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 مقدمة

  (أهلها من لشاهد شهادة) 
 

 

 خلفٌات لتوضٌح متواضعة محاولة هو الكتاب هذا

 نشر إزاء األخبلقٌة األزمة وتداعٌات ومبلبسات

 التى األزمة(. ص )للرسول المسٌبة الرسوم

 سٌاسٌة أزمة أكبر الدنمركٌة الحكومة إعتبرتها

  العالمٌة الحرب منذ الببلد بها مرت وإقتصادٌة

 .الثانٌة

 ملٌار من وأكثر اإلسبلمى العالم ٌعدها وأٌضا

 ما هوة وتعمق ، اإلسبلم تمس صارخة إهانة مسلم

 جراء واإلسبلمى الؽربى العالمٌن بٌن تتسع زالت

 مدى على المسلمٌن بمشاعر اإلستهتار تراكم

 من المبذولة الجهود تقوٌض إلى أدى مما أعوام

  .األدٌان وتصالح تحاور أجل

 من والمبات الدنمركٌة الكتب من عدد نشر ولقد

 الرأى واستطبلعات والتحلٌبلت المقاالت
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 العربٌة الى بعضها وترجم األزمة هذة بخصوص

 ثقافة عن األول المقام فى تعبر كانت أنها إال ،

 كانت مهما والؽربٌة الدنمركٌة النظر ووجهة

 ، لئلسبلم والفهم المسلمٌن مع التعاطؾ درجة

 ٌمكن ما كل وتفسٌر ترجمة  صعوبة إلى باالضافة

 السطور بٌن وٌختفى الكلمات بٌن ٌنطوى أن

 إلى وما والمعاٌٌر والثقافات المفاهٌم إلختبلؾ

 باللؽة كتب ما على القدر بنفس ذلك وٌنطبق. ذلك

 األجنبٌة اللؽات أو الدنماركٌة إلى وترجم العربٌة

 .األخرى

  الكتاب هذا على ذلك ٌنطبق ال أن هنا آمل ولكنى

 منذ الدنمرك فى ٌعٌش مصر من مهاجر فكاتبه

 فى حٌاته تجربة صهرت عقود ثبلثة من أكثر

 لٌس كبٌرا إختبلفا وحضارته ثقافته تختلؾ مجتمع

 شعوب معظم عن أٌضا بل الشرق شعوب عن فقط

 . نفسها أوروبا

 وٌتعرؾ ٌتعلم أن الكاتب إستطاع ذلك من وبالرؼم

 ساهم مما المجتمع هذا خصابص من الكثٌر على

 الذى األساسى والدور سلوكٌاته من الكثٌر فهم فى

 للشعب بالنسبة التعبٌر حرٌة مفهوم ٌلعبه

  .الدنمركى
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 بقدر الحٌاد إللتزام دابمة محاولة فى هنا والكاتب

 لؤلزمة الحقٌقٌة األسباب عن واإلفصاح ، اإلمكان

 مؤثرا ، واإلفتراضات التكهنات عن بمعزل

 المخابئة على والتصرٌح الغموض على الوضوح

  .بأسمائها الحقائق وتسمٌة

 إسدال تحاول الدنمركٌة الحكومة أن من بالرؼم

 قد ملؾ فى لتحصرها الرسوم أزمة الستارعلى

 أوسع حصرها على األزمة أن إال ، الزمن ٌطوٌه

 نشر منع فكرة فى اإلستقصاء كل تستقصى أن من

 من بكثٌر أعقد فاألزمة ، عنها اإلعتذار أو الرسوم

 . ذلك

 ألن للرسول رسوم نشر منع فى لٌست والمشكلة

 أو رسمه ٌمنع ما آلها أو مقدسا لٌس" محمد"

 التى األفتراءات فى المشكلة ولكن ، تصوٌره

 مما ، والسخرٌة لئلهانة الواضح والتعمد تضمنتها

 وتعمد ، النفسى اإلٌذاء بقصد أخبلقٌة إساءة جعلها

 فى حقهم المسلمٌن من ملٌار رؼبة إحترام عدم

 .المطلب هذا خصوصٌة

 الٌمكن للجدل مفتوحة صفحة" محمد "نبوة أن

 المسلمٌن ؼٌر على خاصة  إخفاءها أو مصادرتها
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 تظل كإنسان" محمد "بعبقرٌة التشكٌك ولكن ،

  .وللحق وللتارٌخ للمنطق مخالفة

 فى ، التارٌخ فى الشخصٌات أهم أول أختٌر فهو

 Maichel األمرٌكى للمإرخ المابة الخالدون كتاب

Hart بتحقٌق لتفرده ،1978 سنة فى صدر الذى 

 جاء بٌنما. والدنٌوى الدٌنى المستوى على نجاحا

  .عشر الخامسة المرتبة فى وموسى ثالثا المسٌح

 معظم فٌه عشت والذى اآلمن البلد لهذا حبى أن

 أكن والذى ، وسعادتى آمالى فٌه وحققت حٌاتى

 دفعنى الذى هو ، االحترام كل الطٌب ولشعبه له

 من لشاهد شهادة لتكون الكتاب هذا سطور لكتابة

 .أهلها
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 الدنمرك
 

 هذا ٌصبح أن الحسبان فى ٌكن لم
 للصراع مسرحا الجمٌل اآلمن البلد

 شعبه وٌتعرض ، األدٌان بسبب
 تسامحا العالم شعوب أكثر ٌعد الذى
 منذ األشرس تعد عدائٌة موجة إلى

 ..... الثانٌة العالمٌة الحرب
 

 إسم إرتبط األخٌرة عقود الثبلثة مدى على

 الحٌاد بٌن تراوحت ومرادفات بمفردات الدنمارك

 أن بعد ، والرفاهٌة والدٌمقراطٌة والرقى واآلمان

 ٌختلط كان أنه حتى لماما إال عنه الٌسمع كان

 . وعاداته ولؽته الجؽرافى موقعه الكثٌر على

 

 بلد كؤى جاهدة الدنمارك عملت األخٌرة اآلونة فى

 األوربٌة الساحة على موقعا لها ٌكون أن صؽٌر

 نموذج تكون لكى مخلصا جهدا وبذلت ، والعالمٌة

 . والتعاون والعطاء للمشاركة مشرفا
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 الدٌمقراطى التطبٌق كان الداخلى الصعٌد فعلى

 أهداؾ ، الشاملة اإلجتماعٌة العدالة وتحقٌق السلٌم

 المزٌد أجل من وجه أحسن على إستثمرت أساسٌة

 . للببلد والرفاهٌة التقدم من

 بسٌط شعب عرفناه كما هو الدنمارك وشعب

 إلى وٌتوق النظام ٌعشق ، متسامح مسالم متواضع

 خلق أو المواجهة عن بعٌدا وٌنؤى واألمان األمن

 األزمات من أى فى طرفا ٌكن لم ، األزمات

 . األخٌرة األزمة هذه قبل العالمٌة

 على الحرب فى الرمزى إشتراكهم عدا وفٌما

 أى فى ٌشتركوا لم فهم ، والعراق أفؽانستان

 جزءا خسروا عندما 1864 سنة منذ حقٌقٌة حروب

 ذلك ومع ، لؤللمان  "Sonderjyalland"ببلدهم من

 عام 60  من ألكثر السلمٌة المقاومة فى إستمروا

 . إستردادها قبل

 بكل ٌتصفون الدنمركٌٌن معظم فإن الحقٌقة وفى

 أداء عدا فٌما للمسٌحى أو للمسلم الحمٌدة الصفات

 والٌكذبون كاة.الز ٌإدون فهم ، الصبلة

 إنسانٌة مبادئ ولهم والٌفسدون والٌسرقون

 .وأخبلقٌة
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 سقوط ومنذ األخٌرة اآلونة فى حدث الذى

 واألخبلقٌة اإلنسانٌة المٌزات هذه أن ، الشٌوعٌة

 المثقفٌن من صؽٌرة لشرٌحة بدت  بها تمٌزوا التى

 والتخاذل الضعؾ من نوع وكؤنها القرار وصانعى

 .والسذاجة

 لها ٌكون أن صؽرها مع الشرٌحة هذه إستطاعت

 من أكبر شرٌحة على سلبا لتإثر وصوتا دورا

 البرجماتى الفكر لتروٌج بنجاح وعملت ، المجتمع

  .المنفعة وإعبلء

 فؤقحمت الفكر لهذا الموالٌة الحكومات وجاءت

 فى العالم فى تجرى وكبٌرة صؽٌرة كل فى الببلد

 أن بحجة المصالح اإلستعمارٌة الكبرى الدول ذٌل

 فى االعمار إعادة من مادٌا نصٌبا لنفسها تضمن

 مثل تدمٌرها فى وساهموا لبثوا ما التى ، الدول

 .والعراق أفؽانستان

 محافظة الدنمرك تظل أن الشرٌحة هذه رفضت

 بشعبها زجت حتى اإلنسانٌة ومبادبها حٌادها على

 الٌه آلت ما إلى آلت ، خاسرة الأخبلقٌة قضاٌا فى

 عن الدفاع بحجة المسٌبة الرسوم أزمة فى مإخرا

 .التعبٌر حرٌة
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 التى الحقابق بعض سرد من للحق وإحقاقا هنا البد

 وعادل عقبلنى لفهم اإلعتبار فى بها األخذ ٌجب

 . األزمة هذه فعل وردود لخلفٌات

 لٌست الدنمركى الشعب من العظمى الؽالبٌة أن

 عن الكنٌسة  إنفصلت حٌث ، بطبٌعتها متدٌنة

 العلمانٌة واختاروا ، قرن من أكثر منذ الدولة

 الصحافة حرٌة لتصبح لهم نهجا الدٌمقراطٌة

  .المقدسات أهم والتعبٌر

 الخاص موقفهم على تدلل التى األمثلة بعض وهنا

 فى أخرى أمور وفى والكنٌسة للدٌن بالنسبة

 .الحٌاة

 فى إال الكنٌسة إلى ٌذهب لم ربما فمعظمهم- 

 فعدد ، جنازة لتشٌٌع ومرة للزواج مرة ، مناسبتٌن

 تتراوح منتظمة بصفة الكنٌسة إلى ٌذهبون الذٌن

 .% 10-5 بٌن ما نسبتهم

  %80 وافق ، حدٌثا أجرى للرأى إستطبلع فى- 

 دور إلى الشاؼرة الكنابس تتحول أن الشعب من

 الكنابس تسخدم أن منهم  %33 ٌمانع ولم ، للثقافة

 . االخرى للدٌانات عبادة كدور

 أولوٌة عن لئلستطبلع 2006 لسنة احصابٌة فى- 

 فى المال جاء ، الدنمركى حٌاة فى االشٌاء أهم
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 ، الثانٌة المرتبة فى والشهرة ، األولى المرتبة

 ، الخامسة المرتبة فى بالحٌوانات واالهتمام

 فى والدٌن ، التاسعة المرتبة فى فى واألكل

 .واألخٌرة العاشرة المرتبة

 لهم ، بالقانون أصبح الدنمرك فى جنسٌا الشاذٌن- 

 وأصبح ، الكنٌسة فى دٌنٌة زواج مراسم فى الحق

 . األطفال تبنى فى الحق لهم

 علنا صرح Thorkeld Grosboll القساوسة أحد- 

 ٌطرد لم فهو ذلك ومع ، والقدر اآلخرة فى تشككه

 . كقسٌس مهنته ٌزاول والٌزال الكنٌسة من

 إحترام وأهمٌة ضرورة على التنوٌه من البد وهنا

 رأى عن النظر بؽض ، القٌم لهذه إختٌارهم

 مثلى قٌما تكون قد لهم بالنسبة فهى ، هاب اآلخر

 لآلخر بالنسبة قٌمة ذات لٌست تكون بٌنما ومقدسة

 ، عندهم راسخ وفكر مبدأ وهو  .صحٌح والعكس

 من أكثر آخر لدٌن المسٌبة الرسوم جاءت لذلك

 . اآلخر إختٌار إحترام بإسراؾ إلختزالها مفاجؤة

 الدنمارك تعٌد أن الوقت آن قد أنه أٌضا وربما

 فالرإٌة ، الحٌاة ألمور التقلٌدٌة رإٌتها تجاه النظر

 وصفها الٌمكن األوضاع أن فلسفة على تعتمد التى

 مقلوبة بالفعل كانت إذا إال مقلوبة بؤنها وإعتبارها
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 بعض معوجة تكون أن والٌكفى ، عقب على رأسا

 شٌا كل أن إعتبار على .للوقوع آٌلة أو الشا

 نصؾ لؤلشٌاء مكان أو مجال وال بدقة محسوب

 التى الفلسفة ، إنقبلبها فى ٌشتبه التى أو المقلوبة

 تماما المعتدل مفهوم بٌن هو ما كل أن تقول

 إضاعة ٌجب ال ظاهرة ٌعتبر ، تماما والمنقلب

 .تفسٌرها محاولة فى المال أو الجهد أو الوقت

 الخطؤ فكرة على تعتمد والتى الفلسفة هذه

 اآلن تتبلبم التى هى بالضرورة لٌست ، والصواب

 . الثقافات تعدد مجتمع ظل وفى العصر هذا مع

 هناك ٌكون أن العالمى للمجتمع  بفابدة تكون وقد

 األخبلقى للوازع دورا النظرى القانون بجانب

 هامة كسلطات مكتوبة الؽٌر اإلنسانٌة واإلعتبارات

 أمان كصمام وتعمل ، الشرعٌة للسلطات موازٌة

 التى األوضاع تلك إلستعدال دابمة محاولة فى

 كلما ، ذلكك تبدو التى حتى أو الوقوع على توشك

 .ذلك أمكن
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 التراكمات
 إستفزت طوٌلة أعوام مدى على

 منهم والمسلمٌن المهاجرٌن  مشاعر

 أن دون واحدا ٌوما ٌمر فلم ، خاصة

 على الضوء اإلعالم وسائل تسلط

 ٌكن لم فإن ، وسلبٌاتهم مساوءهم

 بٌع لتروٌج فهو سٌاسى لكسب

 .التسلٌة قبٌل من حتى أو الصحف

 

 النصح ألخذ والدعاة األبمة إلى المسلمون ذهب

 علٌها الحصول علٌهم الصعب من أصبح عندما

 كانت والتى ، الدنمارك فى المختصة الجهات من

 وبرامج خدمات العامة المٌزانٌة من إستقطعت قد

 وإنخراط إندماج لتحسٌن  بها وعدت كانت مختلفة

 التى البطالة تقلٌص مثل ، المجتمع فى المهاجرٌن

 ، الدنمركٌٌن بٌن علٌة ماهى أضعاؾ إلى وصلت

 . ذلك إلى وما واللؽة الثقافة تعلٌم ومثل

 هذا األخٌرة السنوات فى الحكومة واستمرأت

 بدعوى ، الٌمٌنٌة األحزاب من بضؽوط اإلسلوب

 المجتمع فى الثقافات تعدد فكرة من تفاإلها عدم
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 هذا فى اإلستثمار جدوى عدم وبالتالى ، الدنمركى

 فى المهاجرٌن أعداد من الحد أمل على ، المجال

 على فقط اإلندماج برامج واقتصرت . المستقبل

 . إنجازه المفروض على ولٌس إنجازه ماٌسمح

 بمشاكل والخبرة المعرفة ٌدعون الذٌن وساهم

 اإلندماج وزٌر أمثال ، والمسلمٌن المهاجرٌن

Bertel Haarder( وشبون زٌرالتعلٌمو 

 هو لجؤ عندما ، ببلءا العلة زٌادة فى (الكنٌسةحالٌا

 حل فى لمساعدتهم والدعاة لؤلبمة ووزارته

 ، المسلمٌن ألبناء والتربوٌة اإلجتماعٌة المشاكل

 المسلمٌن أطفال إرسال فكرة األبمة علٌهم فؤقترح

 التربٌة من جرعة ألخذ األصلٌة أوطانهم إلى

 حالة فى الدم فدٌة تدفع أن وأقترحوا ، السلٌمة

 وؼزعببلت ، المسلمٌن بٌن القتل جرابم وقوع

 إلى ستإدى حتما كانت ، القبٌل هذا من كثٌرة

 مجٌا لوال والتفرقة واإلنعزال التؤخر من المزٌد

 إلى واألحزاب الحكومة دفعت التى الرسوم أزمة

 تجاه الخاطبة السٌاسات فى النظر إعادة

 .والمسلمٌن المهاجرٌن

 أفعالها ردود ربط من البد الرسوم أزمة لفهم

 السنوات فى المسلمٌن لمشاعر اإلساءة بتراكمات
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 واألدبٌة السٌاسٌة المستوٌات على األخٌرة

 األزمة هذه عند الوقوؾ الٌمكن حٌث ، والفكرٌة

 تؤزم فى السبب وحدها هى أنها على الٌها والنظر

 إذا هذا ، التراكمات هذه عن بمعزل العبلقات

 .تكرارها وعدم لتطوٌقها السبل إٌجاد بالفعل أردنا

 

 وتحرٌؾ تدنٌس من بدءا العالمى الصعٌد فعلى

 فلسطٌن فى المقدسات على واإلعتداء المصحؾ

 السلوكٌات وحتى ، بالنازٌة اإلسبلم تشبٌه ثم

 وأفؽانستان العراق فى للسجناء المهٌنة

 من المتخاذلة المواقؾ هذا كل وفوق وجوانتنامو،

 اإلسبلمٌة الببلد فى الدٌكتاتورٌة الحكومات

 الدٌمقراطٌة لئلصبلحات وتعطٌلها العربٌة

 . والحرٌات

 

 اإلساءة من بدءا الداخلى الصعٌد وعلى

 البرلمان أعضاء بعض من المستمرة واالتهامات

 وسابل من ٌومى الشبه واإلستفزاز الدنمركى

 الرسمٌة الحكومات مواقؾ وحتى ، األعبلم

 أو ٌهٌن أن ٌجرإ من لكل والتهلٌل بالترحٌب

   ، التعبٌر حرٌة ستار تحت اإلسبلم من ٌسخر
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 به مبالػ وبشكل رسمٌا ٌستقبلون الوزراء فرإساء

 ، لئلسبلم اإلساءة علنا تعمدوا الذٌن هإالء

 للكاتب مرة التشجٌعٌة الدولة جوابز ٌوزعون

" شٌطانٌة آٌات "كتاب مإلؾ" رشدى سلمان"

 عضوة" )على هٌرس "للصومالٌة أخرى ومرة

 Submission فٌلم كاتبة( سابقا الهولندى البرلمان

 من المهٌنة المقترحات ؼٌر هذا .لئلسبلم لمساا

 Karen السابقة الداخلٌة فوزٌرة ، آلخر حٌن

Jespersen ، من المجرمون ٌنفى أن اقترحت 

 ، العقاب من كنوع نابٌة جزٌرة إلى المهاجرٌن

 بقانون تطالب الدنمركى الشعب حزب وربٌسة

 ما أذا الدنمرك من بؤكملها المهاجر أسرة لطرد

 . ما جرٌمة أبنابها أحد ارتكب

 بإستطبلعات الصحؾ تطالعنا والحٌن الحٌن وبٌن

 الدنمركٌٌن من  %60 أن آخرها كان ، الرأى

 .الفاشٌة مع تتساوى األسلمة أن ٌرون

 سلبا تراكمت واإلستفزازات التصرفات هذه كل

 وأٌقظت المهاجرٌن من المسلمٌن أفعال ردود على

 الدنمرك تجاه ساخطة مشاعر نفوسهم فى

 .والؽرب
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 العنصرٌة

 ) اإلستعمارى األرث( 
  

 أعذار بمثابة كانت اإلرهاب محاربة
 من للمزٌد المجتمع من لشرٌحة
 مما ، العنصرٌة والممارسة اإلساءة

 والكراهٌة العداء تأجٌج فى ساهم
 من عشر الحادى أحداث بعد خاصة

  .....تمبربس
 

 من النٌل من الدنمارك فى العنصرٌون نجح لقد

 العام الرأى وإثارة بإستفزازهم المهاجرة األقلٌات

 حتى ، المختلفة اإلعبلم وسابل بمساعدة  ضدهم

 شؽلهم هى الببلد فى وجودهم مشكلة أصبحت

 مشاكلهم من المتبقٌة المشكلة وكؤنها ، الشاؼل

 وإستطبلعات اإلستفتاءات فؤجرٌت . حل بدون

 لتسلط ، والتقارٌر اإلحصابٌات ونشرت الرأى

 بدءا ، األقلٌات هذة وسلبٌات مساوء على الضوء
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 نسبة وارتفاع المجتمع فى إنخراطهم عدم من

