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بمدينة وجدة واالجتامعية اإلنسانية الدراسات مركز مدير

البحث: ملخص

مقترنة  وسلم، عليه الله للنبي صلى كاريكاتورية رسوم بنشر بوسطن» الدانماركية «يوالندز صحيفة قامت
نبيهم. المسلمون بها يحيط التي القداسة إزاء واستنكاره دهشته عن فيه عبّر تحريرها لرئيس بتعليقٍ

اإلسالمي بالغضب.  العالم انتفض لرسولهم، متعمدة إهانة المسلمون يستشعر عندما ا دائمً األمر وكما هو
أنقرة إلى القاهرة ومن الدانماركية في المخازن، البضائع األمر حد إحراق ووصل الخليج والسعودية، في
الدانمارك في اإلسالمية الرابطة طالبت ذلك االحتجاج. على إثر مظاهرات وجاكرتا، سارت آباد وإسالم
مع تعاملت الدانماركية الحكومة  أن إال الصحيفة، مقر أمام نظمتها تظاهرة  مع بموازاة اعتذار، بتقديم

مباالة. بال الحدث
خالل من االقتصادية المقاطعة إلى الدعوات ظهرت فلقد الشعبي، للفعل المتعاظم الدور يخفى وال 
المنتجات بسحب واإلسالمي العربي العالم امتداد على كبر أسواق بدأت فيما المختلفة، وسائل اإلعالم
في الدانماركية المنتجات مقاطعة حملة أدت موثقة إحصائيات فوفق أُكلها؛ المقاطعة آتت وقد الدانماركية،

أشهر. خمسة خالل يورو مليون ١٣٤ ما يعادل إلى خسارة الدانمارك اإلسالمي العالم
وسائط  أشاعتها  ثم لها، استُحدثت التي التسمية في  الرسوم بقضية المتصلة المشكالت أولى تعتبر
النبي كشخصية ناجزة مكتملة بشرية شخصية إلى اإلساءة يمكن فكيف المسيئة»، وهي «الرسوم اإلعالم،
ناجزة وهي كينونة المسلمين، «عقيدة» إساءة إلى تكون الرسوم أن يمكن وكيف عليه وسلم؟!، الله صلى

ذاتها؟! في ومحصنة
في  بناء ومزيد من التـأصيل، مزيد إلى كالحاجة الدروس؛ من وفير بعدد وآثاره يمدنا الحدث تحليل  ولعل
لتزايد ا وضوحً األزمة زادتها التي المدني»، «الجهاد فكرة بأهمية ا مرورً الحضاري، االحتجاج فقه مجال
هذه مثل تبينه وما العالم،  بقاع  شتى في المسلمة والجاليات األقليات بأزمة وانتهاء اليوم، إليه الحاجة
سمات وخصائص ذات كأمة وبمقدساتنا الدينية، عريضة، مساحات بنا في معرفة اآلخر عدم من األحداث

العالم. عبر المختلفة المهاجر المستجدة في المسلمين مجتمعات في المسلمين، أو عالم في سواء مميَّزة،
المادية  قو من المسلمين وغيرهم تمس التي المتالحقة لمواجهة التحديات آخر خيار ليس من أنه ويبدو
يستمد والمؤثر، والذي العام الشعبي الفعل مسار األوجه، سو المتعددة والهيمنة واالستبداد الالإنسانية،

وإرادته. ه اإلنسان وقِيَمِ عقيدة من ا أساسً وثباته قوته





بودينار د/سمير - الدانماركية الرسوم

١٨٥

ومقتطفات أفكار

المملكة تلك الدانمارك، في يعيشون الذين المسلمين على الصاعقة وقع الكاريكاتورية الصور لنشر كان -
ا، مربعً كم (٤٣٫٠٩٤) مساحتها تتجاوز ال والتي أوروبا، في قلب تقبع التي الدســتورية االســكندنافيّة
تمثيلهم ولهم الشعب، من يشكلون ٣% مســلم ١٨٠ ألف منهم فرد، ماليين (٥٫٤) ســكانها عدد ويبلغ

نواب. ثالثة خالل من بالبرلمان

البذيئة للنبي اإلســاءة تبنت التي الصحيفة ضد قضية الدانمارك فــي اإلســالمية المنظمات بعض - رفعت
تم الكاريكاتورية الرسوم نشر أن ا معتبرً رفض القضية؛ العام المدعي ولكن الصالة والسالم، عليه محمد

بالقرار. بوسطن» «يوالندز صحيفة تحرير القانون، واختص رئيس يحميها التي التعبير حرية إطار في

ورغم المسيئة. الرسوم قضية بشأن نهائي�ا ا الدانماركي حكمً المدعي العام أصدر ،٣ / ٢٠٠٦/ ١٥ في -
عن ا تعبيرً باعتبارها تُفهم أن يمكن أو مسيئة، اعتبارها يمكن المعنية الكاريكاتورية «الرسوم بأن «إقراره»

األحوال». من حال الدانماركي بأي للقانون ا خرقً تعتبر ال فإنها اإلسالموفوبيا،

على قضية علَّق لندن، في حدثت التي التفجيرات أعقــاب والصمت، وفي التجاهل أشــهر من ثالثة - بعد
يكن لم نشــرها إن : قائالً فرانكو فراتيني، األوروبي العدلي باالتحــاد المفوض الكاريكاتوريــة الرســوم

أوروبا. في التطرف ويشجع على الكراهية، يشيع أن ذلك شأن من باعتبار أنه ا؛ حكيمً ا تصرفً

أو الردود من لنشــر أيّ الصحيفة بادرت تحرير فال هيئــة الجهود لتلك أدنى اســتجابة األفق في - لــم تبــد
الجد. مأخذ الفعل اإلسالمية ردود أخذت الدانماركية الحكومة وال اعتذار، تقديم أو التصويبات،

اإلسالمي بالغضب. العالم انتفض لرسولهم، متعمدة إهانة المسلمون يستشعر عندما ا دائمً األمر كما هو -
إلى القاهرة ومن المخــازن، في الدانماركية البضائع إحــراق حد األمر ووصل في الخليج والســعودية،
مباني في النار أشعلت وبيروت، دمشق وفي االحتجاج. مظاهرات ســارت وجاكرتا، آباد وإســالم أنقرة
التي للدول الثقافيــة التابعة المراكز غــزة دمرت وفي والنرويجية. الدانماركية والقنصليــات الســفارات

الكريم. النبي على الحملة في صحافتها شاركت

النبي الكريم، شأن ناجزة، مكتملة بشرية اإلســاءة إلى شخصية يمكن كيف من غير المعروف أنه - الواقع
وفيه إلى اليوم؟! منه مستو موقعها على بل في التاريخ، موقعها فحسب على مستو ليس

ناجزة كينونة والعقيدة المســلمين، «عقيدة» إســاءة إلى الرســوم أن تكون يمكن كيف المفهوم - من غير
الرمزية من برصيــد محصنة لــد أصحابها، القداســة منزلة في أن تكون قبل ، أوالً ذاتها ومحصنــة فــي

حدود؟! بال واإلجالل
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نْ مَ صورة كانت بالتالي واإلسالم وســلم، عليه الله صلى النبي شــخص أساســها على مَ دِّ - الصورة التي قُ
الديانات كتب عن منتحالً لنفسه، عاه ادّ كتابًا السيف بحد وينشر النساء، ليتزوج مجتمع بدوي من خرج

الجسدية، والعنف الدموي. اللذة كامنة قوامها غريزة تلبية السابقة، ساعيًا إلى

فادحة،  خسائر ٢٠٠٥ فقط، مايو شهر حتى الدانمارك، كبَّدت المقاطعة أن اقتصادية أرقام بيانات أكدت -
اســتمرار  أن إلى تقرير بنك «يســكا» أشــار وقد ١١ ألف وظيفة، من أكثر بفقدان مهددة قطاعاتها وباتت

يورو. مليون (٣٢٠) نحو والزراعية الغذائية اإلنتاجية القطاعات خسارة يعني عام لمدة المقاطعة

واإلســالمية  العربية الدول في شــركة أو ٣٠٠ مؤسســة نحو (آرال) بأن شــركة باســم المتحدثة - اعترفت
والحليب. والزبدة الجبن بينها من (آرال) منتجات قاطعت

