاذا كلما انفجر إطار سيارة يف م
خاصة إذا كان -حوهلم يبحثون عن أي مسلم حىت يلصقوا التهمة به، حبيث أصبح كل مسلم 

موضع اشتباه يف مطارات العامل وحمطات القطارات ومواقف السيارات، حىت أصبح بعض  -عربيا
 !!الطيارين يرفض اإلقالع بالطائرة ألن أحد ركاهبا مسلم؟

يتصدر عناوين الكتب « اإلرهاب اإلسالمي»ت العشر األخرية وموضوع لقد مضت السنوا
ووسائل اإلعالم وأفالم السينما وتقارير املراكز وخطب السياسيني، بل أصبح الشماعة اليت تعلق 
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عليها كل املمارسات اخلاطئة من كبت للحريات وغياب للدميقراطية وانتهاك حلقوق اإلنسان 
اليت مل « الومهية»ر باسم احلرب على اإلرهاب، هذه احلرب ذلك مرب  واحتالل للدول، فكل

تقض على اإلرهاب بل زادته انتشارا وسعريا؛ ألن اإلسالم مل ولن يكون سببا لإلرهاب، بل هو 
أهم احللول للقضاء على اإلرهاب، إن أحدا ال ميكن أن يتجاهل هذه الظاهرة اليت تعود يف 

ول على حلها ومعاجلتها، بل سلطت وسائل اإلعالم لـ جذورها إىل أسباب كثرية مل تعمل الد
يقتات عليها البعض من اإلعالميني والباحثني، وتتصدر « صناعة»، بل جعلتها «تضخيمها»

عناوين األخبار والصحف، حبيث يصبح خرب إلقاء القبض على متهم باإلرهاب يف قرية من 
اإلنرتنت، ويتصدر نشرات  القرى العربية خربا عاجال على شاشات التلفزيون وصفحات

األخبار، بينما يرتاجع خرب إقرار الكنيست اإلسرائيلي ليهودية الدولة ليصبح اخلرب الثالث يف 
نشرة األخبار أو ضمن العناوين الفرعية للصحف وصفحات اإلنرتنت!! ويصبح اكتشاف 

م الغربية، فما جمموعة إرهابية أهم من اكتشاف طيب!! وإذا كان هذا متصورا يف وسائل اإلعال
بعض وسائل اإلعالم العربية هلذا الطريق، إال إذا كنت تقوم بدور يف تضخيم « اجنرار»السر يف 

هذه الظاهرة لتحقيق مصاحل أخرى؟ فتضخيمها ال خيدم اجملتمعات، بل جيعلها أسرية اخلوف 
إلرهاب، والرعب، ويعطل تنميتها، وجيعل الشعوب تضحي حبريتها وحقوقها يف سبيل مواجهة ا

 !!فهل هذا هو املطلوب؟
 :املصدر
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