 نسبة ارتفاع وحتى ، بٌنهم الجرٌمة ونسبة البطالة

 قل بٌنما ، المجتمع لباقى بالمقارنة بٌنهم المرض

  . إٌجابٌاتهم على األضواء تسلط أن

 هنا المقصود أن لوجدنا الدقة بعض تحرٌنا وإذا 

 من %40 حوالى ٌمثلون والذٌن ، المسلمون هم

 سكان تعداد من  %3 نسبتهم وتتراوح ، المهاجرٌن

  .الدنمرك

 

 هو ، العنصرٌون هإالء لها خطط كما والنتٌجة

 ، والحقد والتشكك واإلحتكاك التوتر  من المزٌد

 والكراهٌة الشك بنظرات مبلحقا المهاجر لٌصبح

 وأثناء للعمل طرٌقه فى ، ٌومه ٌبدأ أن منذ والعداء

 عندما وحتى ، الخاصة حٌاته مزاولة وفى العمل

 المربٌة اإلعبلم وسابل تبلحقه منزله إلى ٌعود

  .والمسموعة

 تقبل وال ، والشتابم للسباب تتعرضن فالمحجبات

 . الوظابؾ بعض فى إال

 لزبابنها خدمات عن تعلن التاكسى شركات وبعض

 تطلب أن فعلٌك أسود سابق تتجنب أن أردت إذا" 
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 الدنمركى القانون ٌخرق ما وهو ، .." التالى الرقم

. واألوربى

 

 بالقضاٌا األخٌرة الفترة فى العنصرٌة إرتبطت

 بعدا لتؤخذ األوسط الشرق منطقة فى والحروب

 أخطر وهو ، األرهاب محاربة فى ٌتمثل جدٌدا

 من زاد مما ، المهاجرٌن على سلبا إنعكس تحول

 .العنصرٌة مشكلة حل محاوالت وتعقٌد تشابك

 الرأى وإستطبلعات اإلحصابٌة التقارٌر أظهرت

 ٌتعرضون المهاجرٌن من  %43 أن ، الدنمارك فى

 وأن ، آخر أو بشكل عنصرٌة إساءات إلى

 ٌصعب التى النفسٌة اإلساءات من  معظمها

 .الرسمٌة اإلحصابٌة إلى وضمها حصرها

 

 العنصرٌة لمحاربة األوربٌة اللجنة تقارٌر آخر فى

 حادة إنتقادات الدنمارك أنتقدت ، 15/05/2006 فى

 فى التعسؾ بٌنها من ، األقلٌات معاملة إلساءتها

 وعدم ، والبلجبٌن المهاجرٌن على القوانٌن تطبٌق

 لؽالبٌة بالمقارنة كاملة حقوقهم على حصولهم

 A Fogh الوزراء ربٌس رد وكان ، المجتمع
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Rasmussen  وٌستحق باألخطاء ملٌئ التقرٌر أن 

 . الزبالة فى ٌلقى أن

 

 أدرجت ، 2004 لسنة التحدة األمم تقرٌر فى

 من تعانى والتى العنصرٌة الببلد ضمن الدنمارك

 .األسبلموفوبٌا

 مدى عن لتكشؾ المسٌبة الرسوم أزمة جاءت ثم

 حرٌة حق بحجة تطلق أن ٌمكن التى الكراهٌة

 ال وحكومٌة حزبٌة تٌارات هناك وأن ، التعبٌر

 النزعات بتدعٌم إال ، وجودها ٌدوم أن ٌمكن

 ماهو لكل والعداء القومٌة والمشاعر العنصرٌة

  . أوربى ؼٌر

 

 اإلسبلم جماعات )الدٌنٌة التٌارات هناك وأٌضا

 تعزٌز بدون تبقى أن الٌمكنها ،( وؼٌرها السٌاسى

 .التحرر مبادئ ومحاربة المتطرفة الدٌنٌة المشاعر
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 اإلسالم

 والعداء الخوف بٌن
 

 

 ألسباب كانا لإلسالم والعداء الخوف

 اإلسالمٌة بالدٌانة الجهل ، منها

 ، له المشوهة الصور على والتركٌز

 تضارب بسبب األول المقام فى ولكن

 باب وإغالق الدٌنى الخطاب

  ..اإلجتهاد

 

 اإلسبلم قدم قدٌم لئلسبلم وعدابه الؽرب خوؾ

 العصور فى مبرراته له الخوؾ كان ، ذاته

 ٌحتاج ال المسلمٌن بٌن اإلٌمان كان حٌث الوسطى

 إٌمان كان بل ، تحصٌله فى العقل تحكٌم إلى

 فجاء ، القلوب من متمكن النفس فى بسٌط وجدانى

 واألناشٌد الرسابل شكل فى واضحا الخوؾ

 اإلسبلم عن إبتدعت التى الخرافٌة واألقاصٌص

 Recoldoرٌكولدو رسابل منها كان ، والمسلمٌن
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 Lodwolf سودهم لودولؾ وقصة 1320 سنة

Soduham  1342 سنة المقدسة األرض سفر عن 

 جبٌر "وقصة ، المحمدٌٌن بدعة عن فٌها ٌحكى

 ٌكتب األولى الصلٌبٌة الحرب مإرخ" توجان دى

 اإلعتقاد عن الناس أضل الذى محمد عن فٌها

 . القدس والروح باإلبن

 

 فٌلٌب األمٌر إلى رسالة  Brosharبروشار كتب

 فٌها ٌذكر ، 1332 سنة Felib Rofaelo روفابلو

 حرب إلى الدعوة على تحمله التى األسباب

 عندما الدمع الٌذرؾ الذى ذا من : " ٌقول صلٌبٌة

 التى البقاع تلك على قابضون هم الرجال أى ٌعلم

 ٌهدٌهم دٌن وال لهم الرب قوم أولبك ، مٌراثنا هى

 الصلٌب أعداء هم أولبك ، إلٌه ٌرجعون شرع وال

 المضطهدون باهلل الكافرون ، والصفاء والخٌر

 باالطفال الفاسقون نسابهم فى المفرطون للمسٌحٌن

  .الخ" ...  هللا بٌت خربوا الذٌن الشٌطان أولٌاء هم

 على ساعدت التى القصص من الكثٌر وؼٌرها

 لؤلسؾ والٌزال ، األذهان فى األؼبلط تلك ترسٌخ

 . اآلن حتى راسخا بعضها
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 بموروث المستشرقون تؤثر الحدٌثة العصور وفى

 فى التقدم ولكن ، الوسطى العصور من األؼبلط

 تحول على ساعد والترجمة والنقل العلمى البحث

 كثٌر به عداء ، له عداء إلى اإلسبلم من الخوؾ

 المستشرق أن حتى ، والهجوم التعصب من

 فى 1733 سنة كتاب الؾ Bredo برٌدو األنجلٌزى

 ،" محمد البدع ذى حٌاة "بعنوان الرسول سٌرة

 العداء وٌعمق اإلسبلم عن الخرافات فٌه ٌإكد

 . بالمسلمٌن لئلستهزاء وٌدعو

 

 ٌإكد 1878 سنة Ronan رونان الفرنسى والكاتب

 قبابل كانوا عندما ، اإلسبلم قبل العرب حالة أن

 . اإلسبلم بعد منها تمدنا أكثر كانت

 وال تعصب بدون اإلسبلم عن البحث فى ٌبدأ لم

 أخذ حٌث ، عشر التاسع القرن أواخر فى إال تشٌع

 جان أمثال نقدٌة بصٌرة نظرة ٌنظرون الباحثون

 دى هنرى الكونتو  Jan  Jack Roso روسو جاك

 ظلت ولكنها ، ؼٌرهمو  Henry De Castri كاسترى

 . التشكك من الكثٌر تحمل نظرة
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 من تمكنت اإلسبلمٌة الدٌانة فإن ذلك كل ومع

 والمسٌحٌة والٌهودٌة الوثنٌة األمم من كثٌر قلوب

 . وأوروبا أسٌا من وجزء افرٌقٌا شمال فى

 إنشؽل العشرٌن القرن من األول النصؾ فى

 ، والثانٌة األولى العالمٌتٌن بالحربٌن الؽرب

 فى العداء ظهر بٌنما ، نسبٌا هادبة فترة فكانت

 الحروب من العدٌد وراء متوارٌا الثانى النصؾ

  أقحم حٌث ، األوسط الشرق منطقة فى واألزمات

 محاربة فى الدٌن وأستؽل السٌاسة فى الدٌن

 هو الفترة هذه على الؽالب فكان ، الشٌوعٌة

 اإلستراتٌجٌة المناطق فى األمن زعزعة محاولة

 إما علٌها اإلستٌبلء ثم ومن ، البترول ومناطق

    . عسكرٌا أو إقتصادٌا

 خوؾ إلى العداء تحول فلقد العولمة عصر فى أما

 بالنسبة مناسب من أكثر هذا وكان ، أخرى مرة

 ، الشٌوعٌة سقوط بعد الوحٌدة العظمى للقوه

 . القادم والهدؾ البدٌل العدو هو اإلسبلم لٌكون

 

 مواتٌة كانت األسباب بؤن اإلعتراؾ من هنا والبد

 مصدر اإلسبلم أصبح األخٌرة اآلونة ففى ، لذلك

 فى سٌاسى مشروع إلى تحول عندما ، وقلق تهدٌد
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 دارهم عقر إلى جاء وعندما ، األصلٌة بلدانه

 إلى المتعددة بفصابلها اإلسبلمٌة الحركات بإنتقال

 والدعاة األبمة ظاهرة ثم ، وأمرٌكا أوربا

 واإلرهاب العنؾ بؤعمال وإرتباطهم اإلسبلمٌٌن

  . الحدود كل وتجاوزهم

 جدٌدة أسالٌب الؽرب ابتكر العولمة عصر وفى

 قد التى المشاكل ومواجهة طموحاته لتحقٌق

 بخطوات بالقٌام وذلك ، تقلقه حتى أو تواجهه

 والرعب بالصدمة البطش مثل إستباقٌة هجومٌة

 اسلوب ومثل ،  الضعٌفة الدول بٌن الذعر لنشر

 الفتن ودس العسكرى والتهدٌد الخبلقة الفوضى

 أسالٌب ، وؼٌرها اإلقتصادٌة والمقاطعة والقبلقل

  . القوة إلستخدام شرعٌة إعطاء لمحاولة

 

 العمل هى اإلستباقٌة فالخطوة اإلسبلم حالة وفى

 اإلسالمى الحضور ٌكون بحٌث ، خصخصتة على

 إسبلم هناك فٌكون ، وثقافٌا سٌاسٌا مشروطا

 . وهكذا أمرٌكى وإسبلم أوربى

 كان إذا أنه جٌدا ٌعوا أن اإلسبلم دعاة ىعل

 وشرٌعة عامة عقٌدة اإلسبلم ٌكون أن المطلوب

 من فالبد ، اإلسبلمبة الدول فى للحٌاة ونهج
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 أحكامه تتؽٌر وأن ، سٌاسى كمشروع إسقاطه

 أمة على مقصورا ٌكون فبل الحٌاة مجرٌات بتؽٌر

 وإال ، ؼٌرها دون جماعة أو بعٌنه شعب أو بذاتها

 الحال هو كما جامدة دكتاورٌة إلى العقٌدة تحولت

 . اآلن
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 البداٌة
 

 لم( ص )للرسول المسٌئة الرسوم

 إال تكن لم ، فكرٌة رسالة أى تحمل

 لإلستفزاز فقط نشرت زائفة فكرة

 األرهاب "فكرة ولتروٌج واإلساْءة

 المفكرٌن معظم تعلٌق حسب) "اإلسالمى

 وزراء أو كانوا رؤساءا وغربا شرقا والمثقفٌن

 .(..سفراء أو

 

 األحداث وتسلسل سرد

 

 األوقات أنسب هو الرسوم نشر توقٌت ٌكن لم

 فبعد ، العالم لمسلمى وال الدنمارك لمسلمى بالنسبة

 التسامح شهر رمضان شهر ٌبدأ قلٌلة أٌام

 أنحاء كل فى المسلمون ٌتوجه وفٌه والؽفران

 التوقٌت هذا ولكن ، والعبادة الصٌام إلى العالم

 بٌع أو سٌاسى فراغ لشؽل مناسبة األكثر كان ربما
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 من نفوس فى ما لؽرض أو الصحؾ من المزٌد

 . الرسوم هذه وراء هم

 

   Jyllands صحٌفة نشرت 2005 سبتمبر 30 ففى

Posten  12مع" محمد "للرسول كارٌكاتٌرٌا رسما 

 Flemmingروسا فلمنج الثقافى المحرر من مقال

Rose  المقال مقدمة وفى ،" محمد وجه "بعنوان 

 عما الشدٌد إستٌاءه( روسا فلمنج)المحرر ٌبدى

 الكومٌدى أن وٌقول ، التعبٌر حرٌة أصاب

  على ٌجرإ لم أنه عترؾي Frank Hvam األمرٌكى

 فى جمهوره امام  "القرآن على ٌتبول أن"

  . الفعل ردود من خوفا التلفزٌون

 دعت قد ، Posten (JP)Jyllands صحٌفة وكانت 

 لرسم للكارٌكاتٌر رساما 40 بٌن مسابقة إلى

 28 منهم رفض ،" محمد "الرسول عن تصورهم

 الصحٌفة وتلقت مختلفة ألسباب االشتراك رساما

 وذلك ، رسما 12 منها اختارت الرسوم من عدد

  Kare Bluitgens  الكاتب طلب على بناء

 سٌرة ٌحكى لؤلطفال له كتاب فى إلستخدامها

 معارضة هناك كان أنه من بالرؼم) محمد الرسول
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 ونقابة الفنانٌن نقابة قبل من الكتاب هذا لنشر

  ) .الدنمرك فى الكتاب

 

 عمره من 17 فى مسلم شاب: 2005اكتوبر4  

  . بالقتل (JP) بصحٌفة المسإول هدد

 المسلمٌن من عدد أتصل: 2005اكتوبر 7

 .نشرالرسوم فى اإلستمرار عن إلثناءها بالصحٌفة

 بلد عشر إحدى سفراء توجه: 2005اكتوبر 12

 الوزراء ربٌس إلى برسالة الدنمرك فى إسبلمى

Fogh Rasmussen الببلد فى للسلطة أعلى كممثل 

 ، الرسوم نشر لوقؾ وللتدخل مقابلته وطلبوا

 أنه بحجة المقابله رفض إسبوع من أكثر بعد ولكنه

 وسابل تنشره ما مراقبة الحكومة وظابؾ من لٌس

 شكوى بتقدٌم السفراء ودعى الدنمركٌة اإلعبلم

  .القضاء أمام

 آالؾ ثبلثة من أكثر تظاهر: 2005اكتوبر12 

 وضد المسٌبة الرسوم نشر ضد بالتندٌد مسلم

  . باإلسبلم السلبى التشهٌر
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 األحزاب أكبر رإساء أحث :2005اكتوبر23 

 الدٌمقراطى اإلشتراكى الحزب من المعارضة

  والحزب

 ربٌس الرادٌكال وحزب اإلشتراكى الشعبى

 . السفراء مقاٌلة على الوزراء

 فى اإلسبلمٌة المنظمات قامت: 2005اكتوبر29 

         Jyllands صحٌفة ضد دعوى برفع الدنمرك

Posten  والعنصرٌة األدٌان سب بتهمة . 

 من لكل مصر خطاب: 2005وفمبرن  2-7 

 إعطاء ٌتضمن ، OSCE و األوربى اإلتحاد

 والحكومة اإلسبلمى العالم بٌن للمصالحة فرصة

  .الدنمركٌة

 خارجٌة وزٌر بٌن مقابلة: 2005نوفمبر12 

 . البحرٌن فى مصر خارجٌة ووزٌر الدنمرك

 وزراء أدان البحرٌن فى: 2005نوفمبر12 

 على اإلبقاء مع المسٌبة الرسوم العرب الخارجٌة

 . الدنمركٌة الحكومة مع الطٌبة العبلقات

 الدنمرك مسلمى من عدد: 2005نوفمبر 19

 الببلد بعض فى بجولة قاموا ، األبمة بعض ومنهم
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 أمام الرسوم مشكلة لعرض محاولة فى العربٌة

 طلب ومساندة ، لدعم الدٌن ورجال المسبولٌن

 . الدنمركٌة الحكومة من رسمى إعتذار

 األمم لسكرتٌر مصر خطاب: 2005نوفمبر23 

 أعضاء الببلد وممثلى Kofi Annan المتحدة

 وٌتضمن ، المصالحة لمحاولة العمومٌة الجمعٌة

 أو القضابى للتدخل مصر رؼبة عدم الخطاب

 . الصحٌفة بعقاب الدنمركٌة الحكومة مطالبة

 ٌعلن الباكستانٌة األحزاب أحد :2005دٌسمبر 2

 لقتل كرونة ألؾ خمسون قدرها مالٌة مكافؤة عن

 . الرسوم أصحاب

 اسابق ٌادنمرك اسفٌر 22: 2005دٌسمبر  20

 Uffe Ellemann Jensen السابق الخارجٌة ريووز

 السفراء مقابلته لعدم الوزراء ربٌس ٌنتقدون

 . المسلمٌن

 الثقافى التعاون منظمة: 2005دٌسمبر27  

 إلى أعضاءها بلجوء تهدد ISESCO اإلسبلمى

 تعتذر لم إذا ، واالقتصادٌة الدبلوماسٌة المقاطعة

 . المسٌبة الرسوم عن الدنمرك حكومة
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 فى الدنمرك وزراء ربٌس: 2006 ٌناٌر1 

 على الشعب ٌحث الجدٌد العام بمناسبة خطابه

 إلى الخطاب وترجم اآلخر، دٌانة وقبول إحترام

 . العربٌة

 Weekend Avis صحٌفة :2006 ٌناٌر 4 

  .الرسوم نشر تعٌد الدنمركٌة

 رفض اإلقلٌمى العام المدعى :2006 ٌناٌر6 

   (JP). صحٌفة ضد المقامة الدعوة قبول

 النروٌجٌة الماجزٌت صحٌفة: 2006 ٌناٌر10 

 . التعبٌر لحرٌة كمساندة الرسوم بنشر قامت

 محمد "المصرى األكبر األمام: 2006 ٌناٌر12 

 الببلد فٌها ٌناشد فتوة ٌصدر" طنطاوى سٌد

 . الدنمركٌة البضابع بمقاطعة اإلسبلمٌة

 تبدأ السعودٌة العربٌة المملكة :2006 ٌناٌر26 

 ومصر والٌمن الخلٌج ببلد وٌتبعها ، المقاطعة فى

 . والكوٌت والبحرٌن وسورٌا
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 العلم حرق: 2006 فبراٌر 7 - ٌناٌر31 

 ومحاوالت ومظاهرات أماكن عدة فى الدنمركى

 سورٌا فى الدنمركٌة السفارات وحرق لمهاجمة

  .ومالٌزٌا وإٌران وتركٌا وإندونسٌا ولبنان

 الرسوم نشر أعاد األوربٌة الصحؾ من كبٌر عدد

 الجهود نجحت أن بعد )التعبٌر حرٌة مع تضامنا

 ولٌست أوربٌة األزمة جعل فى الدنمركٌة

 ).فقط الدنمرك فى محصورة

  Uffe السابق الخارجٌة وزٌر :2006 فبراٌر8  

Ellemann،Jense صحٌفة  عن المسإول ٌطالب 

(JP) وبوتٌن ، اإلستقالة بضرورةPoten  ربٌس 

 على الدنمركٌة الحكومة ٌحث روسٌا وزراء

 . اإلعتذار

 Flemming روسا فلمنج تراجع :2006 فبراٌر9 

 Rose بصحٌفة الثقافى المحرر (JP) تحدٌه عن 

 .والمسٌحٌة للسامٌة تسا كارٌكاتورٌة رسوم لنشر

 فى الرأى إستطبلعات أعلنت :2006 فبراٌر12 

" الدنماركى الشعب "حزب تقدم عن الدنمرك
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 البرلمان فى مقاعد بثمانٌة( لئلسبلم المعادى)

. الرسوم ألزمة إٌجابٌة كنتٌجة

 السفارة حرق عن تعتذر سورٌا :2006 فبراٌر 4

 . البلزمة التعوٌضات وتقدم الدنمركٌة

  خارجٌة وزبر اعترؾ :2006 فبراٌر13 

 بعض أخفى أنه Per Stig Moller الدنمارك

 مقابلة بخصوص ، الوزراء ربٌس عن المعلومات

 سبب مما ، 2005 نوفمبر 8 فى العرب السفراء

  . الدنماركى للبرلمان خاطؤة بمعلومات اإلدالء

 55 وجرح 11 قتل لٌبٌا فى :2006 فبراٌر18

 بنؽازى فى اإلٌطالٌة السفارة أمام المظاهرات أثناء

 Roberto Calderoli االٌطالى الوزٌر ظهور بسبب

 . المسٌبة الرسوم علٌه طبعت بقمٌص

 EU األوربى اإلتحاد محاولة :2006 فبراٌر20 

 لئلنضمام تركٌا لطلب بالنسبة الرسوم أزمة إقحام

 . لبلتحاد

 األبمة ضد قضابى ببلغ: 2006 فبراٌر22 

 عندما بالدنمرك لحقت التى األضرار فى لتسببهم

 . األوسط الشرق فى األزمة أشاعوا
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 ٌهاجم الدنمرك وزراء ربٌس :2006 فبراٌر 26 