العالم  في الدانماركية المنتجــات مقاطعة حملــة ٢٠٠٦/٩/٨ فقد أدت يــوم نشــرت إحصائيات - وفق
مليار خسارة إلى الصالة والســالم عليه محمد اإلســالم لنبي المســيئة نشــر الرسوم بســبب اإلســالمي؛

خالل خمسة أشهر.  يورو مليون ١٣٤ ما يعادل أي كورونة دانماركية،

بنســبة إيران (-٤٠%) وإلى بنســبة الســعودية العربية إلى المملكة خاصة الدانماركية،  - هبطت الصادرات
اإلسالمي للشركات الدانماركية. العالم عبر الثالث والسوق السوق األول التوالي على وهما ،(%٤٧-)

واليمن ،(%٥٥-) والســودان ،(%٤١-) وســوريا ،(%٨٨-) ليبيا فــي دول التراجعات أكبــر  - وســجلت
التغذية. شركات هي مصابًا الشركات أشد وكانت .(%٦٢-)

األفراد واجب وهــذا الوقت، هــذا في باألعداء ا فتــكً األســلحة وأشــدها أنجح - ســالح المقاطعة من
على البضائع نركز أن وعلينا ما يستطيع، وبقدر بواجبه كلٌّ يقوم بسواء، والحكومات ســواء والهيئات
يترتب المســلمين، وال من أحد شــراكتها في يدخل ال األمريكية الخالصة التي أو الصنع، الصهيونيــة

. للمسلمين أكبر ضرر عليها

انفجار قبل واضح، حتى بشكل حاضرة في األزمة كانت اإلســالمية في أوروبا الهوية مشــكلة أن - اتضح
من خطر ر تحذّ حلقــات تنشــر الليكودية تايمز» «واشــنطن حيث كانت الكاريكاتورية؛ قضيــة الرســوم
والمقاتلون أوروبا، إلى القاعدة «كوريدور» فهي البوســنة، على فيها ركزت أوروبا» إســالمية في «دولة
على البربرية حملتهم في اإلسالموفاشســت «اإلرهابيين إلى العراق في انضموا المســلمون البوســنيون

األمريكية». القوات

خصائصنا اســتيعاب الدينية، وقدرته على وبمقدســتنا عريضة، مســاحات اآلخر بنا في معرفة من - ال بد
في أو المســلمين، عالم في ســواء ســمات وخصائص مميَّزة، ذات كأمة الثقافية، وهويتنــا المجتمعيــة

العالم. عبر المختلفة المهاجر في المستجدة المسلمين مجتمعات



١٨٧

عن الرسوم وتداعياتها: القول في
من الثالثين الحدث وتداعياته فــي حلقــات بدأت
صحيفة نشــرت ٢٠٠٥، حين أيلول ســبتمبر/ شــهر
من Jyllands-Posten»، وهــي «يوالنــدز بوســطن
 ١٢ الدانمارك، فــي ا اليومية انتشــارً أوســع الصحف
والسالم، الصالة محمد عليه ا للنبي كاريكاتوري� ا رسمً
تحريرها لرئيس ا تعليقً الصحيفة الرسوم نشــرت ومع
التي يحيط إزاء القداسة دهشته واستنكاره عن عبَّر فيه
ضربًا من اعتبــره الذي بهــا المســلمون نبيهم، األمــر
في الرجل العظمة»، ودعا جنون الكامن وراء «الهراء
عن «التابو»، كسر ذلك ممارسة الجرأة في إلى تعليقه
اإلسالم، لنبي المظلم» «التاريخ أسماه ما فضح طريق
(التي الحقيقية الرأي العام في صورتــه إلــى وتقديمه
المنشــورة). الرســوم زعمه فــي قبحها ــرت عــن عبَّ
جاءت الفكرة فإن تْ حَ شِّ رُ التي وحسب المعلومات
عن لألطفال كتابًا دانماركــي كان يُعد كاتب من بداية
ا رسامً فلم يجد والســالم، الصالة الرســول عليه حياة

ألن معظم للكتــاب؛ التوضيحيــة نجــز الرســومات يُ
عندها المسلمين. حفيظة إثارة من تخوفوا الرســامين
مســابقة بعمل الصحيفة مــع باالشــتراك قــام الكاتب
مشــاعر الجــرأة لتحدي لديهــم الكتشــاف رســامين
كانوا الذين استجابوا الرسامين ويبدو أن المســلمين.

أهله. على باإلسالم والحقد الجهل بين يجمعون
ومؤسســات صحــف أوالً ســارعت فــي الغــرب
الصحيفة التضامن مــع إلــى أخــر إعالميــة غربيــة

الرسوم. نشر بإعادة الدانماركية
دعوة األلمانية المستشارة توجيه حد األمر وصل بل
أخذت ثم معهــا، والتضامن الدانمــارك إلى مســاندة
الدانماركية الصحيفة بــه قامت االنتهاك الذي أصداء
في اللــه عليه وســلم) (صلــى لحرمــة النبــي محمــد

كله. اإلسالمي العالم عبر التفاعل
الصاعقة  وقع الكاريكاتورية الصور لنشر : كان أوالً
تلك الدانمارك، فــي يعيشــون الذين على المســلمين
قلب تقبع في التي الدســتورية االسكندنافية المملكة
(٤٣٫٠٩٤) مســاحتها تتجــاوز ال والتــي أوروبــا،
فرد، ماليين (٥٫٤) ويبلغ عــدد ســكانها ا، كــم مربعً
الشــعب، يشــكلون ٣% من ١٨٠ ألف مســلم، منهــم
نواب، ثالثــة خــالل مــن ولهــم تمثيلهــم بالبرلمــان
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المسيحية البالد، بعد في الثاني الدين اإلســالم ويُعد
السكان. من %٨٠ بها يدين التي البروتستانتية

في اإلســالمية الرابطة طالبت ،٢٠٠٥ في نوفمبــر
لها، إهانــة الرســومات فــي رأت والتــي  الدانمــارك،
أمام متهــا نظَّ تظاهــرة مــع بمــوازاة بتقديــم اعتــذار،

اليوميــة؛ الصحيفــة  مقــر 
بــدأت المواقــف أن  غيــر 

التصلب. في
الرابطة  ا عــن وفــدً  كمــا أن
ــا ملفً ــأ هيَّ الذكــر الســالفة
القضية، عــن وشــامالً كامــالً
الجامعة اســتنفار إلى وســارع
المؤتمــر ومنظمــة العربيــة
بعض رفعــت ثم اإلســالمي،

ضــد قضيــة الدانمــارك فــي المنظمــات اإلســالمية
محمد للنبــي البذيئة اإلســاءة تبنــت الصحيفــة التــي
العام رفض المدعــي ولكن والســالم، عليه الصــالة
الكاريكاتوريــة الرســوم نشــر أن ا معتبــرً القضيــة؛ 
القانون، يحميهــا التــي حريــة التعبيــر تــم فــي إطــار
بوســطن» «يوالندز صحيفة واختص رئيــس تحريــر
لصحيفة ا مشــجعً عامالً القرار صدور فــكان بالقرار،
«مجازينت» النرويــج فــي أخر مســيحية محافظــة
عشر، االثني الكاريكاتورية نشــر الرســوم على إعادة
نبي البذيئــة من الســخرية لحملــة الترويج ــم  ومــن ثَ

المسلمين ودينهم.
الدول  ممثلــي من عقــد ١١ دبلوماســي�ا  إثــر ذلــك
األمر، فيه بحثــوا ا اجتماعً كوبنهاجــن في اإلســالمية
إهانة عن للمسلمين باالعتذار الصحيفة مطالبة روا وقرّ
فطلبوا رفض االعتذار، رئيــس تحريرها ولكن نبيهم،
باحتجاجهم إلبالغه الدانماركي الوزراء رئيس مقابلة
وأبلغهم بــدوره، مقابلتهم فرفض الصور، على نشــر
تتدخل التي ال التعبير بحرية يتعلق بأن األمر مكتبه من
اللجوء إلى بوســعهم لهــم: إن وقيل فيهــا الحكومة،

أرادوا. إذا القضاء

المؤتمــر لمنظمــة العامــة األمانــة وحيــن علمــت
الدين أكمــل الدكتــور ــه وجَّ بالموضــوع، اإلســالمي
إلى رئيس خطابات العام للمنظمة األمين أوغلو إحسان
األوروبي فــي االتحاد والمســؤولين الدانمارك وزراء
إلى فيها دعاهــم األوروبي، ومنظمــة األمن والتعــاون
الكراهية لوقــف حملــة التدخــل
موقف واتخــاذ ضد المســلمين،
ه توجَّ التــي اإلهانات إزاء حــازم
منظمة بيان اعتبر وقد نبيهم، ضــد
الموضوع في اإلسالمي المؤتمر
الكاريكاتوريــة الرســوم «حالــة
نشــرت التي التجديفيــة المســيئة
بوســتن يوالنــدز  صحيفــة فــي 
على ــا واضحً مثــاالً الدانماركيــة
١٥ مــارس ٢٠٠٦، أصــدر المدعي العام ذلــك. ففي
المسيئة. قضية الرسوم بشــأن ا نهائي� ا الدانماركي حكمً
المعنية الكاريكاتوريــة «الرســوم بأن ورغم «إقــراره»
باعتبارها فهــم تُ أن مســيئة، أو يمكــن يمكــن اعتبارها
للقانون ًا خرق تعتبر ال فإنها اإلســالموفوبيا، ا عن تعبيرً
إن االعتبارات األحــوال». من حــال بأيّ الدانماركــي
تُعد الدانماركــي حكمه العــام المدعــي بها ر التــي بــرَّ

العرقي. مركب التفوق عن ا تعبيرً
األجانب، كراهية بمظاهر القضية البيان ربط كما
للتمييز المعاصــر الرئيســي المصدر والتــي تعتبــر
من هــذه اآلفــة يســتلزم مكافحــة وإن والصــراع.
؛ ا عاجالً وتحــركً فوري�ا ــا انتباهً الدولــي المجتمــع

األولويات». أولى باعتبارها
من رئيس  ا خصوصً تلقاها - الردود التي  وكان محور
ركنًا تمثل التعبير حرية قضية أن - الدانماركي الوزراء
اعتبر األمر الذي الدانماركية، الديمقراطية في أساسي�ا
ذاته تحرك الوقت في الحملة، إزاء موقف التخاذ ا رفضً
موا شكو وقدّ جنيف، في اإلســالمية ســفراء الدول
السويسرية، العاصمة في اإلنسان مفوضية حقوق إلى
على ا محرضً الدانماركية الصحيفة موقف فيها اعتبروا

اإلسالمية ــدول ال سفراء  تحرك
إلى شكو وقدموا جنيف، في
في اإلنــســان حــقــوق مفوضية 
اعتبروا السويسرية، العاصمة
الدنماركية الصحيفة موقف فيها
على العنصرية والكراهية ا محرضً

للمسلمين
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المفوضية رت للمســلمين، فقــرّ والكراهية العنصريــة
م دِّ قُ الموضوع عن ضافٍ تقريــر وإعداد األمر، تحري

.٢٠٠٦/١/٢٤ يوم
القمــة أعمــال جــدول ضمــن أدرجــت المســألة
شــهر الســابع من في مكة في عقدت التي اإلســالمية
عبَّرت ذلك على وبناء ،٢٠٠٥ األول كانون ديسمبر/
الحمالت إزاء القلــق عن المؤتمر توصيــات إحــد
المســلمين، اإلســالم ونبي إلــى المســيئة اإلعالميــة
ضمان عن الحكومات جميع مسؤولية إلى وأشــارت
التذرع بحرية جواز وعدم المختلفة، احترام الديانات

والمقدسات. األديان إلى لإلساءة التعبير
أعقاب وفي والصمت، التجاهل من أشهر ثالثة بعد
قضية ــق على علَّ فــي لندن، حدثت التي التفجيــرات
باالتحاد العدلــي المفــوض الكاريكاتوريــة الرســوم
يكن لم إن نشــرها : قائالً فراتيني، فرانكــو األوروبــي
يُشــيع أن شــأن ذلك من أنه باعتبار ــا؛ حكيمً ــا فً تصرّ

أوروبا. في التطرف على ويشجع الكراهية،
األطراف المختلفة، بيــن الرســائل تبادل يتم وبينما

البالد  في عملوا -أغلبهــم ا دانماركي�ا ٢٢ ســفيرً انتقد
وقام المســألة، بالدهم من حكومــة العربيــة- موقف

ا  إسالمي� ا مركزً ٢١ يمثلون الدانمارك مسلمي من وفد
شيخ األزهر خاللها التقوا القاهرة، إلى بزيارة ومنظمة
وزراء العربيــة، وانتقد الدول لجامعــة العام واألميــن
الحكومــة الدانماركية ســلبية العربية الدول خارجيــة
األمين ووجد اإلســالم، بنبي لحقت التي اإلهانة إزاء
اتخاذ من مفر ال أنه اإلســالمي العام لمنظمة المؤتمر
والغضب إلى االحتجاج رســالة يوصل عملي موقف
الحدث بقدر تعاملت مــع التــي الدانمارك، حكومــة
ولذلك االكتــراث والالمباالة، عدم من للنظر الفــت
يتمثل لمشروع دانماركي، مقاطعة المنظمة إعالن قرر
عن عنــوان «انطباعات تحت كبيــر معرض فــي إقامة
من ا جزءً تغطي حكومة كوبنهاجن األوســط» الشرق
(الخليجية) العربية الدول تسهم أن ويفترض تكاليفه،
الدين أكمل الدكتور وبعــث فــي تغطية بقية النفقات،

في الجهــة المعنية إلــى المعنى بهــذا أوغلــو رســالة
المؤتمر اإلســالمي منظمة بأن فيها كوبنهاجن، أبلغها
ا احتجاجً المشــروع؛ مقاطعة كل األعضاء من طلبت

اإلسالم. نبي إهانة من الرسمي بالدهم موقف على
رئيس التطورات، تطرق تلك كل في أعقاب ا، أخيرً
الســنة رأس بيان في الموضوع إلى الدانمــارك وزراء
تدين حكومته فيه: إن قال التلفزيون بثَّه الذي الميالدية،
أية جماعة من مشــاعر إلى تصرف يســيء أو أيّ تعبير
قية، وبهذه رْ العِ أو خلفياتهم الدينية إلى ا الناس، استنادً
أنه كوبنهاجن الرسميون في المخففة، تصور اإلشارة
لكل ذي فيه بدا الــذي الوقت في األمر، تمت تســوية
او دَ يُ أن من بكثير وأعمق أكبر الجرح أن سليم حس

القبيل. ذلك من وخجولة عامة بكلمات
لَتْ  ذِ بُ الرســوم، نشر على شــهور عدة ي ضِ مُ  وبعد
ســواء الموضوع، لمحاصرة واســعة خاللهــا جهــود
الدانمارك، فــي اإلســالمية الجالية منظمات مــن قِبَل
مــن أو  واإلســالمية العربيــة الحكومــات مــن  أو 
اســتجابة أدنى األفــق في تبــد لم الجامعــة العربيــة،
لنشــر بادرت الصحيفة تحرير هيئة فال الجهود لتلــك
اعتذار، وال تقديم أو التصويبــات، الردود أو أيّ مــن
اإلســالمية الفعل ردود أخذت الدانماركية الحكومة
العرب الســفراء اســتقبال رفضت فقــد مأخــذ الجد.
لشــكواهم. واالســتماع فــي كوبنهاجن والمســلمين
ب النُّخَ أغلب اصطفت كما والتعبير، الرأي حرية باسم
جانب إلى أوروبا فــي المتنفذة واإلعالمية السياســية
اســتثناءات في إال الرســمي الدانماركــي؛ الموقــف
الســابق البريطاني الخارجيــة وزيــر نــادرة (تعــرض
البريطاني؛ اإلعــالم في كاســح لهجوم جاك ســترو،
ســلوكه ووصف الكاريكاتوريــة، الرســوم  ألنــه أدان

والمستخذي). بالجبان
المســلمون ا عندما يستشــعر األمــر دائمً وكما هــو
اإلســالمي العالم انتفــض لرســولهم، متعمدة إهانــة
حد األمر ووصل والســعودية، في الخليج بالغضــب.
القاهرة ومن المخازن، في الدانماركية البضائع إحراق
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مظاهرات ســارت وجاكرتا، آبــاد وإســالم إلــى أنقرة
في وفي دمشــق وبيروت، أُشــعلت النار االحتجــاج.
والنرويجية. الدانماركية والقنصليات السفارات مباني
التي للدول التابعــة الثقافية المراكز تْ ــرَ مِّ دُ وفــي غزة

الكريم. على النبي الحملة صحافتها في شاركت
أصدره  الذي لالحتجاج» «الدعوة بيان جانب  إلــى
عربية دول عدة سارعت فقد المسلمين، علماء اتحاد
الدانماركية. العاصمــة مــن ســفرائها إلــى اســتدعاء
الحكومتيــن مثــل  أوروبيــة، حكومــات وشــجبت 
هــت جِّ وُ التــي اإلهانــات والفرنســية، البريطانيــة
وضع مســافة على وعملت للمقدســات اإلســالمية،
اإلعالميــة التي والمؤسســات الصحف وبيــن بينهــا
من والمســلمين، اإلســالم ضد الحملة شــاركت في

لنبيهم. اإلساءة محاولة خالل

من؟! إلى لكن إساءة...