 وقوفهم لعدم العمل وأصحاب األعمال رجال

 .التعبٌر حرٌة عن دفاعهم وعدم الحكومة بجانب

 الدنمركٌة Arla Food شركة :2006 مارس2 

 اآلن حتى كرونة ملٌار نصؾ حوالى خسرت

 . المقاطعة بسبب

 المعارضة األحزاب جمٌع: 2006 مارس5 

 بخصوص محاٌد بحث عمل ضرورة على أجمعوا

 . ذلك رفضت الحكومة ولكن ، الرسوم أزمة

    Lailaالسوٌد خارجٌة وزٌرة :2006 مارس21 

Freivalds    إخفابها بسبب منصبها من ستقٌلت 

 ، السوٌدى البرلمان عن المعلومات بعض

 . الدنمارك فى الرسوم أزمة بخصوص

 التلفزٌون محطة كشفت :2006 مارس23 

 عن مصور تسجٌل فى" 2 فرنسا "الفرنسى

 عضو بإؼتٌال" أكارى احمد "اإلمام تهدٌدات

 أصل من")خضر ناصر "الدنماركى البرلمان

 . وزٌرا أختٌر ما إذا( سورى
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   Artاألمرٌكى للرسام مقالة  :2006 ماٌو 28

Spiegelman  محاوال ، األصل البولندى لٌهودىا 

 صفحات ثمانٌة على المسٌبة الرسوم وتقٌٌم تحلٌل

 من عدد رسم لكل ٌعطى أن تقٌمه فى وأختار ،

 واضحا ولٌس ،( النجوم من بدال" )الفتوى قنابل"

 السخرٌة من مزٌد ٌضٌؾ الطرٌقة بهذة كان إذا ما

  .العواقب خطورة من ٌحذر أنه أو والتهكم

 بشهور األزمة بداٌة قبل أنه هنا نذكر أن والبد

 1830 إلى تارٌخه ٌرجع قدٌم كتاب طرح ، قلٌلة

 الخامس الجد) Bricson Bush بوش لبرٌكسون

 الدٌن مإسس محمد "بعنوان( بوش جورج للربٌس

 ، دجال بؤنه الرسول محمد فٌه ٌصؾً"اإلسبلمى

 . والخرافات بالهرطقة اإلسبلم وٌصؾ

 

 Daniel Pipes مقالة أثارت التارٌخ هذا وقبل

 New York Post جرٌدة فى   Lars   Hedegaardو

 فى للدنمركٌة وترجمت ، 2002 أؼسطس فى

 فى ٌحدث كرٌه شٌئ" عنوان تحت(JP)  صحٌفة

  ".الدنمرك
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 المسلمٌن أوضاع على الضوء المقالة وتسلط 

 الرأى لتقلٌب محاولة فى الدنمارك فى المهاجرٌن

 . ضدهم والعنصرٌة اإلساءة من ولمزٌد ، العام

 

 اإلجتماعٌة المظلة من %40 أن المقال وٌستنكر

 تصرؾ الدنمركٌٌن من مبلٌٌن لخمسة المخصصة

 الذٌن ، المهاجرٌن المسلمٌن من %4 على

 منهم %5 فقط وأن ، هناك الجرابم معظم ٌرتكبون

 وأنهم ، أودنمركٌة دنمركى من الزواج ٌقبل

 أصبحوا دنمركى ٌهودى آالؾ 6 حٌاة ٌهددون

 وحٌاة حٌاتهم لتؤمٌن بولٌسٌة حماٌة تحت ٌعٌشون

 . أطفالهم

 

 المسلمٌن  أى ، عددهم سٌصل 2040 سنة فى وأنه

 الدنمرك سكان تعداد من %30 إلى المهاجرٌن،

 فى اإلسبلمٌة الشرٌعة تطبٌق هو وهدفهم

 .الدنمرك

 

 لئلساءة المتعمدة المبالؽة عن النظر وبؽض

 هذه تصل كٌؾ ٌتعجب أن فللقارئ واإلثارة
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 ، نٌوٌورك إلى األمٌال آالؾ عبر الكرٌهة الرابحة

 النجٌب لتلمٌذا   Flemming Rose هناك كان إذا إال

 العبلقة ستتبٌن الحق فصل فى )Daniel Pipes ل

 (.بٌنهما
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 التعلٌق
 

 النقاط بعض توضٌح لمحاولة وقفة من هنا البد

 األحداث تترابط حتى السطور مابٌن ولقراءة

 . الصورة وتكتمل

o السٌاسٌن وبعض الحكومة إنتقادات على ردا ، 

 لٌحدث شهور عدة تؤخر قد األزمة انفجار أن عن

 والرد ، األوسط الشرق فى األبمة جولة بعد فقط

 إسبوع ٌمر لم أنه إذ ، ألحداث تسلسل فى واضح

 هناك تكون أن دون 2005 سبتمبر 30 منذ واحد

 أو األزمة من للخروج أخرى أو بطرٌقة محاولة

 كانت المصالحة ومحاوالت ، احتواءها محاولة

 ، تجاهلوها والمسإولٌن الحكومة ولكن متواصلة

 برفع ومرورا السلمٌة المظاهرات من فبدءا

 العام المدعى من ورفضها الصحٌفة ضد الدعوى

 السفراء مقابلة الوزراء ربٌس رفض ثم األقلٌمى،

 المصرى الخارجٌة وزٌرى مقابلة وحتى

  . األبمة جولة قبل قلٌلة أٌاما والدنمركى
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o عشر اإلحدى اإلسبلمٌة الببلد سفراء توجه 

 نشر لوقؾ للتدخل مقابلته مطالبٌن الوزراء لربٌس

 الربٌس فٌها ببلد من فكونهم ، خطؤ كان الرسوم

 وعدم األمور، كل فى الناهى الحاكم هو الملك أو

 الحكومة بٌن العبلقة لتفاصٌل الكافٌة معرفتهم

 فقط وإستماعهم ، الدٌمقراطٌة الببلد فى والصحافة

 المسلمٌن من المشورة أخذ دون والدعاة لؤلبمة

 مبررة فرصة إعطاء إلى هذا كل أدى ، المعتدلٌن

 األجدى وكان ، طلبهم ٌرفض أن الوزراء لربٌس

 القنوات اى ، الخارجٌة وزٌر إلى أوال ٌتوجهوا أن

 مقابلة الوزراء ربٌس رفض وأٌضا .الدبلوماسٌة

 بعض ٌحمل كان الطرٌقة بهذه السفراء

 مما ، السفراء هإالء ٌمثلها التى االستهتارللببلد

 .األزمة تفاقم على شك وال ساعد

o صحٌفة ضد الدعوى فى قيالتحق ستؽرقإ (JP) 

 ، شهور أربعة من أكثر إلى وصلت طوٌلة مدة

 15 فى العامة اإلدعاءات إدارة مدٌر تقٌٌم وجاء

 المراوؼة من الكثٌر فٌه 2006 مارس

 مؽلوطا جاء ، موضوعٌة الؽٌر واالفتراضات

 الرسوم ٌفسر فهو ، سٌاسٌا وموجها وركبكا

 كدنمركى هو له ٌتراءى ما حسب الكارٌكاتٌرٌة
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 وٌنتهى. المتضررون هإالء ٌراها كما ولٌس

 مخالفة أى وجود لعدم التحقٌق بوقؾ القرار

 بمثابة القرار هذا ٌكون أن والخوؾ . قانونٌة

 فى لؤلدٌان اإلساءة من للمزٌد أخضر ضوء

 ، الفصل لهذا التالٌة الصفحات وفى . )المستقبل

 اإلدعاءات أدارة مدٌر قرار لنص ترجمة

 .(الدنمركٌة

o الشرق فى األبمة جولة فى المبالؽة تكن مل 

 معهم حملوها التى الرسوم وتنوع عدد أو األوسط

 األزمة وإنفجار المشاعر تؤجج فى األسباب هى ،

 رسما أن فالحقٌقة ، وتكرارا مرارا تردد كما

 التعلٌق بدون وحتى الرسوم هذة بٌن من واحدا

 كافٌا سٌصبح كان األبمة جولة بدون وحتى علٌه

 منع المستحٌل من كان وأٌضا ، ذلك لحدوث

 وسابل من الكم هذا بوجود الرسوم هذه انتشار

 من الكثٌر الحقٌقة هذه أٌد ولقد ، اإلعبلم

 من لٌس أنه كما. واإلعبلمٌٌن السٌاسٌٌن

 ، الحقابق بعض فى بالؽوا قد األبمة أن المستؽرب

 تتحقق أن ولخوفهم دٌنهم على ؼٌورون ألنهم

 المساجد أو القرآن كحرق ، اإلشاعات بعض
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 ذلك فى انتشرت التى اإلشاعات من وخبلفها

  . الوقت

o لها كان الدنمركٌة البضابع مقاطعة أن شكال 

 الذى التصدٌر وعلى الحكومة على ضاؼطا وقعا

 باستمرار ٌمكن وكان. هنا االقتصاد عصب هو

 فى تضمن مصالحة إلى الوصول المقاطعة

 ولكن ، لؤلنبٌاء اإلساءة تكرار عدم المستقبل

 األوربى اإلتحاد خبلل ومن الدنمركٌة الحكومة

 بمقاطعة إما المقاطعة تحاصر أن إستطاعت

 بالتهدٌد أو اإلسبلمٌة الببلد من للبضابع مضادة

 ، الفساد قنوات باستخدام أو والمنح المعونات بقطع

 لرفع وذلك ، الببلد هذه فى تتؽلؽل والتى

 .المقاطعة

o فقط الضوء والحكومة اإلعبلم وسابل لطتس 

 أعبلم حرقت عندما ، العنٌؾ الفعل رد على

 بٌنما ، البلدان بعض فى الدنمرك وسفارات

 فى السبب كان الذى ذاته الفعل وتناست تجاهلت

 العشرات وجرح قتل فى تسبب والذى الفعل رد

 األزمة هذه تفاصٌل فإن وأخٌرا. المظاهرات أثناء

 ٌجب هامه أسبلة العالمى المجتمع أمام تطرح

 .بصدق مواجهتها علٌنا
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 ضمن تدخل األدٌان ولرموز لؤلنباء اإلساءة هل

 ؟ التعبٌر حرٌة

 ؟ االعتذار التستحق حق وجه بدون اإلساءة هل

 الدنمرك لملك أسٌا لو المثال سبٌل فعلى)

 ٌقبل فهل ، حق وجه بدون   Frederik IXالسابق

 من النوع هذه على اإلعتذار ٌوجب  وأال ؟ ذلك

  (؟ اإلساءة

 على التعبٌر حرٌة ترسٌخ بقصد كانت الرسوم هل

 ؟ اإلسبلمى الدٌن من السخرٌة حساب

 الجهاد فكر لمعارضة سٌاسى عمل هى هل

  ؟ الدٌن على تستند التى الوطنٌة والمقاومة

 هناك ٌكون ال أن العالمى المجتمع سٌقبل هل

 ؟ تجاوزها الٌجب التعبٌر لحرٌة حدود

 الثقافى المحررFlemming Rose  تراجع لماذا

 كارٌكاتٌرٌة رسوم لنشر تحدٌه عن (JP) بصحٌفة

 ؟ والمسٌحٌة للسامٌة تسا

 

 صورة تنشر نأ Politiken صحٌفة رفضت لماذا

 Pia kjaersgaard الدنمركى الشعب حزب لربٌسة

 ٌعتبر لم ذلك ومع ، ؟" النازى هتلر "شكل على
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 ألنه ، التعبٌر حرٌة على الرقابة من نوع ذلك

 . منه نفع وال ضرورة ال إستفزاز مجرد أعتبر

 

 ولٌست الدنمركى الشعب من %53 فقط لماذا

 فى الرسوم نشر مع الذٌن هم ، العظمى الؽالبٌة

 .؟ التعبٌر حرٌة سبٌل
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  العامة االدعاءات إدارة مدٌر

(RA،2006،41،0151    ) رقم ملف
2006مارس 15: التارٌخ  

الدنماركً العام المدعً قرار نصترجمة   
  بخصوص إمكانٌة

  الرسوم نشر المالحقة الجنائٌة فى قضٌة 
 قرار                                 

 مقال فى قضٌة المحتملة الجنائٌة المإلحقة بخصوص
  بوستن ٌوالندز صحٌفة فً نشر  الذي" محمد وجه"

Jyllands،Posten  
   مقدمة. 1

 االدعاءات إدارة مدٌر قرار تقٌم على المذكرة هذه تشتمل
 فً الجنابٌة حقةالللم مبرراً  هنالك كان إذا ما حول العامة

( Jyllands Posten )صحٌفة نشرته الذي المقال قضٌة

".  محمد وجه "عنوان تحت 2005 سبتمبر 30 فً

 التً الشكاوى بعض على بناءً  القضٌة هذه فً نظر وقد
 اإلقلٌمً العام المدعً اتخذه الذي القرار ضد قدمت

 والذي  ،2006 ٌناٌر 6 فً( Viborg )جفٌبور لمقاطعة

 قانون من( 2)749 للمادة طبقاً  التحقٌق وقؾ فٌه قرر

 شخص به تقدم لتقرٌر نظراً  وذلك، الدنمركٌة العدل إدارة

 أشار وقد(. Århus )رهوسوأ شرطة ربٌس لدى ٌعمل

 ٌمكن ما تقٌٌم عند بؤنه قراره فً اإلقلٌمً العام المدعً

 قانون من 266و 140 للمادتٌن مخالفة ٌشكل أن

 حرٌة فً الحق االعتبار فً األخذ من البد، العقوبات
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 هنالك ٌجد لم للمقال  شاملتقٌٌم خبلل ومن ، وأنهالتعبٌر
 تستوجب مخالفة ارتكاب على تدل ةعقولم ضٌةارتؾإ أي

.  العقاب
 االدعاءات إدارة مدٌر إلى الشكاوى من عدد تقدٌم تم وقد

 الشكاوى وهذه. اإلقلٌمً العام المدعً قرار حول العامة
.  األفراد وبعض المنظمات بعض بها تقدمت

 266و 140 للمادتٌن مخالفات وقوع الشكاوى هذه دعتإ

 خذاأل فإن، الحالٌة القضٌة فً وأنه ، العقوبات قانون من
 تؽطٌة فً الصحافة وحق ، التعبٌر حرٌةب االعتبار فى

 إلخراج مبرراً   فى هذه الحالة ٌكون ال، الجارٌة األحداث
  .إلٌها المشار المواد نطاق من المقال هذا
  Jyllands،Posten صحٌفة فً نشر الذي المقال. 2

 صحٌفة فً ُنشر كان قد المذكور المقال

Jyllands،Posten ًالجمعة ٌوم فً الصادر عددها ف 

 األولى الصفحة فً عنه اإلعبلن وتم، 2005 سبتمبر 30

 وردت التً الكارٌكاتٌرٌة الرسوم أحد بنشر الصحٌفة من
 الصحٌفة أن ٌبٌن بنص مصحوباً  الرسم وكان. المقال فً

 فً الكارٌكاتٌر رسامً اتحاد أعضاء إلى دعوة وجهت
 كل نظر وجهة من محمد ٌرسموا لكً الدنمركٌة الصحؾ

 40 حوالً من الدعوة لهذه استجابوا قد 12 وأن  ،منهم

 منشورة الكارٌكاتٌرٌة الرسوم وان  ،للكارٌكاتٌر رساماً 
 النص أشار  ،ذلك على وعبلوة. برسمها قاموا من بؤسماء

 المسلمٌن بعض "أن إلى األولى الصفحة فً المنشور
 مكانة وٌرٌدون. الحدٌث العلمانً المجتمع ٌرفضون

 لمشاعرهم خاص اعتبار منح على وٌصرون  ،خاصة
 ومع العلمانٌة الدٌمقراطٌة مع ٌتماشى ال أمر وهو. الدٌنٌة
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 مستعداً  ٌكون أن المرء على ٌجب حٌث التعبٌر، حرٌة
".  والسخرٌة واالزدراء تهكمال لتحمل
 نهاٌة ثقافة ابب الثالثة الصفحة فً نشره تم الذي المقال

 وجه "بعنوان كان ،(KulturWeekend )األسبوع

 عشر باثنتً محاطة أعمدة ثبلثة فً نشره وتم ،"محمد
 حرٌة "بعنوان المقال مقدمة وكانت. كارٌكاتٌرٌاً  رسماً 

 سارو فلمنج هو المقال مقدمة كاتب وأن "التعبٌر
Flemming Rose  الثقافً المحرر. 

 
:  المقال مقدمة ٌلً ماكو

 Frank Hvam هافام فرانك الكومٌدي اعترؾ لقد” 

أمام  القرآن على ٌتبول أن "على ٌجرإ لم بؤنه مإخراً 
 صورة سٌرسم الذي الرسام وكذلك". التلفزٌونشاشة 
 أن دون ذلك ٌفعل أن ٌرٌد لؤلطفال كتاب فً محمد النبً
 األوربٌون المترجمون ٌفعل كما تماماً . أحد ٌعرفه

. اإلسبلم تنتقد نصوص بترجمة ٌقومون عندما الؽربٌون
 الفنٌة األعمال أحد البارزة الفنٌة المتاحؾ أحد أزال وقد

 المسرحً الموسم هذا وفً. المسلمٌن فعل ردة من خوفاً 

 George الربٌس من تسخر مسرحٌات ثبلث عرض ٌتم
W. Bush عن واحد مسرحً عرض هنالك لٌس ولكن 

 ربٌس مع اللقاءات أحد وفً ، وحلفابه الدن بن أسامة

 أحد مع Anders Fogh Rasmussen أندرس الوزراء

 مسجد، إمام وهو ، الدنمركً اللبرالً الحزب أعضاء
 الدنمركً اإلعبلم على بالتؤثٌر الدنمركٌة الحكومة طالب
.  اإلسبلم عن إٌجابٌةً  أكثر صورة ٌقدم لكً
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 بصرؾ للقلق مبرراً  ٌعطً ، إلٌه أشرنا الذي والمثال
 قاعدة على ٌقوم نشهده الذي الخوؾ كان إذا عما النظر
 الذي وهو  ،موجود الخوؾ هذا أن الحقٌقة ولكن. خاطبة

 . للتخوٌؾ ٌتعرض العام فالجو. الذاتٌة الرقابة على ٌقود
 والمترجمٌن والرسامٌن والكّتاب الفنانٌن أن حٌث

 بٌن ٌجمع لقاء ألهم واسعاً  مجاالً  ٌفسحون والمسرحٌٌن
 اإلسبلم ٌجمع الذي اللقاء وهو هذا، عصرنا فً الثقافات

."  المسٌحٌة الجذور ذي الؽربً العلمانً بالمجتمع
 نفس من أٌضاً  " السخرٌة "بعنوان وهو التالً والجزء
:  المقال

 الحدٌث العلمانً المجتمع ٌرفضون المسلمٌن بعض"
 اعتبار على ٌصرون عندما خاصة مكانةب ونطالبوي

 مع ٌتماشى ال أمر وهو. الدٌنٌة لمشاعرهم خاص
 على ٌجب حٌث ،التعبٌر حرٌة ومع ٌةلؽربا الدٌمقراطٌة

  والتهكماالزدراء لتحمل مستعداً  ٌكون أن المرء
. "والسخرٌة

وبالقطع فإن ذلك لٌس مستحسنا أو محببا أن ٌتعرض له 
 ولٌس معنى ذلك أنه ٌمكن السخرٌة من –األنسان 

. المشاعر الدٌنٌة بداعى وبدون داعى إال  أنها أقل أهمٌة 
 المجتمعات فً الناس إرسال ٌتم أن مصادفة لٌس ولذلك

 أو نكات ٌنشرون أنهم لمجرد السجن إلى االستبدادٌة
 هذا وٌتم. الدكتاتورٌٌن تنتقد كارٌكاتٌرٌة صوراً  ٌرسمون

 ٌبلػ لمو.  الناس مشاعر إلى تسًء أمور هذه أن بحجة
 التً األمثلة ولكن ، الدرجة هذه إلى الدنمركفى  الحال

 ال حٌثحدر منطرٌق  فً نسٌر أننا إلى تشٌر ذكرناها
".  الذاتٌة الرقابة إلٌه ستإدي ما منٌخ أن ٌمكنه أحد
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 عشر اثنا "عنوان وتحت  ،المقال من األخٌر العمود وفً
 ، صحٌفة  قامت السبب ولهذا "ٌلً ما ورد" رساماً 

Jyllands Posten اتحاد أعضاء إلى دعوة بتوجٌه 

 محمد لٌرسموا الدنمركٌة الصحؾ فً الكارٌكاتٌر رسامً
 ". هم ٌتخٌلونه حسبما
 رسامً من عشر اثنا أن المقال ورد فى ذلك، على عبلوة

 الدعوة لتلك استجابوا ، أسماإهم المذكورة الكارٌكاتٌر
.  الرسوم  هذهنشرت وقد

 كما هًٌه التى نشرت كاتٌريالكار عشر االثنا  والرسوم
 :ٌلً

 شكل على وعمامته لحٌته رسم تم رجل وجه: 1 الرسم 

 فً تستخدم ما عادة رموز وهً  ، نجمة مع هبلل،
 . اإلسبلم

 عمامة رأسه وعلى وملتحٍح  متجهم رجل وجه: 2 الرسم

 . مشتعلة قنبلة شكل يعل

 سبعة من استعراضً صؾ أمام ٌقؾ رجل: 3 الرسم

  "جوردٌرسك لبٌا" كارٌكاتٌرٌة صورة وٌتضمن  ،رجال
 **Pia Kjærsgaard عمابم ٌرتدون رجال وخمسة .