الرســوم  بقضية المتصلة المشــكالت أولى ت  تبــدّ
وسائط أشاعتها ثم لها، اســتُحدثت التي في التســمية
المسيئة» (البعض «الرســوم وهي واالتصال، اإلعالم
الله صلى للنبي المهينة الرسوم بأنها القول إلى وصل
المعــروف كيف غير من أنــه والواقع عليــه وســلم)!
ناجزة، شأن مكتملة بشرية شخصية إلى اإلساءة يمكن
في موقعها مستو على فحسب ليس الكريم؟! النبي
اليوم؛ وفيه إلى منه موقعها مســتو على بل التاريخ،
-بإجماع مثَّلــت والثــراء الغنــى البالغــة ألن ســيرته
واآلداب الفكر فــي هائلة وعبر أمثلــة نــادر، تاريخي
كافة في اإلنســاني األعلى ــا للمثل نموذجً العالميــة-
نموذج ألنها األهم؛ هو هذا كان وربما ولكن جوانبها،
السيرة تلك تجربة حضارية هائلة، بوصف عليه انبنت
من قرون عبر أوجهه في مختلــف الوحي لقيم تمثــالً

االجتماع والتاريخ اإلنساني.
تكون أن يمكــن كيف المفهــوم: غيــر من كمــا أنه
والعقيدة المســلمين، «عقيــدة» إلى الرســوم إســاءة
تكون أن ، قبل أوالً ذاتهــا في ومحصنة ناجــزة كينونة

من برصيد محصنة أصحابها، لد القداســة في منزلة
حدود؟! بال الرمزية واإلجالل

من  مستوً كل في الدانماركية الرسوم أزمة أن يبدو
الجســم أزمة إلى تحيل أن إال تأبى مســتويات قراءتها
إلى يســعى الذي ذلك عنه، الصادرة والقيــم والثقافة
تَأَبٍّ إلــى مُ واإلســاءة به المسّ يمكــن ال المــسّ بمــا

يثير مما أو االمتهان، للتنقيــص محاولة أيّ ضد منيــع
حول ال نفســه حول هذا الجســم فــي النهايــة الحيرة
قراءة نعيد هنــا وكأننا به، المسّ الذي يُقصــد الهــدف

القديم: الشاعر قول
هُ  لِمَ لِتَكْ العــالي الجبــــل نــــاطـح يــا  

الرأس ال تُشفق على الجبل على أشفقْ     
الصــورة قــراءة بصــدد ونحــن وإذا كان بإمكاننــا،
من جانبًا نالحظ سوف أننا شــك األبعاد فال المكتملة
ولكنه المعتقد، أو الرمز يمس ال ، لكنه فعالً اإلســاءة
الرمز يحملــون ممن المعتقــد، أصحــاب يتجه إلــى
التجاوب اإلسالمي كان الســبب لهذا ولعله والفكر،
الممثلة مختلف المؤسسات ا، وعبر ســريعً األزمة مع
العالم عن قــادة مكة، الصادر بيــان (أدان للمســلمين
األخيــرة، الرســوم وطالــب قمتهــم اإلســالمي فــي

الفعل). هذا تكرار مثل عن بالتوقف
ارتد الذي ذاك هو اإلساءة فعل األكبر من الجانب إن
المعتقد أصحاب أن غير أنفسهم، الفعل أصحاب إلى
من بدورهم يســلموا لم به المسّ محاولة تمت الــذي
مباشــرة، لهم ت موجهةً تبدَّ التي اإلســاءة تلك جانب
لنبيٍّ وصريحــة مباشــرة ماديــة مــن خــالل مهاجمــة

فيما ومكانته وكرامته، بمنزلته ا مطلقً ا اعتقادً يعتقدون
ل. نَزَّ المُ الوحي قِيَم من به يؤمنون

القيم: أزمة في
ليست محاوالتاإلساءةإلىالنبيالكريمفيالغرب
وال حديثًا شــيئًا والفنون اآلداب في صورته خالل من
ســعى التي النمطية الصورة أن اليوم نعــرف إذ طارئًا؛
قرون خمســة ذلك اإلنتاج منذ من تركيزها جانب إلى
األقل، كانت صورة تهتم بسمتين أساسيتين على كاملة
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الســمتان هاتان كانــت وإذا والعنــف، همــا: الشــبقية
وسلم فإنها عليه الله صلى النبي شــخص إلى تشــيران
التي للرسالة الشامل المضمون اســتهدفت في الواقع
القيمية، بأبعاده أساسها على قام الذي والدين حملها،

المختلفة. التاريخية أطواره وعبر
صلى النبي شخص أساسها على مَ دِّ قُ التي فالصورة
ن كانت صورة مَ بالتالي واإلســالم وســلم، عليه الله
بحد وينشــر النســاء، ليتزوج بدويّ مجتمع خرج مِن
الديانات كتب عن منتحالً لنفســه، عاه ادّ كتابًا السيف
اللذة قوامها كامنــة غريزة تلبيــة إلى ســاعيًا الســابقة،

الدموي. والعنف الجسدية،
رشــدي ســلمان وقــد حــاول
يَة رْ الفِ هــذه على يبني أن ا ســابقً
للرســول كاريكاتوريــة صــورة 
باعتباره وســلم؛ عليه الله صلى
الكذب شــريرة تدمن شــخصية
االســتفزاز وزاد في والتدليس،
الكعبــة مثــل أســماء فاختــار 
فيها تقيم والحجــاب لمواخيــر

أســماء وأوصاف زوجات النبي رضي يحملن نســاء
«آيات الصيت سيئة روايته نشر حين وذلك عنهن، الله
كما الكتاب، منطلق كان ١٩٨٩. وقــد عام شــيطانية»
المستشــرقون طويالً، تناقلها مزاعم عنوانه، من يظهر
الله صلى الرسول أن مفادها واهية، روايات على بناء
د جِّ مَ تُ اآليات التي بعــض الناس على تال وســلم عليه
الشياطين أن بدعو عنها بعد ذلك تراجع ثم األصنام،
5﴿ تقول: صريحة أخر آلية مخالفة في تنزلت بها،
﴾  >  =  <  ; : 9 8   7  6 
[٢١١ ،٢١٠                                                      [الشعراء:

الرسوم: الشعبي في أزمة الدور
من االقتصادية المقاطعــة إلــى ظهــرت الدعــوات
اإلعالم، ووســائل الصحــف، فــي خــالل إعالنــات
كبر على أسواق بدأت فيما المســاجد، خطباء وعبر

الســعودية في كما واإلســالمي، العربي العالم امتداد
مثــالً بينهــا ومــن بســحب المنتجــات الدانماركيــة،
المنتجات ســحبت التي مارشيه» «السعودي أســواق
«نحن بها عبارة واستبدلت أســواقها، من الدانماركية
بضائع هنا يوجد «كان و دانماركيــة»، بضائــع ال نبيع
شــركات مــع تحذيــرات ذلــك وترافــق دانماركية»،
بدأت المقاطعة لمنتجاتها حمــالت أن من دانماركية
-أكبر أرال فــودز مجموعة رت حــذَّ أُكلهــا؛ إذ ؤتــي تُ
مهددة الدانماركية المنتجات أن المصدرة- الشركات
بأن الشركة باسم المتحدث وصرح المقاطعة، بحملة
منتجاتها بســحب يقومون التجارية المحالّ أصحاب
والعــزوف العــرض، مــن أماكــن
ألن منهــا؛ المزيــد عــن اســتيراد

الشراء. يريدون ال المستهلكين
الدانماركية المجموعة (تصــدر
بما ا سنوي� السعودية إلى الســويدية
دانماركي/ كورون ملياري قيمتــه
معظمهــا  يــورو مليــون  ٢٦٨