 أتعرؾ أن أستطٌع ال"  مأمامه ٌقؾ الذي الشخص وٌقول
 ". ....  علٌه

 هالة وفوقه رأسه على عمامة ٌضع ملتحٍح  رجل: 4 الرسم

.  الهبلل شكل على

 الحجاب، ٌرتدٌن نسابٌة شخصٌات خمس: 5 الرسم

 .واألهلة النجوم أشكال يعل رسمت وجوههن ومبلمح
 

   ، المإلؾ(الدنمركً الشعب حزب   ربٌسة**)
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  أن مجنون لنبً هن: "ٌقول الصورة مع تعلٌق وهنالك

  !". العبودٌة تحت النساء ٌضع

ٌستند على   ،عمامة رأسه وعلى ملتحٍح  رجل: 6 الرسم

 .حمارب   خلفهٌمسك وهو عصا

 وٌجلس ،عرقال من قطرات ٌنهجب على رجل: 7 الرسم

 رجبلً  ٌرسم وهو األٌسر كتفه عبر اظران مصباح تحت
 . الرأس مؽطى ملتحٌاً 

 مسلح منهما وكل  ،ومعممان ملتحٌان رجبلن: 8 الرسم

 ٌرتدي ثالث رجل باتجاه وٌجرٌان ،وبندقٌة وقنبلة  بسٌؾ
 بالتوقؾ هماشٌر لوي ورقة، ٌقرأ الثالث والرجل. عمامة

 قام رسم مجرد  فهو لٌس إال–ألصدقاء ا أٌها مهبلً :  قاببل
 . الدنمارك جنوب من شككٌنتالم أحد به

 وٌرتدي أسود شعر ذو ةمراهقال طفل فى سن: 9 الرسم

   ، "المستقبل "كلمة ٌهع مكتوبمخطط  وقمٌص لونبنط
  ** عربً نص إلى وٌشٌر  ،سبورة أمام ٌقؾ وهو

 مدرسةب محمد "الطفل هو  ، السبورة على مكتوب

Valby, 7A ." 

 وهو سٌفاً  وٌحمل عمامة وٌرتدي  ،ملتحٍح  رجل: 10 الرسم

 وتقؾ.  إلخفاء شخصٌتهأسود شرٌط عٌناهعلى و ٌقؾ
 والاء  سودال ة عباءال ترتدٌان  (منقبتان) امرأتان بجانبه 

 . عٌنٌهما ؼٌر منهما ٌرى
 
 
 

المؤلف  – ( عربً  على السبورة  فارسى ولٌسنصال**  )
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  على سحابة وٌقؾ عمامة ٌرتدي ملتحٍح  رجل: 11 الرسم

  استنفذنا لقد توقفوا توقفوا "وٌقول ممدودتان وٌدٌه
 ونٌرتد الرجال من صؾ أمامه وٌنتظر ،"العذارى
 . رإوسهم من تتصاعد الدخان وأعمدة بالٌة مبلبس

 علٌها وعمامة نظاراتب لرجل رسم: 12 الرسم

 الدعاٌة إثارة "عبارة العمامة على كتب وقد. **برتقالة
 رجل "صورة ٌعرض وهو الرجل وٌبتسم". اإلعبلنٌة

 . عمامة وعلٌه ملتحٍح  رجلل" دعاٌة

 العامة االدعاءات إدارة مدٌر تقٌٌم. 3
  مقدمة .1. 3

 
 اتخاذ  ٌوجبأساس ما إذا كان هناكع السإال إن

 تقٌٌم إجراء ٌستلزم ،القضٌة هذه فً جنابٌة إجراءات
 صحٌفة نشرته الذي المقال كان إذا ما حول

(Jyllands،Posten)المادة بموجب قانونٌة مخالفة  ٌعتبر 

 البنود وهذه. العقوبات قانون من ب266 المادة أو/و 140

 بحرٌة، الرأى عن التعبٌر حرٌة حق على قٌود تتضمن
 حق االعتبار فً األخذ مع تفسٌرها ٌتم أن بد ال ولذلك
 . التعبٌر حرٌة

 

 له شخص أي  ،الدنمركً الدستور من 77 المادة وحسب

 بشكل أو ةبتاك مطبوع بشكل أفكاره نشر فً الحرٌة
 أمام للمسإولٌة ضعاخأن ٌكون  على شفهً حدٌث

 ٌمكن ال األخرى الوقابٌة واإلجراءات الرقابة. المحكمة
 . أخرى مرة تقدٌمها

 
المؤلف  ،( والصورة هى لمؤلف كتاب االطفال –البرتقالة هنا إلستجالب الحظ **  )
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 لحرٌة حماٌة ٌتضمن البند هذا أن هً العامة والفكرة
 أن ؼٌر. المسبقة القٌود منع ذلك فً بما  ،الرسمٌة التعبٌر

 ال آخر بمعنى  ،التعبٌر جوهر حرٌة ٌحمً ال البند هذا

 االتفاقٌة من 10 البند ولكن. التعبٌر محتوى ٌحمً

 التعبٌر حرٌة ٌحمً (ECHR )اإلنسان لحقوق األوربٌة

.  التعبٌر جوهر إلى باإلضافة الرسمٌة
 

 حرٌة فً الحق شخص ألي  ، فإن(1)10 المادة وحسب

 أو الصدمة تسبب التً التعابٌر أٌضا شملتو. التعبٌر
 التعبٌر حرٌة ممارسة أن وبما. االنزعاج أو اإلساءة
 فإنها  ،والمسإولٌات الواجبات بعض علٌها تترتب

 القٌود لبعض خاضعة تكون( 2)10 المادة بموجب

 ضرورٌة هً والتً القانون علٌها ٌنص التً والعقوبات
تماشٌة م تكون  ،آخر بمعنى  ،الدٌمقراطً المجتمع فً
.  منها المرجو لهدؾا مع

 
 على مرات عدة أكدت اإلنسان لحقوق األوربٌة والمحكمة

 المجتمع علٌه ٌقوم الذي األساس هً التعبٌر حرٌة أن
 التعبٌر حرٌة بٌن تعارض حدوث حالة وفً. الدٌمقراطً

 األوربٌة االتفاقٌة شملتها التً األخرى الحقوق وحماٌة

 للصحافة التعبٌر حرٌة فإن  ،(ECHR )اإلنسان لحقوق

 ٌتعلق موضوعاً  تناولت إذا  كبٌراخاصا وزناً  تحمل
 فً أساسٌة وظٌفة للصحافة ألن ذلك  ،العامة بالمصلحة

.  الدٌمقراطً المجتمع
 التعبٌر حرٌة لقرار أهمٌة  أٌضاتمنح المحكمة فإنعلٌه و
 حالة فً  من ناحٌتهاالتدخل مبرر بتقٌٌم تقوم عندما ،

 . الدٌنٌة المشاعر إلى تسًء التً التعابٌر
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أنه على قدر  المحكمة نصت الوقت نفس فً ولكن
  بدون وجه حقالتً التعابٌر تجنب ٌجب المستطاع

 انتهاكاً  تشكل وبالتالً  ،اآلخرٌن إلى إساءات تتضمن
 الذي العام النقاش فى  تسهم ال لذلك وهً  ،لحقوقهم

.  أمور الناس فً تقدماً  ٌحقق أن ٌمكن
 ناحٌة من التعبٌر حرٌة حق بٌن الموازنة حاالت وفً

 المحكمة فإن ،األخرى الناحٌة من الدٌنٌة المشاعر وحماٌة
 األنه ةحكومًال لسلطات لالتقدٌر من أوسع هامشاً  تترك

،  التدٌن حرٌة حماٌة على تعمل أٌضاً جال الم هذه فً
 راجع  ،االتفاقٌة مبادئ من آخر أساسً مبدأ وهو

  9.المادة

 أن على أٌضاً  المحكمة نصت  ،أخرى ناحٌة ومن
  ،دٌنهم إظهار فً حرٌتهم ٌمارسون الذٌن األشخاص

 أعضاء لكونهم ذلك ٌفعلون كانوا إذا عما النظر بصرؾ
 من معفٌٌن ٌكون أن ٌتوقع ال ، دٌنٌة أقلٌة أو أؼلبٌة فً

 ٌتقبلواو ٌتسامحوا أن علٌهم ٌجب وعلٌه. االنتقادات
 ٌقوم ما مع حتى بل  ،الدٌنٌة لمعتقداتهم اآلخرٌن رفض

.  لدٌنهم المعادٌة واقفهمم نشرٍح  من البعض به
 

 منسوبا ٌكوندابما  المحكمة به تقوم الذي التقٌٌم أن وبما
 حرٌة حق فً  الدولة هتخذت الذيالمحدد  التدخل على

 فٌه وردت الذي والسٌاق همحتوٌات ضوء وعلى التعبٌر
 قانون بموجب الممكن ؼٌر فمن ، المحتوٌات هذه

 كٌفٌة حول إكدم قانونً وضع الوصول إلى المحكمة
 بالتعابٌر ٌتعلق فٌما التعبٌر حرٌة لكفة المحكمة ترجٌح

 .الدٌنٌة المشاعر إلى تسا أن ٌمكن التً
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  : العقوبات قانون 140 المادة من 2.3.
 

 من كل أن على العقوبات قانون من 140 المادة نصت

 المتواجدة الدٌنٌة لجالٌاتا من أي علناً  زدرىي أو تهكمي
 عاقبي  ،عباداتها أو معتقداتها فً البلد هذا فً قانونا

.  أشهر أربعة تتجاوز ال لفترة بالسجن بالؽرامة أو
 ٌختلؾ والذي  ،الجنابً القانون قواعد البند هذا ٌتبع

 لؽة مستعملة عتبري هو معتاد أن ما على اعتماداً  تفسٌره
 المجتمع فً  أو وسٌلة أخرى للتعبٌراً هاستخدام ومقبولة

  من المعتادأنه وٌبلحظ هنا فى هذا المجال.   الدنمركً
 الدنمرك أن ٌكون الحوار مباشر وبدون تحفظات فً

 نطاق على قبوالً  تجد والمهٌنة العدابٌة التعابٌرحٌث 
.  واسع

 
 المادة أعتمدت عندما أنه أٌضاً  بالمبلحظة الجدٌر من

 القصد كان  ،1930 عام فً العقوبات قانون من 140

 إلى إساءة األكثرات ئادتاإلع من الحماٌة توفٌر منها
 المناقشات ضمن تبنٌها تم وأٌضا . الدٌنٌة المشاعر
 األعوام فً الدنمركً البرلمان فً تمت التً البلحقة

 ذلك انعكس. البند هذا ألهمٌة نظراً   ،2005 و 1973

 قضاٌا ثبلث هنالك، حٌث كان الممارسة خبلل من أٌضاً 

 هذا انتهاك بسبب أقٌمت لها دعاوى 1930 عام منذ فقط

 انتهت وقد 1971 عام فً كانت القضاٌا هذه وآخر  ،البند

 . بالبراءة
 أعبله وصفها تم التً الكارٌكاتٌرٌة الرسوم تقٌٌم إن

 من 140 المادة إلى باالستناد معها نشر الذي الوالمق
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 كانت إذا ما حول قراراً  ٌستلزم ، الجنابٌة العقوبات قانون
 . اإلسبلمٌة العبادات أو للمعتقدات ازدراءً  أو تهكمً  تشكل

 قانون من 140 المادة فً األخرى الموضوعٌة والشروط

فى حالة حدوث  مستوفٌة اعتبارها ٌجب،  العقوبات

 اتجالًال لواحدة من "140 المادة العقوبات قانونل انتهاكاً 

 ".قانونً بشكل البلد هذا فًهنا  ةدوجالمو دٌنٌةال
 

 تم قد الكارٌكاتٌرٌة والرسوم المقال ٌذكر أٌضا أن
 ٌومٌة صحٌفة فً نشرت أنها حٌث "علناً " عرضها

 فً ورد قد ، االزدراء أو تهكمالفى حالة  شكل الأٌضاو
 رسوم شكل وفً  ،ةيصحؾ ةمقال فً مكتوبة تعابٌر شكل

 من 140 بالمادة  ،متضمنةالمقال نفس فً كارٌكاتٌرٌة

  .العقوبات قانون
 

 على ٌحتوي المقال كان إذا ما حول السإال إلى بالنظر
 أوالً  ٌجب ، العبادات أو الدٌنٌة للمعتقدات ازدراء أو تهكم

 الداخلٌة الدٌنٌة الحٌاة تؽطً التعابٌر أن مبلحظة
فى حالة  )المعتقدات أي  ،الدٌنٌة للجالٌة والخارجٌة

( للدٌنساسٌة األ النصوصفى حالة و المذهب
 الشعابر )واألشٌاء واألشخاص والممارسات والمإسسات

 طبقاً ولكن . لجالٌةل عباداتال بها تتم التً( وؼٌرها الدٌنٌة
 المشاعر على تشتمل ال المفاهٌم هذه فإن لمادةلحٌثٌات ا

جالٌة الدٌنٌة ال  هذهعبادات أو تعالٌمب ترتبط ال التى الدٌنٌة
 أو األخبلقٌة الطبٌعة ذات المعتقدات ذلك فً بما ،

.  ذلك شابه ما أو االجتماعٌة
 تعبٌر هو ، السخرٌة أٌضاً تضمن وي "التهكم" مفهوم إن

 ٌتعرض الذي بالشخص حتقارواال االحترام عدم على ٌدل
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  اإلهانةعلى ٌدل تعبٌر هو "االزدراء"و . لتهكمل
 .لبلزدراء ٌتعرض الذي الشخصب ستخفاؾاالو

 أو السخرٌة على تدل الكلمات هذه أن افتراض وٌجب
 لمادة،حٌثٌات ا فً كما المخالفة من بنفس الدرجة اإلهانة

 ".ةجديال "الحاالت فً فقط تقع العقوبة نفإ
 

 تحتوي هاأن القول ٌمكن ال اإلسبلمٌة الدٌنٌة النصوص فى
.  محمد النبً لتصوٌر ومطلق عام تحرٌم على

  ،اإلسبلم فً حدٌثلل طبقاً  أنه هو ه ،افتراضما ٌمكن و
 أٌضاً  ٌتضمن البشرٌة الشخصٌات لرسم تحرٌم هنالك
 التحرٌم لهذا ٌمتثلون المسلمٌن كل لٌس ولكن. محمد النبً
 سابقة أوقات إلى تعود لمحمد صورتوجد  حٌث ، للرسم

 بطرٌقة النبً تصور الحاالت هذه فً ولكن. ةحاضرو
 عدد من فً لوجهه مبلمح أٌة إظهار وبدون ، محترمة
.  الحاالت

 
 بشكل محمد النبً رسم أن نفترض أن ٌمكننا ال وعلٌه

 هى كما الدٌنٌة والعبادات للمعتقدات مناقضاً  سٌكون عام
 جماعاتمعتقدات بعض ال أن من بالرؼم  ،الٌوم مارست
 دون السبب ولهذا. كامل بشكل تصوٌرال تحرٌم عتنقت

 أن ٌمكن ال  فى حد ذاتهمحمد النبً رسم فإن  ، ؼٌره

.  العقوبات قانون من 140 للمادة انتهاكاً  ٌشكل

 
 تقوم والتً الجدل موضع الكارٌكاتٌرٌة الرسوم إن
بالنسبة  ،المقال لعنوان طبقاً " محمد وجه"عرض ب

 بل محمد، للنبً صورة أنها على رسمها ٌتم لمللبعض، 
.  له كارٌكاتٌري رسم مجرد
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 كالنبً اإلسبلم فً ربٌسٌة لشخصٌة كارٌكاتٌرٌاً  رسماً  أن
 احتقار أو سخرٌة تحمل ٌمكن حسب الظروؾ أن محمد

 ٌجب  ، ذلك صحة ولتقٌٌم . نسلمً المعباداتو لمعتقدات
  . اله المصاحب النص سٌاق فً لرسومل نظرال أن
 

 قد المسلمٌن فعل ردة من الخوؾ أن  ،المقال فً ورد
 الذاتٌة الرقابة من نوع إلىبعٌنها  عدٌدة حاالت فً أدي

 عن التعبٌر تجنب على وؼٌرهم والكتاب الفنانٌن وأرؼم
 والمجتمعات اإلسبلم بٌن الثقافً التبلقً فً رأٌهم

 الفقرة وتقول. المسٌحٌة الجذور ذات الؽربٌة العلمانٌة
 المجتمع ٌرفضون المسلمٌن بعض  ،  أنالفقرة تلك الٌةالت

 عندما بهم خاصة مكانةطالبون بوي الحدٌث العلمانً
. الدٌنٌة لمشاعرهم خاص اعتبار منح على ٌصرون

 الدٌمقراطٌة مع ٌتماشى ال أمر وهذا:" المقال  ستمروي
 أن المرء على ٌجب حٌث ،التعبٌر حرٌة ومع العلمانٌة

. والسخرٌة  والتهكماالزدراء لتحمل مستعداً  ٌكون
وبالقطع فإن ذلك لٌس مستحسنا أو محببا أن ٌتعرض 

 ولٌس معنى ذلك أنه ٌمكن السخرٌة من –األنسان لذلك 
. المشاعر الدٌنٌة بداعى وبدون داعى إال  أنها أقل أهمٌة 

 

 Jyllands Posten  صحٌفة أن تبٌن ةالتالً فقرةال فً

 اتحاد أعضاء إلى الدعوة وجهتعلى هذه الخلفٌة ، 
 محمد لٌرسموا الدنمركٌة الصحؾ فً الكارٌكاتٌر رسامً

 . كما ٌرونه 
  صحٌفة أنؾ االفتراض ذلكربما بناءا على خلفٌة و

Jyllands Posten شكلب الرسوم هذه إعداد طلبت 

 هنالك كانت إذا ما حول الحوار إثارة أجل من استفزازي
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 خاص اعتبار إعطاء  فى مجتمع علمانى،ضرورة
 . المسلمٌن لبعض الدٌنٌة للمشاعر

 أعبله 2 الفقرة فً إلٌها أشرنا التً الكارٌكاتٌرٌة الرسوم

 7 والرسم 6 والرسم 4 والرسم 3 والرسم 1 كالرسم ، 
 مافً محاٌدة أنها إما ،12 والرسم 11 والرسم 9 والرسم

مزاح  أوحتقار اال عن تعبٌر أنها علٌها ٌبدو ال أو تحمله
 وجهة من  ،الرسوم هذه فإن لذلك،. سخرٌةمإذى من ال

 اعتبارها ٌمكن ال  ،العامة االدعاءات مكتب مدٌر نظر

 5الرسم . العقوبات قانون من 140 المادة تحت مخالفة
 ، مسلم مجتمع فً المرأة مكانة النوانٌت 10 والرسم

 تلك فً االجتماعٌة االعتبارات ببعض ٌتعلقان وبالتالً
 هذا وعلى. المجتمعات هذه أفراد حٌاة و المجتمعات

 عن إعبلن اعتبارهما ٌمكن ال الرسمٌن هذٌن فإن األساس
 ال لذلك فهىو ، العبادات مراسم أو اإلسبلمٌة المعتقدات

 .  140 المادة العقوبات قانون علٌها ٌعاقب مخالفات تشكل

 

 على هماتؾ أن ٌمكن 8الرسم فً المسلحتان الشخصٌتان

 بٌن أو ، اإلسبلم فً العنؾ لعنصر تصوٌر أنهما
  ،لمحمد رسماً  ٌكون أن ٌمكن الواقؾ الرجل. المسلمٌن

 بؤسلوب وٌتحدث  ،للؽضب ٌدعو   ٌإكد أنه لٌس ماوهو
 هذٌنحتى و. للعنؾ رفضاً  إعتباره ٌمكن ما وهو هادئ ،