واألجبان). الزبدة منتجات
المقاطعة أن اقتصاديــة بيانــات أرقام ــدت بينمــا أكّ
خسائر  ٢٠٠٥ فقط، مايو شهر حتى الدانمارك كبَّدت
 ١١ من أكثر بفقــدان مهددة قطاعاتها وباتــت فادحة،
إلى أن «يســكا» بنك تقريــر أشــار وقد ألــف وظيفة،
القطاعات خسارة يعني عام لمدة المقاطعة اســتمرار
يورو، مليون (٣٢٠) نحو والزراعية الغذائية اإلنتاجية
السويدية الدانماركية (أرال) لشركة العام المدير وأكد
عصب ضربت اإلســالمية المقاطعة أن تيبرغ»، «بادر
في اليومية وقد تصل الخســائر الخليــج، في الشــركة

دوالر. مليون ١٫٥ وحده السعودية سوق
إعالنات لألغذية الدانماركية نشــرت الشــركة وقد
تدعو األوسط الشرق منطقة في الصادرة الصحف في

لمنتجاتها. اإلسالمية الدول مقاطعة وقف إلى
كبــر واحــدة مــن عــد تُ التــي - وقالــت الشــركة
تواجه إنها :- األلبــان لمنتجات األوروبية الشــركات

التجارية المحالّ  أصحاب  «إن
منتجاتها بــســحــب ــون  ــوم ــق ي
والــعــزوف مــن أمــاكــن الــعــرض
ألن منها؛ المزيد استيراد عن
الشراء»، يريدون ال المستهلكين

أرال» شركة باسم «المتحدث
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قيام ضد موقف التخاذ المســتهلكين ا من قِبَل ضغوطً
إلى مسيئة كاريكاتورية رسوم بنشر دانماركية صحيفة

اإلسالم. نبي شخصية
 ٣٠٠ نحو بــأن الشــركة باســم المتحدثة واعترفت
قاطعت واإلسالمية العربية الدول في شركة أو مؤسسة

والحليب. من بينها الجبن والزبدة (أرال) منتجات
ينسن» «كالوس بيرن الدانماركي الخبير ووصف
بأنه (٢٠٠٦ /٣/ ٥ في مجلة (سفن للتقنية الوضع

طال. إذا تراجيدي
بدا من مــا المقاطعة، حملة فــي المهم كان الجانــب
الضغوط االقتصادية. بفعل األحداث مسار في تأثيرات

٢٠٠٦/٩/٨ فقد  يــوم نُشــرت فوفق إحصائيات
العالم في الدانماركية المنتجات مقاطعة حملة ت أدّ
اإلسالم لنبي المسيئة الرسوم نشر بسبب اإلسالمي؛
مليار خســارة إلى والســالم، الصــالة محمــد عليه
يورو  ١٣٤ مليون يعــادل ما أي دانماركية، كورونــة

أشهر. خمسة خالل
 ٢٠٠٦ /١/ ٢٠ في ابتدأت التي المقاطعة عن ونتج
من %١٥٫٥ الدانماركية بنســبة في الصادرات تراجع
مقابل  في ٥ مليارات رقم وســجلت يونيو، فبراير إلى
الماضي ٢٠٠٥، العام من نفسها الفترة في ٦ مليارات

لإلحصاء. الوطني المعهد نشرة حسب
فــي رئيــس المستشــارين طاجيســن» وقــال «بيتــر
أندوستري» «دانســك الدانماركية الصناعات فدرالية
شــك أدنى هناك ليس «رويترز»: «إنه األخبار لوكالــة
وإن بأعيننا، الرســوم نشهدها عواقب أزمة هذه في أن
المقاطعة». أصابتها للشركات التي بالنسبة جد األمر

إلى خاصــة الدانماركيــة، وهبطــت الصــادرات
وإلى (%٤٠-) بنســبة الســعودية العربية المملكــة
التوالي الســوق وهما على ،(%٤٧-) بنســبة إيــران
اإلســالمي العالــم عبــر الثالــث والســوق األول 

الدانماركية. للشركات
ليبيــا دول  فــي التراجعــات أكبــر  وســجلت 

،(%٥٥-) والسودان ،(%٤١-) وسوريا ،(%٨٨-)
.(%٦٢-) واليمن

شركات التغذية، هي مصابًا أشــد الشركات وكانت
«Arla Foods فودز «أرال مثل للحليب خاصة المنتجة
بنسبة الفترة تلك طيلة صادراتها انخفاض إلى أد مما

بنسبة (-٩٣%). السعودية إلى ٢٥٫٣%، خاصة
يدركهــا ال التــي الصناعيــة، المنتجــات  أمــا 
٧٫٤% حســب بنســبة فقــد تراجعت المســتهلكون،

المعهد. قبل من المنشورة اإلحصائيات
القرار ألصحاب واســعة حركة هامش مع ذلك كل
والتلقائية» «الشعبية ســمة في وجدوا الذين السياسي
على لهم قــدرة أيّ لنفي في حملــة المقاطعة مجــاالً
أيّ من بالتالي والتحلــل الحملــة، مســار التدخل في

وزيــر الخارجية ذلك عبر عــن (كما ضغــط سياســي
فقال: الموضوع، عن حينما ســئل مباشرة الســعودي

الدولة). بسياسة لها عالقة شعبية وال المقاطعة إن

كسالح: المقاطعة مشروعية
العلماء من الكثير عنها ث تحــدّ ضوابط عامة هناك
موضــوع فــي المعاصريــن المســلمين والمفكريــن
الثوابت وبين التعبير والحرية بشــأنه، حق بين العالقة
البشري طارق المستشار يقرره ما وخالصتها الدينية،

هي: قواعد من المجال هذا في له بحث في
حــدود عنــد تقــف ــص خَ : إن الحريــات والرُّ أوالً

م. والعِصَ م رُ الحُ وحدود الحقوق
الجماعة، حق يقــف عند حدود الفرد حق ــا: إن ثانيً
حــدود حق عنــد يقــف وحــق الجماعــة المحــدودة

الشاملة. الجماعة
والرخص، والحريات الحقوق من النسبي إن  ثالثًا:
طلق المُ حدود عند البشــر، يقف شــئون من مما هو

الدين. ثوابت من
عند الضوابط، هذه إعمال عند ا كثيرً وســنختلف
وعند ، تجدُّ عينة حالة مُ عــن كل الصواب وجه تبين
هذه إعمــال على التوافــق ولكــن كل نازلــة تنــزل،
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الخالفات، مــن ا كثيرً يحل أن شــأنه من الضوابــط،
ومن إلى اختالف، الخالف به يتحول أن شأنه ومن
في االختالفات تــرد ا عام� ا مشــتركً ــد يُوجِ أن شــأنه

غالبًا. فروع اختالفات إطاره
هو خارج ممــا الرســوم اعتُبرت مســألة وبناء عليه
بصور يقابــل االعتــداء الذي مــن بل نطــاق الحريــة،
ي مِّ سُ ما ومنها أوجهها، بمختلف المشروعة المقاومة
الفتاو من فيه الكثير لَتْ صِّ وفُ االقتصــادي، بالجهاد

ملخصها: والتي الشرعية،
بصفة الجهاد حكــم يأخذ االقتصــادي أن الجهــاد
عقائدية، ولقد وضــرورة شــرعية، فهو فريضة عامــة؛
قول ومنها اآليات، من العديد في بالنفس جــاء مقترنًا
} |﴿ وصــف المؤمنيــن: في تعالى اللــه
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
﴾° ¯ ® ¬«  ª  ©  ¨
الصف: ســورة في تعالــى ١٥]، وقولـــه [الحجــرات:
z y x w v   u t    s r q p o﴿
  ¦ ¥¤   £ ¢ ¡ ے  ~ } | {
³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ §
  À     ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹    ¸     ¶  µ  ´
﴾Ì   Ë ÊÉ È  Ç Æ  Å ÄÃ  Â  Á 

[١٣ – ١٠                                                          [الصف:
على - وســلم عليه الله صلى - ويؤكد رســول اللــه
فقد الله سبيل في غازيًا ز جهَّ «من بقولـه: بالمال الجهاد