 أوتهكم ال عن تعبٌراً  همااعتبار ٌمكن ال الرسمٌن
 المادة راجع ، العبادات أو اإلسبلمٌة بالمعتقدات اءزدراال

  . العقوبات قانون من 140
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 رأسه وعلى متجهم رجل وجه ٌصور الذي 2 الرسم

.  طرق بعدة فهمه ٌمكن ،مشتعلة قنبلة شكل فً عمامة
 ٌمكن الحالة هذه ففً  ، لئلسبلم رمزاً  محمد أن اعتبر إذا
 ارتكابها تم قد التفجٌرات أو العنؾ أن الرسم من ٌفهم أن

 على الرسم هذا إلى ٌنظر أن ٌمكن وبالتالً. اإلسبلم باسم
 اإلرهاب حول حالٌاً  ٌدور الذي النقاش فً إسهام أنه

اعمال  إلى أدى قد الدٌنً التعصب أنوكتعبٌر على 
من  رحقي تعبٌراً فهمه بهذه الطرٌقة ال ٌجعله و ٌة ،إرهاب

 انتقاد عن ٌعبر ولكنه  ،اإلسبلمً لدٌنا أو محمد لنبًا
 باسم اإلرهابٌة األعمال ترتكب التً اإلسبلمٌة للجماعات

 ال الرسم هذا أن الواضح من  ،األساس هذا وعلى. الدٌن

 الرسم هذه . العقوبات قانون من 140 المادة مخالفة ٌشكل

    عنٌؾ كشخص محمد صوري أنه على فهمه  أٌضاٌمكن
.  مرعب أو مخٌؾكشٌا و
 

 أن إلى ،تشٌر  محمد النبً لحٌاة التارٌخٌة األوصاؾ إن
 فً دخلوا  ،دٌنهم إلى ٌدعون كانوا عندما وأصحابه النبً

 أشخاص مع مسلحة ومصادمات  عنٌفةنزاعات
  فإنلذلك ونتٌجة  ،اإلسبلم تعتنق لم سكانٌة وجماعات
 فً أرواحهم فقدوا المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن من الكثٌرٌن

.  المصادمات تلك
 

 فً محمد النبً رسم فإن  ،التارٌخٌة الخلفٌة هذهب وحتى
 صحٌح ؼٌر أمراً  اعتباره ٌجب  ،عنؾ رجل صورة

 ألسباب ٌمكن والتً  ،سبلحك قنبلةمسبلحا ب رسمعندما ي
 على داللة أنها على هذا ٌومنا بمفهوم  تفهم أنقاطعة 

 على فهمأن ي كنمي هذا الرسم ألسباب قاطعة. اإلرهاب
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عتنقى لم المثالٌة الشخصٌة  ،محمد للنبً إهانةو  إساءةأنه
.  اإلسبلم

 أو تهكمال عن ٌعبر ال الرسم هذا ومع ذلك فؤن مثل
 المادة نطاق فًكإهانة  ٌقع أن الصعب ومن ،االزدراء

  . العقوبات قانون من 140

 
 االحترام وقلة االحتقار ٌشمل "  اإلهانة "مفهوم أن حٌث

 تتعلق حاالت ٌشمل ال العادي فهومالم فً الذى هوو ،
بكٌفة فهم أو تفسٌر ما هو ؼٌر مجازى أو استعارى مثلما 

  .2 الرسم فًهو 

 

 قانون من 140 للمادةوأٌضا بإعتبار التفسٌر الدقٌق 

 كما ٌمكن محمد للنبً واإلهانة فإن اإلساءة – العقوبات
 ال تفترض – وبعد التؤكد الضرورى –أن ٌفسرها الرسم 

 140 المادة بموجب القانون علٌها عاقبي مخالفةأن تكون 

 .    العقوبات قانون من
 
 الرسوم هذه نشر من الؽرض كان إذا عما النظر بؽضو

 االزدراء "عن للتعبٌر المقال فً الوارد النص حسب
 منح حول النقاش إثارة بقصد  ،"والسخرٌة تهكمالو

 فً المسلمٌن من لفبة الدٌنٌة للمشاعر خاصة اعتبارات
 فإنه لم ٌجد وجد إن الؽرض هذا فإن  ،العلمانً المجتمع

 من 140 للمادة مخالفة شكلطرٌقة تب الرسوم فً تعبٌرا

 .  العقوبات قانون
 ٌعاقب مخالفة ااعتباره ٌمكن البناء علٌه فإن الحالة و

 ، العقوبات قانون من 140 المادة بموجب القانون علٌها
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 كان إذا لما  ،لستقم تقٌٌم إلى ٌدعو سبب من هنالك لٌسو
ٌمكن   هذه القضٌة فً (إذا لزم األمر)  العقابالحكم ب

 األوربٌة االتفاقٌة من 10 المادة بموجب مخالفة هاعتبار

 إلى ٌدعو سبب هنالك ٌكن لم وبالتالً. اإلنسان لحقوق
 العقوبة طرٌق عن التدخل كان إذا ما حول تقٌٌم إجراء

 ما ،آخر بمعنى ،"دٌمقراطً مجتمع فً ضرورٌا تدخبلً "
 راجع ومتناسبا، اً صداقًم هدفاً  ٌحقق التدخل هذا كان إذا

.  اإلنسان لحقوق األوربٌة االتفاقٌة من( 2)10 المادة

 
 ٌجد ال العامة االدعاءات مدٌر فإن ،  الخلفٌةهذه وعلى
 ج فٌبور لمقاطعة اإلقلٌمً العام المدعً قرار لتؽٌٌر اً سبب

(Viborg)،  على قرار ، ما ٌإول له ٌوافق فهو ولذلك 

 ، بوقؾ التحرٌات فى هذه (2)749قانون إدارة العدل 

 قانون من 140 لمادةا مخالفةالقضٌة فٌما ٌخص 

  .العقوبات
 

  :العقوبات قانون من ب266 المادة 3.3
،  العقوبات قانون من (1)  بندب266 المادةبموجب   

 ٌقوم من سنتٌن تتجاوز ال لمدة بالسجن أو بالؽرامة ٌعاقب
فى محٌط  إعبلن أي أو تصرٌح نشر أو بؽرض عبلنٌة

 الناس من فبةتحقٌر ل أو إهانة أو تهدٌداً  كلالمجتمع ٌش
 أصولهم أو  ،بشرتهم لون أو العرقً انتمابهم بسبب

 . أو توجها تهم الجنسٌةالدٌنٌة أو الوطنٌة أو نٌةثاإل

 قانون من 140 للمادة بالنسبة هو وكما ب266 المادة إن

 عتبارة ، آخذٌن فى االقها بدتفسٌر ٌجب،  العقوبات
 . التعبٌر لحرٌة
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 من ب266 المادة فً إلٌه المشار الحماٌة المستفٌد من إن

 إلى تنتمً قد الناس، من مجموعة مه العقوبات قانون
 التحقٌر ، أو هانةلئل عرضتت التً األقلٌة، أو األؼلبٌة

 من النقٌض على ، الدٌنً انتمابها بسبب المثال سبٌل على

 هنا الحماٌة موضع حٌث العقوبات قانون من 140 المادة

 و الدٌنٌة بالمعتقدات الصلة ذات الدٌنٌة المشاعر هً
  . ةالعباد

 
 ٌشكل ال  ،العامة االدعاءات مدٌر نظر وجهة من ما هو

 ٌعنً ال ، العقوبات قانون من 140 للمادة مخالفة

 .ب266 لمادةل مخالفة ٌشكله ال أن بالضرورة 

 نشرت التً الرسومو  المقالأن فً شك من هنالك ولٌس

 تمثل Jyllands،Posten بوستن ٌوالندز صحٌفة فً

 ،"علنٌة" نشرت وأنها ،"نوع من الرسالة أو تصرٌحاً "

 (.1)ب266 المادة راجع

 
 أو" إهانة" تشكل والرسوم المقال هل  ،هو هنا والسإال

 . الدٌنً انتماإهم بسبب  لمسلمٌنل "استهزاء"

 من( 1)ب266 المادة فً ورد الذي" إلهانةا "مفهوم إن

 االستهزاء على ٌدل تعبٌر أنه على ٌفهم،  العقوبات قانون
 متطابق مع إعتباره ٌجب المفهوم هذا. السخرٌة أو

 من 140 المادة فً وردا اللذٌناإلهانة و لتهكما تعبٌرى

. العقوبات قانون

 من( 1)ب266 المادة فً ورد الذي"  التحقٌر" مفهوم 

تعاطٌه مع هذا  فً مفّصل تفسٌر له لٌس العقوبات قانون
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 القانون لهذا تعدٌل بموجب إدخاله تم ولكن الموضوع ،

 تفضٌله تم التعبٌر هذا أن حٌث  ،1971 عام فً أجري

 من المزٌد منحمن أجل  ، مقترح كان أخر تعبٌر على
 .التعبٌر لحرٌة االعتبار

 تعتبر بٌراالتع أنؾ  ،الموضوع هذا حول كتبي مماو
تحمل إهانة ، وفى نفس الوقت  ال اانه من بالرؼمتحقٌرا 

ٌجب إفتراض أن هذه التعابٌر التى تحقر اآلخر والتى ال 
 . البد أن تحمل بعض الخشونة–تحمل إهانة 

 المسلمٌن إلى ٌشٌر ال المقال فً ورد الذي النص إن
 المسلمٌن،" بعض "واضح بشكل ٌذكر ولكنه ، عام بشكل

 ، الحدٌث العلمانً المجتمع ٌرفضون الذٌن المسلمٌن أي
. الدٌنٌة مشاعرهمل  بالنسبةخاصة مكانة وٌرٌدون

 أن ٌجب  المذكورة عالٌهالناس من األخٌرة والمجموعة
 فً ورد كما "الناس من مجموعة" عبارة ضمن تكون

  قانون من ب266 المادة نص

 
 ٌمكن ال المقال فً ورد الذي النص ولكن ، العقوبات
 ظهر ولو حتى – المجموعة هذهل تحقٌر أو إهانةً  اعتباره

.  الرسوم به ظهرت الذي السٌاق خبلل من ذلك

 حسب الرسوم أن  ،أعبله( 2.3 )لفصلا فً ذكرنا وكما

من  التً والرسوم. لمحمد تصوٌر هً المقال عنوان
 دٌنٌة لشخصٌة رسماً  تمثل ، لمحمد صور أنها فترضملا
 مقصود بها الرسوم هذه من أي اعتبار ٌمكن وال ،

 أساس هنالك لٌس  ،ذلك عن فضبلً . عام بشكل المسلمٌن

 المسلمٌن تصوٌر هو 2الرسم من القصد أن الفتراض

 لهم عبلقة بالعنؾ أو أو العنؾ ٌمارسون بؤنهم عام بشكل
.  إرهابٌونك حتى
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 ال  ،محمد ؼٌر آخرٌن أشخاص تصور التً الرسوم
 على عبلوة. عام بشكل المسلمٌنتخص  إشارة تتضمن

 إهانةً  ٌمثل ال الرسوم هذه فً المسلمٌن تصوٌر  فإنذلك
 مع الرسوم إلى نظرنا لو حتىو. تقلٌل من اآلخر أو

 الفتراض أساس أي هنالك ٌوجد الؾ  ،المقال فً النص
 . عام بشكل المسلمٌن إلى تشٌر الرسوم أن
 
 وجه "مقال فً ٌجد ال العامة االدعاءات مدٌر فإن علٌهو

 من ب266 ةللماد مخالفة أي  والرسوم المرفقة"محمد

. العقوبات قانون
 

 مع ٌتفق العامة االدعاءات مدٌر فإن  ،ذلك على وبناءً 
 مخالفة بشؤن الجاري التحقٌق بوقؾ ٌقضً الذي القرار

 . الدنمركً العقوبات قانون من ب266 ةالماد

 الخالصة. 4

 

 مدٌر فإن  ،أعبله( 3.3)و( 2.3 )القسمٌن فً ٌظهر وكما

 اتخذه الذي القرار لتؽٌٌر أساساً  ٌجد ال العامة االدعاءات

 وهو  ،(Viborg )فٌبورج لمقاطعة اإلقلٌمً العام المدعً

 قانون من( 2)749 للمادة طبقاً  القرار على ٌوافق لذلك

 مخالفة بشؤن الجاري التحقٌق بوقؾ إدارة العدل ،

 .  العقوبات قانون من ب266 و140 المادتٌن

 القضٌة هذه فً لرفع ببلغ أساس وجود عدم من وبالرؼم
 قانون بنود من البندٌن كبل أن مبلحظة من بد ال أنهال إ ،

 وٌهالتش مثل ، أخرى جزابٌة بنود وكذلك– العقوبات
 .التعبٌر حرٌة على القٌود بعض تتضمن ،سمعة بال
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 المشاعر  تتضمن حماٌةالعقوبات قانون من 140 المادة

 قانون من ب266 المادة بٌنما .هانةواإل التهكم من الدٌنٌة

هانة اإل من األشخاص مجموعات تحمً العقوبات
 ود ، حدفى هذه ال. الدٌنٌة انتماءاتهم بسبب والتحقٌر ، 

 لذلك نصوص ،ال هذه نطاق فً تقع العلنٌة التعبٌرات نفإ
 حول الرأى إلبداء مقٌد وؼٌر مطلق حق هنالك لٌس

 .الدٌنٌة المواضٌع
 عندما القانون نظر فً صحٌحاً  وصفاً  لٌس لذلك وهو
 بوستن ٌوالندز صحٌفة فً نشر الذي المقال ٌقول

Jyllands،Posten "للمشاعر خاص باعتبار المطالبة أن 

 على ٌجب حٌث  ،التعبٌر حرٌة مع ٌتماشى ال الدٌنٌة
  والتهكماالزدراء لتحمل مستعداً  ٌكون أن المرء

 ". والسخرٌة
 
 Henning Fode   " ا هٌننٌنج فود" 
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 وراءهم من
 الشرسة الحملة هذه وراء كان هل

 الغربى اإلعالم تستغل أن أرادت قوى

  ... اإلسالمى والعالم

 

 لٌس بالقطع انه ٌإكدون الباحثٌن من الكثٌر

 مثل بلد فى األزمة شرارة تبدأ أن مصادفة

 .الدنمرك

 صحٌفة إدارة أن نفترض أن تماما المستبعد منؾ

 قد  Jyllands،Posten (JP) صحٌفة مثل كبرى

 نشرها بؤن العلم دون الرسوم هذه بنشر سمحت

 ، اإلسبلمٌة األوساط فى التوتر بعض ولو سٌشعل

 الخبلفات إذكاء إلى بالتؤكٌد سٌإدى نشرها وأن

  .اإلسبلمى والعالم الؽرب بٌن

 

 إدعاء أن رأت اإلعبلم وسابل من العظمى الؽالبٌة

 عن دفاعا الرسوم نشرت بؤنها الدنمركٌة الصحٌفة
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 ساذج إدعاء أو متؽطرس إدعاء إما التعبٌر حرٌة

  .المسبول للمنطق إفتقار فٌه الحالتٌن كلتا وفى ،

 المإامرة فكرة من طوٌلة ولعقود أسخر دابما كنت

 أجد كنت ، األزمات وراء الخفٌة واألٌدى والقوى

 ولكن ، الهروب من ونوع المؽاالة من كثٌر فٌها

 والمسببات األحداث مفردات تقودنا المرة هذه فى

 ومن المستفٌد من حول ، عدٌدة تساإوالت إلى

 تحولت وكٌؾ والمكان الزمان وعن الخاسر

 فى تحمل تساإوالت ، عالمٌة أزمة إلى القضٌة

 دفعا بنا وتدفع التآمرٌة الدالالت من الكثٌر طٌاتها

  . وراءهم هم من وراء البحث إلى

 

 أن تظهر األزمة هذة حول الحقٌقة مفردات

 ، ٌمٌنٌة أفكار تتبنى الحالٌة الدنمركٌة الحكومة

 (JP) وصحٌفة ، فعالة لٌست المعتدلة والمعارضة

 كراهٌة بحمبلت الصحٌفة قامت فلقد األسبق هى

 باإلشتراك الماضٌة عام 15 خبلل المهاجرٌن ضد

 عداءها المعروؾ المتطرفة األحزاب مع

  .منهم المسلمٌٌن خاصة للمهاجرٌن
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  موالى حلٌؾ الحالٌة الدنمركٌة والحكومة

 الؽٌر حروبها فى االمرٌكٌة المتحدة للوالٌات

 محاربة بحجة والعراق أفؽانستان على شرعٌة

 ربٌس رأسهم وعلى الحكومة وأعضاء ، اإلرهاب

 مع باللعب ٌحلم  A Fogh Rasmussenالوزراء

 المتحدة الوالٌات مثل العظمى الدول من الكبار

 أن مضى وقت أى من أكثر تود التى االمرٌكٌة

  .أوربا بإقحام العراق على الحرب تمدد

 

 حٌن من تسعى االمرٌكٌة الجدد المحافظٌن وحركة

 وكما ، الحضارات صراع نظرٌة لتؤكٌد آلخر

 بالحرؾ األمرٌكى المإرخ Daniel Pipes ٌقول

 اإلسبلمى العالم بٌن محتم الصراع إن "الواحد

 اإلسبلم على اإلنتصار من والبد والمسٌحى

 واألفكار واإلعبلم والعلم السبلح بوسابل المسلح

 الفاشٌة على فٌها إنتصرنا التى الطرٌقة بنفس

 ".والشٌوعٌة

 األوسط الشرق فى اإلسبلمٌة الببلد وملوك وحكام

 وبٌن ببلدهم فى المتردٌة األوضاع بٌن ٌتخبطون

 تهدد التى الدٌمقراطٌة االصبلحات ضؽوط
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 ٌمكن فعلهم ردود فإن ولذلك ، وعروشهم وجودهم

  .أخرى أو بطرٌقة وتحجٌمها حسابها

 أنه الواضح فمن Flemming Rose األزمة بطل أما

 لم أنه إلٌه ٌستمع من على والٌخفى ، به ؼرر

 ولكنه ، والعنؾ الفعل ردود من الكم هذا ٌتوقع

 مقابل المخاطر من لبعض مستعدا كان والشك

 حرٌة عن الدفاع بحجة والمسلمٌن لئلسبلم اإلساءة

 ٌحلم كان طالما التى الشهرة سبٌل وفى التعبٌر

 .بها

 

Flemming Rose عاش والذى أوكرانٌا فى المولود 

 جاء ، السوفٌتى النظام تحت حٌاته من سنٌن

 هذه فى ومشاهداته بخبرته متؤثرا للعالم تصوره

 الوالٌات فى السنٌن من عدد مكث ،وبعدها الفترة

 .األمرٌكٌة المتحدة

 الصحفٌة وكتاباته أفكاره جاءت صحفٌا لٌس وألنه

 للشرق خصٌصا سافر 2000 سنة ففى ، منقولة

     هتلر كتاب من النسخ لعدد إحصاء لعمل األوسط

 نظرٌة ٌبرهن حتى هناك المكتبات فى" كفاحى" 

 . للنازٌة مماثل اإلسبلم بؤن ، Daniel Pipes أستاذه
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 Flemming Roseعرض 2002 أؼسطس وفى

 Lars Hedegaard و Daniel Pipes لمقالة الترجمة

 كرٌه  شٌا " بعنوان  New York Post جرٌدة عن

 من األساسى الؽرض كان"  الدنمرك فى ٌحدث

 على الدنمركى العام الرأى تقلٌب هو نشرها

 بعض أن لوال ضجة وقتها وأثٌرت ، المسلمٌن

 جاء ما بتكذٌب قاموا الدنمركى البرلمان أعضاء

  .المقال فى

 

 2004 أكتوبر فى Daniel Pipes مع مقابلة وفى

 وٌشٌد ، أستاذه بؤفكار الشدٌد إعجابه ٌإكد كتب

 ضد الصراع فى األوربى باإلسبلم ماٌسمى بفكرة

 المسلمون هإالء أن منه وتعلم ، المسلح اإلسبلم

  .ستالٌن مثل وعنٌفٌن هتلر مثل أشرار

 

 اربعة من أكثر فى مقال كتب المقابلة هذه بعد

   بعنوان Daniel Pipes مقال عن فٌها ٌعلق صفحات

 وروج ، أستاذه على فٌه أثنى" اإلسبلمى التهدٌد" 

 ٌذكر أن دون لئلسبلم وعداءه المتطرفة آراءه له

  .متعصب صهٌونى أنه عنه
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 المقاالت من عدد نشر بدأ 2005 أوابل فى

 Bernard Lewis لوٌس برنارد للعجوز واألفكار

 العرب ضد للعداء المحرضٌٌن أكثر من وهو

  .واإلسبلم

 

  اإلهانة على Flemming Roseوإصرار إمعان كان

 ، معقد أو مرٌض إما أنه على ٌدل ما للؽاٌة مقززا

 30 فى للرسوم كمقدمة األفتتاحٌة مقالته ففى

 التعبٌر حرٌة عن دفاعه وفى 2005 سبتمبر

  :ٌقول الرسوم نشر وتبرٌره

 بحرٌة التعبٌر من الخوف ٌصل أن مستاء أنه" 

 Frank   االمرٌكى الكومٌدى منع الذى الحد إلى

Hvam شاشة أمام المصحف على ٌتبول أن 

 مع ٌتعاٌشوا أن البد المسلمٌن وأن ، التلفزٌون

 مدى عن النظر بغض والسخرٌة اإلساءة

  ". صالفتها

 

  :بقول له تصرٌح وفى

 ال والتى الٌد بقطع تؤمر التى المتخلفة الشعوب أن"

 لتفرض تؤتى أن الٌمكن نفسها تحرٌر تستطٌع

 " .الؽرب على شروطها
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 مستوى على المسٌبة الرسوم أزمة تصاعد بعد

 عن Flemming Rose إبعاد الصحٌفة قررت العالم

 فٌها عمل ، مفتوحة أجازة بإعطاءه  األحداث

 مقاببلت بعدة وقام واشنطن فى لصحٌفته كمراسل

  :من كل مع صحفٌة

 Bil Cristol ، ( المحافظٌن حركة مإسس أبن 

   .2006 مارس فى(   الجدد

 Ritchard Peirle ، (الٌمٌن صقور من واحد 

  .2006 ابرٌل فى( المتطرؾ   المسٌحى

 Frances Facuoma 2006 ،   فى أبرٌل 

 Bernard Lewis 2006 ،فى ماٌو.  