بخير أهله فــي خلفه غزا، ومــن
الشــيخان). غــزا» (أخرجه فقد
عليه الله النبي - صلى ر حذّ كما
المترددين المتخاذلين وســلم-
دين نصرة من أجل التضحية عن
فقال صلى الشديد الله بالعذاب
ولم يغزُ لم «من وسلم: عليه الله

الله بخيــر أصابه أهله غازيًا في يخلــف أو يجهــز غازيًا
عليه). (متفق القيامة» يوم قبل بقارعة تعالى

والصليبيــون والمشــركون الكافــرون كان وإذا 
اإلســالم؛ على لالعتــداء أموالهــم ينفقــون واليهــود
الله ســبيل في أموالهــم أن ينفقــوا فعلــى المســلمين
في ذلك إلــى الله أشــار ولقــد لحمايــة المســلمين.
 J I H G﴿ فقــال: ســورة «األنفــال»
 S  R  Q  PO  N  M  L  K
 \  [    Z  Y  XW  V  U  T
المؤمنيــن اللــه ٣٦]، وحــث [﴾[األنفــال:
M تعالى:﴿ الله، فقال ســبيل في اإلنفاق على
W V U T S R Q P O N
 a   `  _  ^]  \  [  Z  Y  X

[٢٦١ f﴾ [البقرة: e d cb
ا فتكً وأشدها األسلحة أنجح من فســالح المقاطعة
والهيئات األفراد واجب وهذا الوقت، هذا باألعداء في
ما بواجبه وبقدر لٌّ يقوم كُ بســواء، سواء والحكومات
الصهيونية البضائــع نركز علــى وعلينــا أن يســتطيع،
في يدخــل ال الخالصــة التــي الصنــع، أو األمريكيــة
ضرر عليها يترتب وال المســلمين، أحد من شــراكتها
واألمريكان لليهود المشاركين وعلى للمسلمين، أكبر
الحد، هذا عند األمــر يقف وال ا، أيضً أن يقاطعوهــم
ا، واجتماعي� وتربوي�ا ثقافي�ا مقاطعتهم علينا الواجب بل
حتى األصلية، وتقاليدنــا اإلســالمية لهويتنــا ونعــود

من قيد هذا االحتالل. نتخلص
القرضاوي يوســف الدكتور الشــيخ فضيلة ويقول
المعتديــة علــى بضائــع الــدول فــي حكــم مقاطعــة
والمحتلة ــا عمومً المســلمين
بالكتاب ثبت «فمما ألرضهم:
أن األمــة: وإجمــاع والســنة 
اإلســالم أرض لتحرير الجهاد
مــن ويحتلهــا يغزوهــا ممــن 
تَّم، حَ مُ واجب اإلســالم أعداء
أهل علــى مقدســة، وفريضــة
إذا حولهم من المسلمين ثم على ، أوالً ة المغزوَّ البالد

كافة. المسلمين يشمل حتى مقاومتهم، عن عجزوا

األسلحة أنجح من المقاطعة سالح
هذا فــي ــداء ــاألع ب ا  فتكً وأشــدهــا
واجــــب األفــــراد الـــوقـــت، وهــــذا
بسواء، سواء والحكومات والهيئات

يستطيع ما وبقدر بواجبه يقوم لٌّ كُ

١٩٣
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أرضنا اغتصبــوا الذيــن لهــؤالء اليــوم إن الجهــاد
وسفكوا الدماء، أهلها من ديارهم، دوا وشرَّ المقدسة،
وأحرقــوا البيــوت، ودمــروا الحرمــات، وانتهكــوا 
الجهاد هــذا ا.. األرض فســادً فــي وعاثوا المــزارع،
األمة علــى الواجبات وأول الفرائــض، هــو فريضــة
يسعى فالمسلمون والمغرب. المشــرق المســلمة في
أمة وهم ســواهم، من على يد وهــم أدناهم، بذمتهــم
الشــريعة، ووحدة العقيدة، جمعتهم وحــدة واحــدة،
قال كمــا واآلمــال، اآلالم ووحــدة ووحــدة القبلــة،

[األنبياء:٩٢]  ﴾1 0 / . -﴿ تعالى:
الحديث  ﴾ [الحجرات: ١٠] وفي  ¯ ® ¬﴿
وال يسلمه يظلمه «المسلم أخو المســلم ال الشــريف:
m l k j i﴿ يخذلــه»، وال

   ﴾Â Á À ¿﴿ [٧٢ [األنفــال: ﴾n 
[٢                                                                      [المائدة:

ثم عنه، الله رضي الحنفي أثال بن ثمامة أسلم «لما
ثمامة؟ يا قالوا: أصبوتَ مكة، فلما قدم ا، معتمرً خرج
وال دين محمد، الدين، خير ولكني اتبعــتُ ال، فقال:
يأذن فيها حتــى اليمامة من حبة تصــل إليكم ال واللــه
خرج إلى اليمامة، ثم وسلم. عليه الله صلى الله رسول
رســول إلى فكتبوا شــيئًا، إلى مكة أن يحملوا فمنعهم
الرحم، بصلة تأمــر إنك وســلم: عليه الله اللــه صلى
بالســيف، اآلباء أرحامنا، وقد قتلت قطعت قد وإنك

رسول فكتب بالجوع، واألبناء
إليه وســلم عليه الله صلى اللــه

وبين الحمل». يخلي بينهم أن
القرضاوي العالمــة ثم دعــا
مقاطعة إلى النصرة حملــة أثناء
بقولــه: الدانماركيــة البضائــع
اإلســاءات هــذه أن «ورأيــي

ونحن والشــعوب، األمم بين والنزاع للصراع مصدر
إلى وال العداوة إلى وإلى المحبة، ال السالم ندعوا إلى
الدانماركية، البضائــع مقاطعة وندعــوا إلى البغضاء،
وهذا هذا، وأصــر على الدول من معها تضامن ومــن

قال: الدانماركيين من تحدث من بعض إن حقنا.. من
يســتغنون فكيف ننتج ونحن ينتجون «المســلمون ال
ببدائل عنكم، نستغني أن نســتطيع «والله ورد: عنا؟»
من كوريا، مــن اليابان، من الصيــن، من من الشــرق،
لــد بعضنا، بما عنكــم ونســتغني وغيرها، ماليزيــا
أن إال نجد ولم هــذا اضطرنا ولو وبالتقلــل والتزهد،
وســلم عليه الله حمى رســولنا صلى نصــوم ونحمي

وجعنا». لصمنا

تصويبوتصحيحالسلبياتفيحملةالنصرة:
رســوم حــول األخيــرة األزمــة انــدالع عقــب 
الصحيفة فــي اإلســالم لرموز المهينــة الكاريكاتــور
مــن أعقبــه ومــا بوســتن»،  «يولنــدز الدانماركيــة
الدانماركي العلــم حرق بينها مــن كان احتجاجــات؛
طالب الدانماركية، المنتجــات والمطالبــة بمقاطعــة
بإدانة حرق العربية الــدول الدانماركي الوزراء رئيس
في التجاري المفوض د هــدَّ بينما الدانماركي، العلــم
إلى شكو برفع ماندلســون» «بيتر السوق األوروبية
على تحرض التي الدول ضد العالمية التجارة منظمــة

الدانماركية. البضائع مقاطعة
اإلســالمي منظمة المؤتمر بيــان أن الفتًا كان وقــد
اســتراتيجي إطار وضع ٢٠٠٦/٢/٩) حاول (جــدة
كل جهــود «حشــد خالل مــن النصــرة دائــم لعمــل
المجتمعات وقادة والدعوية، اإلســالمية، المنظمات
والمنظمات اإلسالمية، واألقليات
للقيام وغيره الغرب في اإلسالمية
لشــرح النطــاق واســعة بحملــة 
وســيرة للعالم، اإلســالم حقائــق
عليه اللــه صلى محمــد الرســول
العطرة. الكريمة وشــمائله وســلم
اإلرادة توافــر يتطلب عمــل وهذا
طويالً وأســاليب ــا ونفسً اإلســالم، نصرة على القوية
العقليات مع تتــالءم جديدة مبتكرة، وتقنيات حديثــة

بة». المخاطَ للجهات المختلفة
أوروبا في اإلســالمية الهوية مشــكلة أن اتضح كما

دالمفوضالتجاريفيالسوق هدَّ
برفع ماندلسون» «بيتر  األوروبية
الــتــجــارة منظمة  إلـــى  شــكــو
تحرض التي الدول ضد العالمية
الدانماركية البضائع مقاطعة على
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حتى قبل واضــح، بشــكل األزمة في كانــت حاضــرة
كانت حيث الكاريكاتوريــة؛ الرســوم انفجــار قضيــة
من ر تحذّ حلقات تنشــر الليكودية تايمز» «واشــنطن
على ــزت فيها أوروبا» ركَّ فــي إســالمية خطــر «دولة
أوروبــا، إلــى القاعــدة «كوريــدور» البوســنة، فهــي
العراق انضموا في المسلمون البوســنيون والمقاتلون
حملتهــم فــي اإلسالموفاشســت إلــى «اإلرهابييــن

األمريكية». القوات على البربرية
الخطاب والسلوك في المسلمين دور ز على ركّ مما
ومجتمعاتهم األوروبيــة، مجتمعاتهــم فــي الجديــد

الغرب. في الجديدة

دروس األزمة: خالصات من
الفضــاء اكتنفــت  التــي األحــداث مــن وكغيــره 
الدانماركية الرســوم حادث اندلع ا، مــرارً اإلســالمي
بصورة منذ (سبتمبر٢٠٠٥) وآثاره وتتابعت تداعياته
األحداث وســرد التفاصيل، تقديــم في معها أُســهب
العارم ســيل هذه التفاصيــل كأن حتــى والجزيئــات،
وأبعاده، الحدث عمــق إلى - -إال قليالً النفاذ منعــت
البحث مســار حجب الثائــر الجزيئات وغبــار تلــك

دروسه. واستخالص مراميه في المستشرف
عن ســؤال «الكيف» بســؤال االنشــغال لقد صــار
األحداث من كثير مع التعاطي في سمةً والسبب العلة
االستفادة من يمنع ما وأهله، اإلســالم بعالم تمر التي
صح وإذا األحــداث، تلــك ودروس من خالصــات
الجزئية، في القضايا الســمة هذه مع التســاهل أن يتم
وامتدادات وآثار فإن حدثًا بحجم العابرة، واألحداث
توقف؛ يكــون محطة أن ال ينبغــي إال قضية الرســوم
ــا وتأسيسً ســبقه، ما ضوء علــى ســياقه لموقعتــه في
تنطفئ ال حتــى بعــده، يأتي لمــا والفهــم لالســتنتاج
وتفاصيله وقائعــه بمجــرد تراجــع جذوتــه الفكرية،

العاطفية. إثاراته وانطفاء
وآثاره للحدث التركيبية األوليــة هذه القراءة ولعــل
من تثير مــا بقــدر الــدروس، مــن وفير تمدنــا بعــدد
من مجال مــن تهم أكثر واألســئلة التي اإلشــكاالت
على المنتصبة تلك ا من القضية. بدءً تفاعل مجــاالت

التـأصيل من مزيد إلى كالحاجة الموضوع، حواشــي
الحضاري فقــه االحتجــاج فــي مجــال ومزيــد بنــاء
األولى المرحلــة فــي خاصــة األزمــة، عنــد ضحايــا
ا، قً لُ وخُ ا شــرعً مرفوضة من انزالقات تبعها ومــا منه،
المنظومة فــي هذا الفقه وقانونًا. رغــم أصالة وعقــالً
الضحايا، أولئــك إليها ينتمي التــي والفكرية القيميــة
عن القــرآن الكريــم حديــث مــن جــاء ــا ممــا انطالقً
،[٢٢٧ [الشــعراء: ﴾È Ç Æ Å Ä﴿  الذين
 % ﴿ وصف من االستثناء بشــأنهم وأولئك الوارد
﴾+ *   )﴿ بهم خاص العتبار ،﴾( ' &
«الجهاد المدني» فكرة ا بأهمية مرورً .[١٤٨ [النســاء:
اليوم، إليه الحاجة لتزايد ــا وضوحً األزمة زادتها التي
المحليــة، بل القضايــا مســتو ليس فحســب علــى
قضايا في «الجهاد» لهــذا المرجوة اآلثار صعيد علــى
العولمة آثــار مع كلها، خاصة اإلنســانية ومشــكالت
وانتهاء مجال، في كل اإلنسان خصائص الزاحفة على
شــتى بقاع والجاليات المســلمة في األقليات بأزمــة
والســلوك بالفكر منها المتصلة خاصة تلــك العالــم،
األحداث هــذه مثل قبل الخطــاب، وانتهاء بمــا تبينه
األزمة هذه في األهم الطرف تمكن عدم من باستمرار
البريطاني الفيلســوف (بعبارة المعرفــة»، من «ســلطة
مســاحات في بنا اآلخــر معرفــة فرانســيس بيكــون)
اســتيعاب على وقدرته الدينية، وبمقدســاتنا عريضة،
ذات كأمة الثقافيــة، وهويتنــا المجتمعيــة خصائصنــا
المسلمين عالم في ســواء مميَّزة، وخصائص سمات
المهاجر في المســلمين المســتجدة مجتمعات أو في

العالم. عبر المختلفة
المشكالت تلك في التفصيل مجال ليس هذا أن غير
وتنبعث القضية هوامش تهــم يمكن القول: إنها التــي
األجدر األزمة إذ من حواشــي الموضــوع األســاس؛
المســيء؛ أزمة تكون أن يمكن إال ال والبحث بالتأمل
من غيره تجــاه ســلوكه فكأن اإلســاءة، منه إذ بــدرت
مأزق عن ا تعبيــرً المغايريــن ذوي المعتقــد والهويــة
تنعكس كما ــا تمامً ا، واجتماعي� ــا ي� قِيَمِ يعيشــه داخلي

١٩٥
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مى، وحُ ا وآالمً جلدي�ا، ا طفحً الداخلية، الجســد أدواء
مشــكالت في النفســية تتجلى االضطرابات أو كمــا

أو الغير. النفس سلوكية تجاه
للمواقف ا نظــرً التنويه؛ تقتضي وهذه موضوعــات
أنهم يُفترض فيهم الكاتبين الذين الصادرة عــن بعض
يْد عَ بُ منهم كثيــر ســارع عليهم، فقد  المعتدَ يمثلــون
النصرة» «فعاليات وانطالق االحتجــاج حملة اندالع
السابقة الحتواء األزمة المساعي أُجهضت كل أن بعد
أسبوع بعد سارعوا والقانونية، الدبلوماسية بالقنوات

اإلســاءة رفض بمن المســيء أوالً مســاواة واحد إلى
عليها. واحتج

-بمجرد أن مالــت التحليالت لبثت بعــض ثم مــا
على التركيز الفعــل- إلى ردود أخطاء مــا بدت بعض
اإلســاءة، ومحاولة على الرســوم المعترضين» «أزمة
تماهوا كانــوا قد ا تحديدً هذا المســتو عند ولعلهــم
منها انبعثت الغربية، التي كثير مــن المواقف مع ا تمامً
اعتراضه عن عبَّر من لكل رائحة االستهانة واالحتقار

ولمعتقده. له عميقة إساءة بر اعتُ ما على
هــذا عــن ببالغــة المعبــرة وواحــد مــن األمثلــة
ا رســمً كان وتعالمــه، تعاليــه فــي الكريــه  االتجــاه 
اندالع بعد الفرنسية الصحافة نشرته آخر كاريكاتوري�ا
الكريم النبــي شــخص تصوير يعيــد االحتجاجــات،
المرة: هذه بحسرة يقول وهو عليه وســلم، الله  صلى

أغبياء»! قِبل محبوب من لألسف «إنه

المتعاظم  ليحجب الدور يكن كله لم ذلــك أن  غير
من له أصبــح وما األزمــة، هــذه في للفعــل الشــعبي
أن محطة من في أكثــر اســتطاعت متعاظمة تأثيــرات
وصناعة األحــداث مســار على مباشــر تؤثر بشــكل
ب نُخَ األحداث من هذه أفرزته عما ناهيك القرارات،
وتلتحم الجماهير، نبــض تعي ومؤثرة فاعلة شــعبية
فيه تمارس الذي الوقت نفس في معها، وتتفاعل بها
والمقاومة الضغط وسائل وإبداع التوجيه، في دورها
في مسؤولية موقعها ل وتحمّ بل الجماهيرية السلمية،