 

 هارفارد جامعة من المإرخ Daniel Pipes أما

 الخارجٌة وزارة فى المناصب من عدد تولى الذى

 سنة العشرٌن فى كتب ، األمرٌكٌة والدفاع

 شمولٌة كؤٌدولوجٌة المسلح اإلسبلم عن الماضٌة

 ٌعمل 1994 ومنذ ، والشٌوعٌة الفاشٌة نمط على

 الربٌس عٌنه ومإخرا ، األوسط الشرق لشبون

Bush لمساعدة االمرٌكٌة السبلم مإسسة فى مدٌرا 

 للنزاعات آمنة حلول إٌجاد على الكونجرس

 الحضارات صراع فكرة مإٌدى من وهو. العالمٌة
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 وجمٌع ، والمسٌحٌة اإلسبلم بٌن الحتمٌة والمعركة

 وصلت قصد عن ومضللة مؽرضة وأفكاره آراءه

 بدون مختبؤ ٌعٌش وهو والشر الكذب حد إلى

  .أعداءه لكثرة عنوان

 الرسوم " بعنوان مقال كتب 2006 فبراٌر فى

 إننا " ، ٌقول" االستعمارى واإلسبلم الكارٌكاتٌرٌة

 القٌم عن ندافع أن البد الؽرب فى نحن

 وإال التعبٌر حرٌة وعن الحسنة والتصرفات

 وفى ، علٌنا حٌاتهم إسلوب اإلسبلمٌون سٌفرض

 إما الؽرب فإن للمساومة المجال وألنه النهاٌة

 إهانة فى حقه فٌها بما بحضارته سٌحتفظ

 ". ذلك عن ٌتنازل أن ٌضطر أو المقدسات

 

 المتخصص المإرخ Bernard Lewis وهو وآخر

 صراع نظرٌة صاحب ، األوسط الشرق شبون فى

 ضد للعداء المحرضٌٌن أكثر ومن الحضارات

 القبلقل ٌثٌر ما دابما وهو . واإلسبلم العرب

 وجمٌع ، المحتملة األفكار ؼطاء تحت والفتن

 الفهم وعدم التارٌخٌة باألخطاء مملإة كتاباته

 ، الكراهٌة تثٌر التى السلبٌات على فقط وتركز

 الٌوجد حٌث بها ٌإخذ كتاباته فإن لؤلسؾ ولكن
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 ساعد مما علٌها والرد ودحضها بتفنٌدها ٌقوم من

  .ترسٌخها على

 وفى االسماعٌلٌة الطابفة عن 1937 سنة فى كتب

 عن الكثٌر وكتب العثمانٌة الخبلفة عن 1960 سنة

  .المختلفة اإلسبلمٌة والمذاهب والشٌعة السنة

 

 ، قال Flemming Rose مع الصحفٌة مقابلته وفى

( JP) صحٌفة بمقاطعة المسلمٌن مطالب إن" 

 إال لٌست المسٌبة الرسوم بخصوص فعلهم وردود

 على اإلسبلم قوانٌن فرض فى رؼبتهم عن تعبٌر

 : وٌقول" . آخر بلد فى ٌحدث لم ما وهو ، الدنمرك

 طالما لئلسبلم ٌساء عندما للمسلمٌن الشؤن أنه" 

 " .إسبلمى ؼٌر بلد وفى مسلم ؼٌر من اإلساءة أن

 فى 2006 أؼسطس 8 فى له مقال فى ومإخرا

 هللا إن " بعنوان The Wall Street Journal صحٌفة

 أخرى مرة ٌكشؾ ،( " مرٌدٌه )أتباعه سٌعرؾ

 ولٌسكب ، العام الرأى إلثارة السٌبة محاولته عن

 من عدد فٌه تشتعل وقت فى النار على البنزٌن

 النووى الملؾ بٌنها من ، والتوترات األزمات

 ٌقول ، وفلسطٌن لبنان على والحرب اإلٌرانى

Bernard Lewis " :أنه تعنى أتباعه سٌعرؾ هللا إن 
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 فإن المستحق حتفهم سٌلقون المسلمٌن ؼٌر بٌنما

 بؤن وٌتكهن ، " للجنة مباشرة سٌذهبون المسلمٌن

 رجب من 27 ٌوافق الذى 2006 أؼسطس 22 ٌوم

 ٌحتفل التى اللٌلة وهى ، والمعراج األسراء لٌلة

 الٌوم نفس وهو ) الٌوم هذا سٌكون ، المسلمون بها

 الملؾ بخصوص النهابى للرد اٌران حددته الذى

 الوجود إلنهاء المناسب الٌوم هو ،( النووى

 إلنهاء فسٌكون الضرورة أدت وإذا اإلسرابٌلى

  .كله العالم وجود

 

 ٌعم أن إما " الخومانى هللا آٌة قاله ما إلى وٌستند

 إلى نذهب جمٌعا أننا أو اإلسبلم بإنتصار السبلم

 الحالتٌن كلتا وفى واإلستشهاد األزلٌة الحٌاة

 " .للمسلمٌن سٌكون فالنجاح

 المإكد من لٌس أنه "Bernard Lewis ٌضٌؾ ثم 

 أخذ الحكمة من ولكن ، هذا قصدت اٌران أن

 البد انه إذ اإلعتبار، فى اإلحتمال هذا وأخذ الحذر

 والعرب واالٌرانٌٌن المسلمٌن هإالء نجعل أن

 مما وأكثر أعظم بتهدٌد ٌشعروا أن ، وآخرٌن

 الوقت جاء ولقد ، تهدٌد من الؽرب فى به نشعر
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 ومجتمعاتهم ببلدهم ٌنقذوا أن المسلمٌن لباقى

 ".الجنون هذا من ودٌنهم

 كبٌر عدد أٌضا هناك المؽرضون هإالء وبجانب

 األحزاب من سواء ، الدنمركٌة الشخصٌات من

 الٌمٌنٌة

 ساهمت المتشددة اإلسبلمٌة أوالجمعٌات المتشددة

 أزمة وتصعٌد العام الرأى إثارة فى جمٌعها

  .الرسوم

 عتاولة وهم لهإالء تكون أن صدفة هى هل 

 صراع نظرٌة وأصحاب واإلسبلم للعرب العداء

 المحافظٌن تٌار على والمحسوبٌن الحضارات

 القاتمة البصمات هذه كل لهم تكون أن ، الجدد

  .؟ الملؾ هذا على

 هذه مثل إلشعال التعمد وراء بالفعل  هم هل 

 العالم بٌن التوترات لزٌادة آلخر حٌن من األزمات

  . ؟ اإلسبلمى والعالم الؽربى

 ٌقدم أن الدنمرك وزراء ربٌس رفض إصرار هل

 اإلهانة أن على دلٌل هو حدث لما صرٌحا إعتذارا

  .؟ متعمدة كانت
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 والدعاة األئمة
 

 والمسلمٌن باإلسالم ٌزج من منهم

 الحجرى العصر إلى العودة إلى

 الجهاد فقه لثقافة ٌروج من ومنهم

 متخلفة مشاعر وٌؤجج والتواكل

  .....دٌنٌا وهوسا

 

 الدنمرك فى بها المعترؾ اإلسبلمٌة الطوابؾ عدد

 المساجد )العبادة أماكن وعدد طابفة 19 إلى ٌصل

 والدعاة األبمة وعدد 130 حوالى( والمصلٌات

 خمسة األعداد هذه تضاعفت .  60،80 بٌن ٌتراوح

 وأوابل الثمانٌات فى علٌه كانت عما مرات

 فى المسلمٌن عدد تضاعؾ بٌنما ، التسعٌنات

 الؾ 100 حوالى من ، فقط واحدة مرة الدنمرك

   . 2005 لسنة الؾ 180 حوالى إلى 1990 لسنة
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 التوزٌع العددى للمهاجرٌن من المسلمٌن فى الدنمرك
 2005 الؾ لسنة 180حسب الوطن األصلى ، حوالى 
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 فى المسلمٌن ودعاة أبمة إخفاق كان عامة بصفة

 المناسبة بالصورة باإلسبلم التعرٌؾ فى الدنمرك

 المجتمع رفض أسباب بٌن من ، عام 40 مدى على

  . إسبلمى ماهو لكل الدنمركى

 أمور كل على الدٌنى بالخطاب التقلٌدى فالرد

 فهمهم وعدم السٌاسة فى الدٌن وإدخال الحٌاة

 ، فٌه ٌعٌشون الذى المجتمع خصابص من الكثٌر

 ٌطلقها التى الرسمٌة التصرٌحات عن ناهٌك

 هذا فى جمٌعها ساهمت ، آلخر حٌن من البعض

 . االخفاق

 قد به البؤس عدد والدعاة األبمة هإالء بٌن

 ٌستؽلوا أن هإالء إستطاع ، مفاهٌمه تحجرت

 الكراهٌة ضؽوط تحت المسلمٌن ظروؾ

 فى لها تعرضوا التى المعاملة وسوء والعنصرٌة

 بدءا الدولٌة األحداث لعبت حٌث ، األخٌرة اآلونة

 أفؽانستان على الحرب ثم الفلسطٌنٌة القضٌة من

 سبتمبر 11 منذ والظلم اإلنتهاكات وحتى والعراق

 فى كبٌرا دورا الظروؾ هذه لعبت ، 2001

 . الفعل ردود وتفاقم دورهم تضخٌم
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 فإنهم والدعاة األبمة هإالء أعداد تضاءلت ومهما

 أنهم حتى اإلسبلمٌة الببلد فى ٌتعاظم تٌارا ٌمثلون

 . وهناك هنا مصدرقلق أصبحوا

 إلٌهم وأصؽت اإلعبلم وسابل إستؽلتهم وبالطبع

 للمجتمع وقدمتهم ، اإلسبلم احتكار حق لتعطٌهم

 بٌنما ، الدنمرك فى المسلمٌن فبات لجمٌع كممثلٌن

 أجرتها التى والدراسة الرأى إستطبلعات أظهرت

 اإلستشارى المكتب مع التعاونJP) ) صحٌفة

Ramboll Management  2006 ٌونٌو فى 

  .مختلؾ واقع تعكس وأرقام إحصابٌات

 

 فى المسلمٌن من  %37 أن النتابج هذه بٌن من كان

 وأن ، ٌوم كل بانتظام الصبلة ٌإدون الدنمرك

 وأن ، إسبوعٌا الجمعة صبلة على ٌواظبون 13%

 بجانب اإلسبلمٌة الشرٌعة تطبٌق ٌفضلون 21%

 أنها تعى الؽالبٌة بٌنما ، األساسى الدنمرك قانون

 عن التنازل فقبلت مختلفة ثقافة له مجتمع فى

 مفتوح بؤفق الدٌنٌة وتقالٌدها عاداتها من بعض

  . ومتسامح
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 بعض مع أجرٌت التى الدراسة نتابج كانت وأٌضا

 منهم %84 فكان . اإلخفاق هذا تإكد الدنمركٌٌن

 الثقافة مع تتماشى ال اإلسبلمٌة الثقافة أن مقتنع

 وسط السكن الٌرؼبون %65 وكان ، الؽربٌة

 منع فكرة ٌإٌد منهم %55 وكان ، مسلمٌن جٌران

  . الدنمرك إلى المسلمٌن هجرة

 بعض أطلقها التى والفتاوى التصرٌحات بٌن من

 فى اإلسبلمٌة الجمعٌات ممثلى وبعض األبمة

 .(الحصر ال المثال سبٌل على )وخارجها الدنمرك

 لحزب الرسمى المتحدث ، اللطٌف عبد فادى 

 أن المسلمٌن نحن أمرنا هللا إن"   : ٌقول التحرٌر

 المتعفن الؽربى المجتمع نهاجم وأن لئلسبلم ندعو

 على وأن ، الرأسمالى النظام   من نحرره لكى

 الشرٌعة تطبٌق على العمل الدنمرك مسلمً

 بتهمة بالسجن علٌه حكم مإخرا" . ) هنا اإلسبلمٌة

 .(الوزراء ربٌس قتل على التحرٌض

 المساجد ألكبر وخطٌب إمام ، لبن أبو أحمد 

 المكان هو المسجد ٌكون أن ٌرى ، كوبنهاجن فى

 كبدٌل المسلمٌن ألبناء اإلجتماعٌة المشاكل لحل

 أنه عنه والمعروؾ ، الحكومٌة المإسسات عن

 الحكومة على أقترح ومإخرا ، ٌبطن ال ما ٌظهر
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 فدٌة بدفع وذلك ، إسبلمى كحل الدم فدٌة تطبق أن

 التى الجرابم إحدى فى ) بالثؤر لؤلخذ تبلفٌا مالٌة

 . (مسلمٌن بٌن كانت

 بإسم الرسمى والمتحدث اإلمام  ، أكارى أحمد 

 الخفاء فى ٌدعو ، اإلسبلمٌة الطوابؾ معظم

 الخفاء فى وٌهدد ، الشباب بٌن باإلسبلم للتبشٌر

 . البرلمان أعضاء أحد بتفجٌر

 المسلمٌن ٌصبح أن ٌحلم ، أإلمام ، ألٌف فاتح 

 . إسبلمى مجتمع إلى الدنمرك تتحول وأن أؼلبٌة

 مصر فى الجمهورٌة مفتى ، جمعة على. د 

 فن تحرٌم عن 2006 أبرٌل فى جدٌدة بفتوى ٌؤتى

  . النحاتون وتؤثٌم النحت

 العناٌة أن: "  ٌفتى ، عبدهللا بن سعود. د 

 عمل اآلثارتعتبر حماٌة بإسم والتماثٌل بالصور

 الصور طمس على تحرض والفتوى  ،"وثنى

  . التماثٌل وهدم

 فى كوبنهاجن فى عقد الذى الحوار مإتمر وفى

 عن الناجمة الؽضب موجة إلحتواء 2005 مارس

 تجاهل حدث ، للرسول المسٌبة الرسوم نشر
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 الرسمٌٌن والدعاة األبمة تجاه الحكومة من متعمد

 ٌكن ولم ، األخفاق هذا ٌإكد مما الدنمرك فى

 أنفرد فلقد ، أفضل لبدٌل الحوار فى تجنبهم

 طرٌقته مستخدما"  خالد عمرو "الداعٌة بالعرض

 اإلستمالة فى" النوم قبل حدوتة"و العاطفٌة

 الؽربٌة العقلٌة مع الٌتناسب الذى الشٌا والحوار،

 ، القلب ولٌس العقل مخاطبة على تعتمد التى

 . دعوى مإتمرا إلى المإتمر لٌتحول

 

         طنطاوى سٌد الشٌخ األكبر اإلمام تصرٌح

 فى( مسلم ملٌار من ألكثر الروحى الزعٌم)

 من سنة حوالى بعد جاء والذى ، 2006 أؼسطس

 فهو ، موضوعى وؼٌر ركٌكا جاء ، الرسوم نشر

 ربٌسها ومعاقبة (JP) صحٌفة بإؼبلق ٌطالب

 فى به بالتمثٌل الثقافى المحرر ومعاقبة ، بالحبس

 أخرى مرة ٌإكد تصرٌح ،" كخنزٌر "الصحؾ

 . الفهم وعدم اإلخفاق

 

 كان وإن اإلسالم تجاه الغرب ومفاهٌم تصورات

 منها القلٌل أن إال ، ومغلوط خاطأ منها الكثٌر
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 تعزٌز فى كافٌة من أكثر تظل أساسٌة حقائق

 .اإلسالمى والعالم الغرب بٌن الثقة وفقد المخاوف

 النظر إعادة على والعمل مواجهتها من البد حقابق

 صادقة نٌة هناك كان ما إذا ، مضامٌنها فى

 . التصورات هذه لتصحٌح

 

 وأبمتهم المسلمٌن علماء أن الحقابق هذه بٌن من

 هنا معتدلٌن وؼٌر معتدلون جمٌعهم ، ودعاتهم

 هو القرآن أن ٌإمنون ، وصؽٌرهم كبٌرهم وهناك

 المحفوظ العالمٌن رب كبلم من الوحٌدة الصورة

 القرآن فقط ٌشمل هللا لكبلم الحفظ وأن ، اآلن حتى

 األخرى األدٌان وأن ، األخرى األدٌان والٌشمل

 . العربٌة اللؽة وهى الوحى لؽة بؽٌر كتبت

 

 رسالتهم وأن ، كافر هو مسلم الؽٌر أن بٌنها ومن

 لدٌن اآلخرٌن وإهداء الحق دٌنهم عن التبلٌػ هى

 . أفواجا هللا دٌن فى لٌدخلوا ، اإلسبلم الحق

 السٌاسة فى الدٌن إقحام على اإلصرار بٌنها ومن

 الخبلفة دولة تحقٌق بضرورة بعضهم وإقتناع بل ،

 على اإلسبلمٌة والقٌم المعاٌٌر وفرض اإلسبلمٌة

  . الدٌمقراطٌة قٌمهم وتجاوز األوربٌة المجتمعات
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 اآلن تنطبع التى هى وغٌرها الحقائق هذه مثل

 أختزال إلى أدت التى وهى ، الغرب تصورات فى

 الخاطئة التظاهرات بعض إلى الدٌن جوهر

 . اإلسالمى الدٌن حقٌقة عن األذهان وصرفت
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 واللعب الغطرسة

 الكبار مع
 اإلعتذار وبعض التراجع بعض كان 

 نشر عن الدنمركٌة الحكومة من

 حول التفاف من أكثر لٌس الرسوم

 فى ثابتا ٌبقى أن على ، األزمة

 ثقافتهم نظر وجهة من التارٌخ

 .... ٌخطئوا لم أنهم وأدبٌاتهم

 

 

 صانعى من بالقلٌلة لٌست شرٌحة أن لؤلسؾ

 ٌمٌنٌة أفكار ٌتبنون الدنمرك فى  والمثقفٌن القرار

 آخذة كانت أفكار ، والعجرفة بالؽطرسة مملوءة

 الٌمٌنٌة التٌارات عودة لوال اإلضمحبلل فى

 فى أخذت ثم ، الشٌوعٌة سقوط بعد المتشددة

 .العولمة فكرة مجٌا مع اإلزدهار
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 والعلمى السٌاسى التفوق على تستند العولمة فكرة

 الؽٌر المتخلؾ العالم إنقاذ إلى وتهدؾ واالقتصادى

 أن من البد التفوق هذا ولتؤكٌد. دٌمقراطى

 حتى الثقافات تندمج وأن الحضارات تتصارع

 أوربا ومن القدٌمة الحضارات من التخلص ٌمكن

 االستٌبلء من للتمكن ، قدٌم هو ما كل ومن القدٌمة

 . بؤسرها اإلنسانٌة الحضارة على

 

 قد به االلتصاق حتى أو التفوق هذا مثل أن وٌبدو

 وتزج له تروج فباتت الشرٌحة هذه إعجاب حاز

 ومساءا صبحا المجتمع باقى إلى االفكار بهذه

 الدنمرك تلعب أن وحتمٌة وضرورة أهمٌة وعن

 فى مناسبا إقتصادٌا مستقببل تضمن لكى الكبار مع

 الدنمرك بؤن تتباهى وهاهى الجدٌدة العولمة ظل

 أفؽانستان على الحرب فى الكبار مع مشتركة

 ؼٌر حروب أنها من بالرؼم العراق وعلى

  .شرعٌة

 

 فى أجمع العالم سبقت أنها تتباهى اآلن وهاهى

 الجسورعن المدافع أنها وتتباهى لؤلدٌان اإلساءة
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 الدولة جوابز بتوزٌع قامت وقبلها التعبٌر حرٌة

 . لؤلدٌان وأساء تجرأ لمن التشجٌعٌة

 

 هذه أفكار أن الرسوم أزمة أثناء واضحا كان

 علٌه واألستعبلء اآلخر من للتقلٌل تسعى الشرٌحة

 األضعؾ الجانب من أو فقٌرا اآلخر كان فإذا ،

 متخلؾ بالقطع فهو منهم للمساعدة المتلقى المقهور

 الحكومة إعتذار جاء لذلك  كرامة له لٌس

 سوء على تؤسؾ فهو ، بالؽطرسة ملٌبا والصحٌفة

 صعد مما التعبٌر لحرٌة فهمه وعدم اآلخر فهم

 . األزمة

 

 من الكثٌر واجهت الشرٌحة هذه أن والشك

 المجتمع شرابح باقى من واإلنتقادات اإلعتراضات

 تكرر أنه حتى ، المعتدلة السٌاسٌة واألحزاب

 ربٌس على والعجرفة الؽطرسة كلمات اطبلق

 من معه وهم حكومته وزراء وعلى الوزراء

 فى مواقفها ساهمت التى الشرٌحة لهذ المنتمٌن

  .األزمة تفاقم
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 لتكون المواقؾ هذه االعبلم وسابل تلقفت وبالطبع

 شاشات وعلى الصحؾ فى الربٌسٌة العناوٌن

  .طوٌلة لشهور التلفزٌون

 المثال سبٌل على المواقؾ هذه لبعض سرد وهنا

 . الحصر ال

 السفراء مقابلة عدم على واإلصرار اإلتفاق 

 . المسلمٌن

 الوزراءِء  لربٌس خطاب فى Fogh Rasmussen 

 وضد التعبٌر حرٌة ومع معنا تكون أن إما: "ٌقول

 ٌقول كما تماما" )ضدنا تكون أن أو اإلعتذار

Bush اإلرهاب مع أو اإلرهاب ضد معنا إما) . 

 أعلنت الدنمركٌة البضابع لمقاطعة كرد 

 الببلد إلى السٌاحة مقاطعة قررت أنها الحكومة

 هذه رفض هو الحقٌقى السبب بٌنما ، اإلسبلمٌة

 . األزمة بسبب الدنمركٌة للسٌاحة الببلد

 لٌست الرسوم بؤن اإلدعاءات إدارة مدٌر قرار 

 الحكومة وكؤن ، سٌاسٌا موجها كان مسٌبة

 أخضر ضوء بمثابة القرار هذا ٌكون أن التخشى

 .لؤلدٌان اإلساءة من للمزٌد
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 أن لمصر زٌارته قبل الوزراء ربٌس إشترط 

 ستلؽى وإال هناك المعارضة األحزاب ٌقابل

 . (الكبار زى اللعب  )الزٌارة

 من المرضى الخوؾ )اإلسبلموفوبٌا مإتمر فى 

 ماٌو 15 فى كوبنهاجن فى عقد والذى ( اإلسبلم

 إعتذر ، والمصالحة الحوار محاوالت ضمن 2006

 عن إستثناء وبدون الحكومة أعضاء جمٌع

 ، جمٌعا المإتمرإلنشؽالهم فى المشاركة

 .للؽطرسة كإستعراض

 ضد األوربٌة اللجنة بتقرٌر الحكومة تعترؾ لم 

 ماٌو 15 فى الصادر (ECRI) والتسامح العنصرٌة

 معاملة إساءة الدنمرك رسمٌا إلدانته ، 2006

 ملٌا التقرٌر أن الوزراء ربٌس وأعلن . األقلٌات

 حد على )الزبالة فى ٌلقى أن وٌستحق باألخطاء

 . (قوله

 وزراء على واإلستعبلء والهجوم الرفض 

 دنمركٌٌن أحزاب ورإساء سابقٌن خارجٌة

 محابد علمى بحث عمل إلقتراحهم ذلك ، وآخرون

 . األقلٌات مشاكل فى النظر وإعادة لمراجعة
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 الدنمركى الشعبى الحزب (DF) بوقؾ ٌطالب 

 تجرأ عندما العربٌة الببلد ألحد مقررة كانت سلفٌة

 المساعدات رفض إقتراح مناقشة البلد هذا برلمان

 . الرسوم بسبب الدنمركٌة

 (JP) صحٌفة قامت واإلهانة الؽطرسة من ولمزٌد

 من بدافع )متخصصة شركة مع بالتعاون

 للرأى واستطبلع إحصابى تحلٌل عمل ،( الحكومة

 ٌفكرون كٌؾ ، الدنمرك فى المسلمٌن ٌتناول

 التعرؾ بحجة المختلفة األمور فى آرابهم ونوعٌة

 هى ما( إعتقادى فى )لؤلسؾ ولكن اإلسبلم على

 استخدام ثم تصنٌفهم ثم أفكارهم لقراءة محاولة إال

 وفى اللزوم عند وتطوٌعها اإلحصابٌات هذه مثل

 . المناسب الوقت

 

  تكون أن اإلحصابى التحلٌل هذا فى روعى وقد

 من المختلفة األعمار ومن الجنسٌن من المشاركة

 . والدنمركٌٌن المسلمٌن بٌن

 

 نوعٌة من وسٌتضح للنتابج مختصر عرض وهنا

 . به أقصد كنت ما األسبلة
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 فما عام 17 األعمار فى للمسلمٌن موجهة أسبلة

 :فوق

 (نعم % 37 )ركعات 5 ٌوم كل تصلى هل . 

 (نعم % 13 )بإنتظام الجمعة لصبلة تذهب هل 

. 

 مسلما تكون أن الصعب من أصبح أنه ترى هل 

 . (نعم % 56 ) الدنمرك فى

 البقاء فى الحق لها إسرابٌل دولة أن تعتقد هل   

 األراضى جمبع تعٌد أن بشرط ، نعم % 39)

 . (ببل % 22 وأجاب المحتلة

 لئلتحاد تنضم أن ٌجب تركٌا أن تعتقد هل 

 . (نعم % 61  )األوربى

 فى بجنود الدنمرك تشارك أن ضد أنت هل 

 . (نعم % 60 )العراق حرب

 والمحطات تقرءها التى الصحؾ ماهى 

 عدد وكم تراها التى والعربٌة الؽربٌة التلفزٌونٌة

 ..... أمامها تقضٌها التى الساعات
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 أقٌمت ما إذا له التصوٌت تود حزب أى 

 . ؼدا برلمانٌة انتخابات

 55 ) وطنك تعتبره التى الوطن ماهو % 

 .  (األصلى الوطن % 35 و الدنمرك

 فى المسلمات النساء تتحجب أن ترؼب هل 

 . (نعم % 29 ) الدنمرك

 أن ٌجب الدنمركٌات النساء أن تعتقد هل 

 . (ال % 47 )الرجل بجانب العمل فى ٌشتركن

 من إبنتك أوتتزوج إبنك  ٌتزوج أن تقبل هل 

  نعم % 49 و لؤلبناء نعم % 65 )المسلمٌن ؼٌر

  (.للبنات

 الدنمركٌٌن بعض أٌضا اإلحصاء وتناول ، 

 : األسبلة بٌن من وكان

 فى المهاجرٌن المسلمٌن عدد إنقاص ٌجب هل 

 . (نعم % 55 ) الدنمرك

 تجعلك الدنمرك فى المسلمٌن أعداد هل 

 . (نعم% 21 )بلدك فى بالؽربة تشعر كدنمركى
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 جدٌدة ثقافة للدنمرك بمجٌبه اإلسبلم أدخل هل 

 . (ال % 45 )هامة

 أعداد بها منطقة فى السكن فى صعوبة تجد هل 

 . (نعم % 60 )المسلمٌن من كبٌرة

 39 ) المسلم الشخص فى تتشكك أنت هل % 

 الثقافة مع تتوابم اإلسبلمٌة الثقافة هل ،(.(نعم

 (. ال % 75  )الؽربٌة

 3 )مسلمٌن مع ٌومٌة خاصة صداقة لك هل % 

 مع صداقة اى لهم ٌكن لم % 60 بٌنما نعم

 (.حٌاتهم طوال مسلمٌن

 فى بجنود الدنمرك تشارك أن ضد أنت هل 

 (.نعم % 46 )العراق حرب

 من إبنتك أوتتزوج إبنك  ٌتزوج أن تقبل هل 

  نعم  % 62و لؤلبناء نعم % 74 )مسلمٌن

 (.للبنات

 المسٌبة الرسوم نشر على عام مرور ذكرى فى

 وزراء ربٌس بسإال اإلعبلم وسابل تسارعت

 رأٌه عن A Fogh Rasmussen   الدنمرك

 كثٌر مثل أنه : "فؤجاب عام بعد الرسوم بخصوص
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 أن ٌرى أن الصعوبة من ٌجد الدنمركٌٌن من

 إمتنع قد الوزراء ربٌس وكان ،" مسٌبة الرسوم

 .السابقة المدة طوال السإال هذا على اإلجابة عن

 من %53 أن األخٌرة الرأى إستطبلعات وأظهرت

 وأن مسٌبة كانت الرسوم أن الٌجدوا الدنمركٌٌن

 حرٌة قٌمة لتؤكٌد الضرورى من كان نشرها

  .التعبٌر

 موقؾ الوزراء ربٌس انتقد ، آخر سإال وفى

 عرض أوقفت التى برلٌن فى األوبرا مدٌرة

 سبتمبر شهر أواخر فى لؤلنبٌاء ٌسٌا مسرحى

 تضع التى الذاتٌة الرقابة ٌرفض ألنة ، 2006

 خطاب فى ٌجد ال أنه كما. التعبٌر لحرٌة حدودا

 . لئلسبلم إساءة أٌة" الكاثولٌكى روما بابا"
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 الدنمركٌون الٌفهمها أشٌاء

 ذلك فى الحق ولهم

 
 ندعو أن المسلمٌن نحن أمرنا هللا إن"

 الغربى المجتمع نهاجم وأن لإلسالم

 النظام من نحرره لكى المتعفن

 ...." الرأسمالى
 (الدنمارك فى التحرٌر لحزب الرسمى المتحدث خطاب من)

 

 من الكثٌر هناك الٌزال أنه الرسوم أزمة أكدت

 المحاوالت من بالرؼم ، المتبادل الفهم سوء

 التقارب لمحاولة السنٌن عشرات مدى على العدٌدة

 . واالسبلم الؽرب بٌن والحوار

 األبمة لبعض المتضاربة التصرٌحات وتجٌا

 ثم ، المتحجر الدٌنى بالخطاب والرد  والدعاة

 الجهود لتقوض كلها تجٌا ، المتناقضة الفتاوى

 . بٌنهما والسٌاسٌة والثقافٌة الدٌنٌة الفجوة وتعمق
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 جدٌد هو لما المسلمٌن رفض الٌفهمون هم

 إلى أدى ما ، والتطوٌر اإلجتهاد أبواب وإؼبلقهم

 التعصب من المزٌد وإلى المعاٌٌر تجمد

 .والتطرؾ

 ، وفقرا عددا المسلمٌن ٌزٌد كٌؾ الٌفهمون هم

 .أنفسهم تحرٌر حتى ٌستطٌعوا وال

 إقصاء إلى الدٌن علماء بعض دعوة الٌفهمون هم

 إختٌار فى هللا إرادة وإلؽاء ، وتكفٌره اآلخر

 . األخرى السماوٌة الدٌانات بٌن من لدٌنه اإلنسان

 تطبٌق إلى ٌدعون المسلمٌن أن الٌفهمون هم

 لم بٌنما ، الدنمرك فى هنا اإلسبلمٌة الشرٌعة

  . اإلسبلمٌة بلدانهم من كثٌر فى تطبٌقها ٌستطٌعوا

 ، واإلستشهاد التمسك فى المبالؽة الٌفهمون هم

 عام ألؾ من أكثر منذ حدثت ، وأحادٌث بؤقوال

 اإلختبلؾ كل تختلؾ وظروؾ وزمن عصر فى

 حرفٌا تطبٌقها على اإلصرار ثم ، اآلن عن

 . وبحذافٌرها

 ومن ، الزوجات تعدد من الحكمة الٌفهمون وهم

  الرجل، شهادة نصؾ تساوى التى المرأة شهادة

 ، الرجل مٌراث هونصؾ الذى المرأة ومٌراث

 .العصر لتناسب المفاهٌم هذه تتطور ال ولماذا
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 برجم إنسانٌة الؽٌر القسوة هذه لماذا الٌفهمون وهم

 . والزانٌة الزانى

 من المرتدٌن على القتل حد الٌفهمون وهم

 . "الدٌن فى إكراه ال "بٌنما المسلمٌن

 ٌجب اإلنسان إن "ٌقول  األزهر شٌخ القرضاوى

     ." دٌنه أجل من ووطنه بنفسه ٌضحى أن

 حوار إجتماعات فى على حبٌب الشٌخ ٌقول

 التى والدنماركى العربى الشباب بٌن التسامح

 ٌفضل انه  " ، 2006 أبرٌل فى أبوظبى فى عقدت

 أٌة ٌرى أن عن ٌقتلون وأبناءه زوجته ٌرى أن

 ."للرسول إهانة

 ٌؤتى مصر فى الجمهورٌة مفتى جمعة على. د

 فن تحرٌم عن ، 2006 أبرٌل فى جدٌدة بفتوى

 . النحاتون وتؤثٌم النحت

 

 العناٌة إن " عبدهللا بن سعود للدكتور فتوى

 عمل ٌعتبر اآلثار حماٌة بإسم والتماثٌل بالصور

 الصور طمس على تحرض والفتوى ،" وثنى

  . التماثٌل وهدم
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 ٌنقض ما بٌن إن " الخومانى هللا آٌات ٌقول

 والكبلب الخنازٌر طعام بواقى لمس هو الوضوء

  . " مسلم ؼٌر إنسان أو

 من العظمى الؽالبٌة ان الٌفهمون أٌضا وهم

 تعمل أن واختارت طواعٌة هنا جاءت المسلمٌن

 المعروؾ الرأسمالى المجتمع هذا فى وتعٌش

 ٌرفض فبعضهم ذلك ومع ، المتحررة بثقافته

 تطبٌق ٌرٌد بل الثقافة هذه مع والتعاٌش اإلندماج

 أنسب مكانا ٌجدوا ال لماذا . اإلسبلمٌة الشرٌعة

 . اإلسبلمٌة الببلد فى لهم

 

 الكم هذا إزاحة ٌمكن كٌؾ هو األكبر التحدى إن

 الدٌنى بالخطاب الرد بدون الفهم سوء من الهابل

 . "النوم قبل حدوتة "وبدون التقلٌدى
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    اإلسالم هو الحل
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 المخاوف
 فٌه تتورط إقلٌمٌا نزاعا 25 هناك إن

 دورا األدٌان تلعب دولة أربعون

 " .... فٌها رئٌسٌا

 

 العداء روح إزدادت كٌؾ ، المحٌر السإال كان

 شعوب ألكثر لتصل قصٌرة فترة فى لئلسبلم

 تطورت وكٌؾ ، وحٌادا ودٌمقراطٌا رقٌا العالم

 لتجعل ملحوظ بشكل الؽرب فى العداء سلوكٌات

 . مشترك عدوا اإلسبلم من

 اإلسبلم أن الؽرب تؤكد عندما المخاوؾ تفاقمت

 التارٌخى اإلنتماء فى ربٌسٌا عنصرا ٌمثل

 وعندما ، اإلسبلمٌة الببلد فى الوطنٌة والوحدة

 بإختبلؾ الثقافى اإلسبلم بٌن التمٌز علٌهم اختلط

 بتنوع الجماعى اإلسبلم وبٌن والعرق اللؽة

 والذى الوجدانى اإلسبلم بٌن ثم ، الدٌنٌة الشعابر

 . اإلسبلمٌة القضاٌا مع التعاطؾ فى ٌنحصر قد
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 األنظمة ضعؾ بسبب المخاوؾ وتفاقمت

 العربٌة اإلسبلمٌة األنظمة فجمٌع ،  اإلسبلمٌة

 لكونها علٌها اإلعتماد والٌمكن إستبدادٌة أنظمة

 الببلد مقدمة فى معظمها ٌقع ، دٌمقراطٌة ؼٌر

 لجؤت ضعٌفة مقهورة شعوبها فإن وعلٌه ، الفاسدة

 التطرؾ إلى وأحٌانا الدٌن إلى منها كبٌرة نسبة

  .والمعاناة الظلم من هربا والزهد

 تطوٌر فى تإثر أن الشعوب هذه تستطع ولم

 متاهات إلى ردته بل مراجعته أو الدٌنى الخطاب

 . األحٌان من كثٌر فى والتشدد والبدع األصولٌة

 بٌن الفصل فى اإلسبلمٌة الببلد معظم فشل وبسبب

 وؼٌرها المسٌحٌة إلى ونظرتهم ، والعقبلنٌة الدٌن

 علمٌة معرفة دون ناقصة وثقافة كدٌانة األدٌان من

  . اآلخر دٌن عن

 

 على الؽرب أصر عندما المخاوؾ تفاقمت وأٌضا

 لٌرسخ ، واإلرهاب والهمجٌة بالعنؾ اإلسبلم ربط

 . اإلسبلم عن السلبى النمطى التصور

 المؽلوطة المفاهٌم بسبب المخاوؾ وتفاقمت

 المستشرقٌن من فكثٌر ، باإلسبلم الجهل وبسبب
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 ما رإٌة على معتمدٌن اإلسبلم تفسٌر فى اجتهدوا

 الفقه علم على اإلعتماد من بدال الباحثٌن من قبلهم

 وإما الفقه أهل فى الثقة لعدم إما ، اإلسبلمى

 فتوارثت ، العربٌة اللؽة فهم فى التعمق لصعوبة

 تارٌخهم فى والتصقت المؽلوطة المفاهٌم هذة

 . جٌل بعد جٌل المكتوب

 

 وسابل فى تتردد ظلت" المحمدٌٌن "كلمة فمثبل

 الببلد من ؼٌرها وفى )الدنمرك فى اإلعبلم

 بها ٌقصد وكان السبعٌنٌات أواخر حتى( األوربٌة

 إستعمالها ٌقل ولم ،" محمد "ٌعبدون المسلمٌن أن

 ، الخاطؤ المفهوم هذا الى النظر لفت أن بعد إال

 الكلمة أن الدنمركى اللؽوى المجمع أقر وبعدها

 ال ولكنهم ، الرسمٌة المفردات بٌن من لٌست

 .بالقانون منعها ٌستطٌعوا

 

 فى الصٌام من" الرضع "ٌستثنى اإلسبلم أن ومثبل

 من لٌسو مصر مسلمى أن أو ، رمضان شهر

 المؽلوطة المفاهٌم من الكثٌر وهكذا الفراعنة سبللة

 .قصد بؽٌر أو بقصد متعمدة تكون قد مفاهٌم ،
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 الفكرٌة الطفوحات بسبب المخاوؾ وتفاقمت

 بمشاعر اإلستهتار فى ساهمت التى واألدبٌة

 واإلهانات بالمقدسات والمساس المسلمٌن

 اإلسبلمى الخطر فكرة تروٌج ثم ، األخبلقٌة

 وتشبٌه ، الحضارات وصراع  المسلح واإلسبلم

 . ذلك إلى وما بالفاشٌة اإلسبلم

 

 ٌوم كل فى الؽرب فى المخاوؾ هذة وتتجسد

 اإلرهابٌة بالعملٌات ماٌسمونه فٌه ٌرون

 ومإخرا ، العراق وفى فلسطٌن فى اإلستشهادٌة

 العالم شوارع هزت التى المظاهرات جاءت عندما

 وقتل السفارات وحرق العنؾ فٌها وأستخدم

 الشعوب ؼضب عن كتعبر ، العدٌد وجرح

 المسٌبة الرسوم بسبب فعل كرد اإلسبلمٌة

 .للرسول

 المجتمع ٌعى أن إلى قابمة المخاوؾ هذه وستظل

  هذه وراء الحقٌقٌة الصراعات أن العالمى

 فى وإقتصادٌة سٌاسٌة صراعات هى المخاوؾ

 الدٌنٌة اإلختبلفات فٌها إستؽلت ، األول المقام

 .والثقافٌة
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 ٌتفق أن إلى قائمة المخاوف هذه وستظل

 وعلى ، لإلرهاب تعرٌفا على العالمى المجتمع

 وبٌن المحتل تقاوم التى العملٌات  بٌن التمٌز

 السعى ضرورة ٌعى أن وإلى  .االرهابٌة العملٌات

 بٌن بناء وحوار األدٌان بٌن حقٌقى سالم لتحقٌق

 مشترك إنسانى اخالقى نظام بناء بهدف الثقافات

 . الشرقٌة والقٌم الغربٌة القٌم بٌن ٌتوسط
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 اإلسالم ظاهرة

 األوربى 
  

 

 لفكرة المناصر Daniel Pipes  لٌقو

 مساندة من البد " الحضارات صراع

 النهاٌة فى لنصل ، المعتدلٌن المسلمٌن

 اإلسالم هما أٌدولوجٌتٌن بٌن صراع إلى

 على للحصول األوروبى واإلسالم المسلح

 ......"العالم فى للمسلمٌن مناسبة مكانة

 

 تخبطت ، الرسوم أزمة وأثناء األخٌرة اآلونة فى 

 من به البؤس بعدد اإلعبلم وسابل وأؼرقت اآلراء

 اإلسبلم فبجانب .  لئلسبلم والتشبٌهات التوصٌفات

 الثقافى واإلسبلم المسلح اإلسبلم كان المتطرؾ

 والدٌمقراطى والمعتدل والعلمانى النقدى واإلسبلم

 فى وربما األوروبى اإلسبلم كان ومإخرا ،

 . "المقبول اإلسبلم "القرٌب المستقبل
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 أو للسهولة إما السٌاسٌون إختزل فقد ذلك ومع

 أن إما  "مرارا رددوه ما إلى ووصلوا لئلستعبلء

 أو الرسوم نشر مع الدنمرك فى المسلمٌن ٌكون

  ( .األمرٌكٌة الطرٌقة على"  )التعبٌر حرٌة ضد

 

 وعلى المسلمٌن السٌاسٌن من البعض وسارع

 حزب من البرلمان عضو" )خضر ناصر "رأسهم

 المعتدلٌن للمسلمٌن تجمع بتؤسٌس( الرادٌكال

 عضو ألؾ حوالى وقتها التجمع هذا إستقطب

 بعد االسم وتؽٌر . معتدلون مسلمون أنهم ٌتمٌزون

 هذه الدٌمقراطٌٌن المسلمٌن تجمع إلى قلٌل وقت

 . دٌمقراطٌون مسلمون أنهم ٌتمٌزون المرة

 

 أزمة لمواجهة األمثل العملى الحل هو هذا كان

 به جاء ، منها الهروب الوقت نفس وفى الرسوم

 كتصرؾ ربما للحكومة وأهداه" خضر ناصر"

 . أخرى لمآرب ربما أو سٌاسى

 

 وروجت الٌمٌنٌة واألحزاب الحكومة ورحبت

 المسلم أراد فإذا وعلٌه ، التجمع هذا إلى لئلنضمام
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 ودٌمقراطٌا معتدال ٌكون أن الدنمرك فى المهاجر

 . التجمع لهذا ٌنضم أن إال علٌه فما ،

 

 قامت التى والدراسات الرأى إستطبلعات ولكن

 األبمة أتباع أن أظهرت ، المتخصصة المكاتب بها

 %15 ٌتجاوزا ال الدنمرك فى المسلمٌن من والدعاة

 ،% 2,5 ٌتجاوزا ال الدٌمقراطٌٌن المسلمٌن وتجمع

 أن البد تصورى فى العظمى الؽالبٌة فإن وعلٌه

 قد الذٌن المسلمٌن من %80 و% 70 بٌن تتراوح

 أن ٌرٌدون الذٌن من هم ، تدٌنهم درجات تتفاوت

 أال ٌرٌدون ، مسمٌات بدون مسلمٌن ٌكونوا

 بإختبلؾ إال المجتمع باقى عن مختلفٌن ٌكونوا

 .  اصولهم

 حقهم وٌمارسوا اآلمان ٌستنشقوا أن ٌودون

 أن بدون التعبٌر حرٌة فى وحقهم الدٌمقراطى

 أو معتدلون أنهم تقول شارة ظهورهم على ٌحملوا

 . دٌمقراطٌون

 اإلسبلمٌة الشرٌعة تطبق أن الٌحلمون بالطبع وهم

 ٌستاءون وبالطبع ، ؼٌرها فى أو الدنمرك فى

 ٌموت وعندما ، واألنبٌاء لؤلدٌان ٌساء عندما

 . السفارات وتحرق األبرٌاء
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 وبالمقاطعة السلمى بالتظاهر ٌإمنون هم

 ٌشاركهم ، الحق وإسترداد الظلم لرفع وبالمقاومة

 . الدنمركٌٌن معظم ذلك فى

 ترٌد ال الدنمرك مسلمى من العظمى الؽالبٌة هذه

 مسؤلة تظل أن على ، السٌاسة فى الدٌن إقحام

 هذا كان أٌا وربه اإلنسان بٌن خاصة مسؤلة الدٌن

 كل إنسان لكل إحتٌاج هو اإلٌمان وأن ، الرب

 النفسى التوازن هذا على للحصول بطرٌقته

 . الداخلى

 

 المسلمٌن أو األوروبى اإلسبلم ظاهرة إن

 الؽرب فى تعمم أن بها ٌود والتى ، الدٌمقراطٌٌن

  .المقاٌٌس بكل متناقضة ظاهرة ،

 

 وباقى أوربا مسلمى بٌن إنشقاق إلى ستإدى فؤوال

 إلى ٌتحول قد ، العالم أنحاء كل فى المسلمٌن

 القوى نفوذ بسط فكرة ٌخدم أٌدولوجى صراع

 عن الدفاع بحجة المرة هذه ، العالم على العظمى

 . الدٌمقراطٌن أوربا مسلمً
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 التفرقة من المزٌد إلى الظاهرة هذه ستإدى ثانٌا

 سٌحرم فمثبل ، الواحد المجتمع داخل النخبوٌة

 معظمها ٌكن لم إن الوظابؾ بعض من المسلم

 ، الدٌمقراطى التجمع فى عضوا لٌس أنه بحجة

 فى الحرٌة هذه العمل أصحاب سٌفضل وبالطبع

  . األختٌار

 العمل أصحاب أحد ، وقتها أعلن أن حدث وبالفعل

 على سٌعمل أنه ، Asger Aamund الدنمرك فى

 . التجمع هذه ألعضاء خصٌصا عمل فرص توفٌر

 الدٌن إقحام وهو أال األخطر، التناقض وهو ثالثا

 مبادئ أبسط مع ٌتعارض الذى الشٌا السٌاسة فى

 ونواٌا مصداقٌة من وٌنقص ، الدٌمقراطٌة

 الدٌمقراطٌة اإلصبلحات فى وأوربا الدنمرك

 . اإلسبلمٌة الببلد فى المزعومة

 

 فى تعمٌمها ومحاولة األوروبى اإلسبلم ظاهرة إن

 تبدو البعض نظر وجهة من كانت وإن ، الؽرب

 العبلقة تسهل أن ٌمكن برجماتٌة جادة محاولة

 إال ، واإلسبلم الؽرب بٌن والتقارب التفاهم وتزٌد

 فإن ، سالفا ذكرت التى المتناقضات بجانب إنها

 الدنمركى المجتمع بٌن العبلقة فى وسطاء وجود
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 تجمع الحالة هذه فى وهم المسلمة والجالٌة

 المسلم الٌمثلون ولكونهم ، الدٌمقراطٌٌن المسلمٌن

 جدٌدة صورة إلى بهم األمرسٌنتهى فإن ، العادى

 وبالطبع  والدعاة لؤلبمة كبدالء إحتكاراإلسبلم من

   . سٌاسٌا سٌستؽلهم من هناك سٌكون

  

 طارق "سوٌسرا فى األوروبى اإلسبلم فكرة زعٌم

 الدتمرك فى الرسوم أزمة تصعٌد إنتقد ،" رمضان

 عن وؼفل ، داخلٌا تحل أن األفضل من كان بؤنه ،

 فى المسلمٌن فقط بها ٌقصد ٌكن لم اإلساءة أن

 وهم العالم أنحاء كل فى المسلمٌن وإنما ، الدنمرك

 أن عن وؼفل والحوار الرد فى الحق لهم أٌضا

 وسابل عن إخفاءها الٌمكن األزمات هذة مثل

 . والفضابٌات اإلعبلم

 الدنمرك فى الدٌمقراطٌٌن المسلمٌن فكرة ومتزعم 

 بمكانته والمعروؾ ،" خضر ناصر "وهو

 كسٌاسى أراد ، المعارضة األحزاب بٌن السٌاسٌة

 . سٌاسى مشروع فى برمتها األزمة ٌختزل أن

 

 فى اإلسبلم  " كتاب فى خضر ناصر ٌقول

 المسلمٌن مشاكل أكبر من واحدة أن" : الدنمرك
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 دٌمقراطٌة لقٌادة إفتقادهم هو الدنمرك فى

 وتجمعهم األفق ومفتوحة المساومة تقبل متسامحة

 . ..... واحدة مظلة تحت

 مثل أن إذ خضر ناصر ٌفتقده ما بالتحدٌد وهذا

 فى المسلمٌن ستدخل الدٌمقراطٌة القٌادة هذه

 لتحقٌق سٌاسى حزب إلى ومنها ، السٌاسة متاهات

 المسلمٌن لجوء إلى ومنها ، لهم الخاصة المطالب

 دولة داخل دولة وكؤننا وهكذا المسلم المرشح إلى

 بل العادٌٌن المسلمٌن معظم ٌرفضه الذى الشٌا ،

 . اإلسبلمٌة الببلد فى حتى مرفوض هو

 

 الترٌد العادٌٌن المسلمٌن من العظمى الؽالبٌة إن

 ترٌد ، السٌاسٌة المتاهات هذه فى نفسها تقحم أن

 ، الدنمركى الدستور إطار فى مطالبها تحقق أن

 ٌحقق الذى الحزب ٌختار أن فرد لكل ٌحق حٌث

 أن حال بإى الترٌد الؽالبٌة هذه ، العملٌة مصالحه

 عن كبدٌل الٌهم ٌلتجؤ أن أو والدعاة األبمة ٌمثلها

 ٌجب ال والدعاة فدوراألبمة ، الحكومٌة المإسسات

 . اإلسبلمى الفقه أمور من أكثر ٌتعدى أن
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 تدفع أنها ، األوروبى اإلسبلم ظاهرة خطورة أن

 للنقد قابلة سٌاسٌة حركة ٌكون أن إلى بالدٌن

 حتى والتطوٌع للتحرٌؾ قابل دٌن ، والتفنٌد

 خبلؾ على ، السٌاسٌة األؼراض مع ٌتماشى

 المقام فى ٌعتمد الذى العلمانى التحدٌثى المشروع

 . السٌاسة فى إقحامه وعدم الدٌن تحٌٌد على األول

 

 ناصر "أمثال من المتنورٌن لجهود أحترامى ومع

 فى" رمضان طارق"و الدنمرك فى" خضر

 ال والذٌن ، السوٌد فى" طٌبى باسم"و سوٌسرا

 تحسٌن فى وطموحاتهم نواٌهم حسن فى أشك

 فى النظر ٌعٌدوا أن آمل أنى إال ، اإلسبلم صورة

 مساعدة على جهودهم ٌكتلوا وأن الفكرة هذه

 وأجٌالهم المهاجرٌن المسلمٌن من العظمى الؽالبٌة

 بمنؤى فٌه واإلنخراط ، المجتمع مع التعاٌش فى

 . ٌمٌنٌة أو دٌنٌة كانت سواء التطرفات عن بعٌد
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 حق كلمة
 

 

 الذٌن لهإالء وتقدٌر شكر كلمة إهداء من هنا البد

 األزمة تهدبة أجل من جاهدٌن عملوا بحق

 عن بعٌدا الموضوعى الحوار وآثروا ، وإحتوابها

 بجانب وقفوا الذٌن هإالء ، والتمنٌات الهواجس

 تعرضوا الذى الشرس الهجوم من بالرؼم الحق

 .طالتهم التى المؽرضة اإلتهامات من وبالرؼم الٌه

 

 من بدال الحضارات حوار إلى سعوا الذٌن هإالء

 الفهم من جسور بناء ومحاولة ، بٌنها الصراع

 . والؽرب اإلسبلم بٌن المتبادل

 

 بدون ولكن التعبٌر بحرٌة آمنوا الذٌن هإالء

 أنه وآمنوا ، اآلخرٌن بمشاعر واإلساءة المساس

 لؽوا أحدهما ٌكون أن دون ببنها التوفٌق ٌمكن

 . وعبثا
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o  األسبق الخارجٌة وزٌر Uffe Ellemann ،        

  Jensen نشر ضد كان ، الحاكم الحزب من وهو 

 صحٌفة تحرٌر ربٌس إستقالة وطالب الرسوم

(JP) عمل واقترح ، الرسوم نشر عن المسإول 

 فى النظر وإعادة لمراجعة محاٌد علمى بحث

 . األقلٌات مشاكل

o السابق الخارجٌة وزٌر Mogens Lykketoft من 

 ربٌس أن صرح ، الدٌمقراطى اإلشتراكى الحزب

 تفاقم مسبولٌة من جزء ٌتحمل أن علٌه الوزراء

 من السفراء ٌقابل أن علٌه كان وأنه ، األزمة

 . حٌنذاك اإلسبلمٌة الببلد

 ، الخارجٌة أمرٌكا لسٌاسة اإلنتقاد دابم وهو

 من مإسؾ خلٌط بؤنها السٌاسة هذه وٌصؾ

 .المسٌحى والتطرؾ والبترولٌة العسكرٌة المصالح

 بقوات الدنمرك إلشتراك الرافضٌن من وهو 

 . والعراق أفؽانستان من كل فى عسكرٌة

o صحٌفة تحرٌر ربٌس Politiken كبرى 

 Seidenfaden Toger بروفسر الدنمركٌة الصحؾ

 ، األزمة إحتواء الحكومة عجز البداٌة منذ أدان ،

  Rune مع باإلشتراك كتاب ألؾ ومإخرا
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Engelbreth ٌعتبر" الكارٌكاتٌر أزمة  "بعنوان 

 ، بٌوم ٌوما األزمة مجرٌات تابعت تارٌخٌة وثٌقة

 وأن ، الدنمركٌة اإلعبلم وسابل تحٌز فٌه ٌإكدان

 تكن لم العربٌة الببلد فى جولتهم فى األبمة مبالؽة

 اللوم  وأوقعا . األزمة لتفاقم األساسى السبب هى

 حل إزاء الخاطبة والسٌاسات التعبٌر حرٌة على

 . المهاجرٌن مشاكل

o كلمة فى ، السابق األمرٌكى الربٌس كلٌنتون بل 

:         ٌقول والحضارات الثقافات ندوة أمام ألقاها

 .السامٌة بمعاداة اإلسبلم معاداة ٌستبدل الؽرب إن

 رفضها األمرٌكٌة اإلعبلم وسابل معظم أجمعت

 سخرت الرسوم طبٌعة ألن ، الرسوم نشر إلعادة

 ، واإلرهاب بالعنؾ اإلسبلم وربطت الرسول من

 تصوٌر رفض اإلسبلم رؼبة إحترام من البد وكان

 .الرسل

 بؤنها(JP)  الدنمركٌة الصحٌفة إدعاء ووصفت

 إدعاء بؤنه ، الرأى حرٌة عن دفاعا الرسوم نشرت

 . وسطحى مؽرور
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 الخاتمة
 

 

 Hans السوٌسرى األدٌان عالم ٌقول

King  أخبلق مشروع" كتابه فى 

 سالم هناك ٌكون لن أنه ، "عالمٌة

 .... األدٌان بٌن السالم بدون عالمى

 

 وتنوعها أشكالها بجمٌع والمعتقدات األدٌان إن

 نابعة أو السماء من نازلة مكتوبة ؼٌر أو مكتوبة

 حقٌقٌة أنها عن النظر وبصرؾ ، األرض من

 ، اآلخر للبعض بالنسبة خٌال أو للبعض بالنسبة

  أخبلقٌة مشتركة عظٌمة قواسم جمٌعها تحمل

 للحٌاة وهدفا معنا اإلنسان تعطى التى هى وإنسانٌة

 . النفسى التوازن إلى به ٌصل

 فى اآلمان صمام هو والذى النفسى التوازن وهذا

 كٌفما علٌه ٌحصل أن إنسان كل حق من الحٌاة

 دون واألخبلقٌة اإلنسانٌة األعراؾ حدود فى شاء

 . بعٌنه معتقد أو دٌن من ٌحتكر أن
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 فى النفسى التوازن هذا بمزاٌا اإلستفادة وٌمكن

 الشعوب بٌن والتواصل التعاٌش ترسٌخ

 .والحضارات

 

 نشر ساهم هل ، أنفسنا نسؤل النهاٌة فى لعلنا

 كان وهل ؟ التعبٌر حرٌة ترسٌخ فى الرسوم

 .؟ ذلك من للتؤكد الوسابل أفضل هو نشرها

 

 إندماج من المزٌد إلى الرسوم نشر ساهم هل

 .؟ الدنمركى المجتمع فى المسلمٌن وإنخراط

 تعلم فى الدنمركى المجتمع األزمة ساعدت هل

 المسلمٌن مع والتقارب اإلسبلم عن المزٌد

  .؟ المهاجرٌن

 

 سٌاسٌة معركة أم أخبلقٌة أزمة هى األزمة هل

 عن األنظار لصرؾ دٌنٌة معركة إلى تحولت

 من كثٌرة أماكن فى تدور التى الفعلٌة الصراعات

 .؟ العالم

 

 بالسب إال الٌكون التعبٌر حرٌة إستعراض هل

 .؟ األخرٌن من والسخرٌة واإلهانة
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 عندما الدنمرك مسلمى لحق إجحاؾ هناك كان هل

 . الطالح بجرٌرة الصالح أخذ

 من البعض ٌستطٌع قد متشابكة كثٌرة أسبلة

 وقد ، علٌها ردودا ٌعطوا أن والعلماء الخبراء

 بعض إلى بعٌد من ٌشٌر أن اآلخر البعض ٌستطٌع

 فى منهم المعظم سٌبقى ولكن ، الحلول هذه من

 تدفع التى الجدٌدة الثقافات تحدٌات أمام وقلق حٌرة

 . والثقافات الحضارات صراع إلى دفعا العالم

 

 فكرة قبول أن " هٌكل حسنٌن محمد األستاذ ٌقول

 خطٌر تنازل هو الحضارات حوار حتى أو صراع

 ، اإلنسانٌة الحضارة فى الشراكة حق من

 هى اإلنسانٌة الحضارة أن ٌقول والمنطق

 ، حضارات لعدة ولٌست واحدة لحضارة تراكمات

 اإلنسان عبر وأنتقلت ما مكان فى بدأت أنها البد

 إلٌها وأضٌؾ فٌها جدد ، العالم من أخرى ألماكن

 فى أخرى مرة لتنتقل والتطبٌق النظرٌة بٌن ما

  "... وتتكرر اإلتجاهات جمٌع
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 ومن والمخربٌن للمؽرضٌن أن ٌبدوا ولكن

 ومفاهٌم قاتمة بمفردات مختلفة"  أجندة  "وراءهم

  . والقانون المنطق تختزل

 

 وإستقرار الخبلقة والفوضى اإلستباقٌة فالضربة

 كلها ، وؼٌرها القوة وشرعٌة الطاقة مصادر

 على الٌد وضع بهدؾ لمخططات مفردات

 على القدرة وإحتكار ، بؤسرها اإلنسانٌة الحضارة

 ثقافة على واإلستحواز والشر الخٌر معالم رسم

 . اآلخر

 وتحصد توازنه من وتخل بالعالم تودى قد مفاهٌم

 من تبقى بما واإلستهتار التراجعات من المزٌد

 تخدش لم التى األخبلقٌة والقواعد الدولٌة القانونٌن

 . اآلن حتى

 أعراض إال لٌست هى والتى الرسوم أزمة إن

 تدل فهى دلت وأن ، نفسه المرض ولٌست لمرض

 حدود برسم وحده ٌنفرد أن الٌجب القانون أن على

 أعمق مختلفة أخبلقٌة أصول أن بل اإلنسان

 طبٌعة فى مؽروزة ولكنها ، مكتوبة ؼٌر وأوسع

 . القانون مع تشترك أن ٌجب البشر
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 محاربة أجل من تتكاتؾ أن العالم شعوب على

 التطرؾ من سواء المتشددٌن هإالء وإقصاء

 بناء أجل من ، الدٌنى أو العنصرى أو الٌمٌنى

 مختلؾ بٌن سلمى لتعاٌش المتبادل الفهم جسور

 . والجنسٌات واألجناس األدٌان

 واللوم والنقد الكبلم أؼلظت قد أكون ربما وأخٌرا

 أقؾ أن أبٌت مسبول وربتة مشفق نبرة فبٌن ،

 من شٌبا إختبلس محاوال اآلخرٌن شطط عن ساكنا

 . إختبلسا اإلصبلح

 

 ***********
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