عندما مثالً كما وقع لحملة النصــرة، الشــعبية القيادة
األول يوم الجمعة لندن في متظاهرون مسلمون رفع
ن  مَ قتل على ض رِّ الفتات تُحَ ٢٠٠٦ فبراير من شــهر
فطالب الصالة والسالم، عليه اإلســالم نبي ونَ ــبُّ يَسُ
الجالية اإلسالمية بعض زعماء فيهم الكثيرون -بمن

المحاكمة. إلى هؤالء بريطانيا- بتقديم في
كمّ لمواجهــة آخــر خيــار مــن ويبــدو أنــه ليــس
المسلمين تمسّ التي المتالحقة واألزمات التحديات
الالإنسانية، المادية من قو اليوم، عالم في وغيرهم
األوجه، المتعــددة والهيمنة والطغيــان واالســتبداد
والذي والمؤثر، الشــعبي العام ســو مســار الفعل
عقيدة مــن ــا أساسً واســتمراره وثباته يســتمد قوتــه
في التأثير عناصر أشد وإرادته، وهي ه وقِيَمِ اإلنســان

البشر. بين التدافع ميزان
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معلومات إضافية

الرسوم: أزمة تطورات

استهداف  بعد عربية وإسالمية، دولة ١٤ زيارة بعدم الخارجية الدانماركية رعاياها وزارة أوصت
«التطورات إن بيان: في الخارجية وزارة وقالت بيروت، وقنصليتها دمشق، في الدانمارك ســفارة

.«أخر دول إلى تمتد أن يمكن األزمة تُظهر أن

العربية  واإلمارات وعمان، والسودان وتونس، وليبيا ومصر والجزائر المغرب هي: الدول وهذه
وأفغانستان. وباكستان وإيران واألردن، والبحرين وقطر المتحدة

بيروت:

خلفية على بيروت في قنصليتها أعقاب إحراق في إلى مغادرته لبنان في رعاياها الدانمارك دعت
عليه الصالة والسالم. للرسول مسيئة ا صحفها رسومً إحد نشر

مبنى القنصلية الدانماركية ببيروت، وسيارات أحرق متظاهرون غاضبون أن اإلجراء بعد هذا وجاء
الرصاص الحي الشرطة إطالق بعد شغب؛ أعمال إلى تحولت مسيرة أثناء للجيش اللبناني تابعة

المتظاهرين. لتفريق للدموع المسيلة والقنابل

االقتراب منعهم من حاولت التي األمن أن اجتازوا قوات بعد المتظاهرين القنصلية واقتحم آالف
العاصمة بيروت. بشرق األشرفية في الدانماركية القنصلية مكتب مقر من

بعض وحطموا القنصليــة، لمبنى فــي طريقهم وهم من الشــوارع، ا عددً المتظاهرون كمــا جاب
المواطنين. من سيارات ا التجارية وعددً المحالت من العديد الممتلكات وواجهات

ناشــري الرســوم جنونــي وتواطؤ مع «أمــر حــدث بأنه مــا رزق شــارل ووصــف وزيــر العــدل
منصبه. من الداخلية اللبناني وزير استقالة إلى هذه االحداث أدت كما الكاريكاتورية»،

دمشق:

الصالة عليه محمد للنبي كاريكاتورية مسيئة رســوم على نشــر المحتجين المتظاهرين آالف كان
فيهما النار. أضرموا حيث دمشق في والنرويج الدانمارك سفارتي اقتحموا والسالم قد

مؤلــف مــن وهــو والســويد، شــيلي ســفارتي ــا يضــم أيضً  وأحــرق المتظاهــرون كل المبنــى الــذي
طوابق. ثالثة

١٩٧



المقاومة - التقرير ملف

١٩٨

أوروبي: تنديد

الدولتان: بالتزاماتها الدولية، وقالت وفائها بعدم وصفتاه لما الدانمارك والنرويج بسورية دت وندّ
في البلدين ســفارتي بتعرض ســمح الذي هو الالزمة اإلجراءات اتخــاذ في ســورية إن إخفاق
رعاياهما على وحثتــا مقبول، غير ذلك اإلخفــاق بأنه تصرف ووصفتا العنف، دمشــق ألعمــال

سورية. مغادرة

وشــددت وســوريا، شــهدها لبنان الشــغب والعنف التي بأعمال األوروبية ونــددت المفوضية
العالم، لكنها مســلمي لغضب الكامل التفهم على المفوضية المتحدثة باســم ليتنبيرغ يوهانــس
اليومين االحتجاجات فــي تلــك صاحبت التــي العنف ألعمال ا أبــدً مبرر أنــه ال أشــارت إلــى

الماضيين.

إلى للتوصل ســلمية أســس على هو الحوار وتبادل األفكار حاليًا المطلوب إن ليتنبيرغ: وقالت
بَنَّاء. تفاهم

يالندز صحيفة نشر عن ا يعتذر أبدً لن قال: إنه راسموسين قد الدانمارك فوج وزراء رئيس وكان
«مستاء» أنه أوضح لكنه والسالم) الصالة (عليه محمد للنبي المسيئة للرسوم الدانماركية بوستن

الرسوم. نشر عن نجمت التي اإلهانة من

نشــر موضوع في كفر أيّ لم ترتكب بالده إن مولر: بير ســتيغ الدانماركي الخارجية وزير وقال
مطالبة أنها ا مضيفً الوجهة الصحيحة، أســماه بما شــعوبها إبالغ العربية الدول وإن على الصور،

السفارات. أمن بضمان ا أيضً

العنف ونبذ الحوار أن ا معتبرً للحوار، فيها دعاهم العرب نظرائه إلى رســالة أنه بعث مولر وأكد
لألزمة. الوحيد الحل هو

أعذار: توجد ال

الدانمارك ســفارتي إحراق مســؤولية الســورية الحكومة بوش جورج األمريكي ــل الرئيس حمَّ
هذا : إن مثل قائالً الكريم، للنبي المســيئة الصور على ا احتجاجً الســورية في العاصمة والنرويج

موافقة الحكومة. دون يحدث أن ال يمكن العنف

لحقت األضرار التي بشأن يمكن قبولها أعذار توجد إنه ال األبيض: باســم البيت وقال متحدث
لحق الذي الضررَ العبارات بأشد واشنطن تدين المتحدث «أن وأضاف الدبلوماســية. بالبعثات

شيلي والسويد». لسفارتي ا أيضً والنرويجية، والذي امتد بالسفارتين الدانماركية

عن معلومات توفر ضــوء في توفير الحماية للســفارات ســورية في فشــل «إن وقال المتحدث:
بشأنه». أعذار أيّ قبول يمكن ال لها مخطط عنف أعمال
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على أعمال العنف بالتحريض وسوريا إيران رايس كونداليزا األمريكية الخارجية وزيرة واتهمت
الكريم. للرسول المسيئة الرسوم نشر إثر جرت التي للغرب، المعادية

القلق عن األوروبي واالتحــاد اإلســالمي المؤتمر ومنظمة المتحدة األمم أعربت المقابل فــي
ضبط النفس إلى الثالث المنظمات ودعت اإلســالمي، العالم في الغضب المنتشــر من العميق

الحوار. وإلى

الدانمارك: مع تضامن

للمســلمين العنيفة األعمال أســمته ما رفضها عن ميركل أنجيال األلمانيــة وعبرت المستشــارة
نشر الرسوم المسيئة. الغاضبين من

الرسوم؛ عمالً نشــر إعادة من لمنع الصحف األلمانية الحكومة والدولة تدخل ميركل ورفضت
موقف هو الموقف هذا عن إحساسها بأن األلمانية المستشارة وعبَّرت التعبير، حرية أســمته بما
معزولة»، بأنها الدانمارك تشعر «ال أن يجب وأضافت األوروبي، باالتحاد األعضاء الدول جميع

العالم. في المسلمين قِبَل من الدولة هذه منتجات لها تتعرض التي المقاطعة إلى إشارة في

الدين وحرية الصحافة حرية على احترام فالتر شــتاينماير فرانك األلماني الخارجية وزير وحث
أنه يتحتم علينا الناس يعتقد فيه إلى موقف دون الوصول ول أن نَحُ «يجب وقــال: واحد، فــي آنٍ

الحريتين». هاتين بين االختيار

غزة:

ورشــقوا المقر بالحجارة؛ األوروبي، االتحــاد مقر باقتحام الفلســطينيين عشــرات في غزة قام
الكاريكاتورية. الرسوم على احتجاجًا

جاكرتا:

فيما الدانماركي، العلم وأحرقــوا الدانماركية، الســفارة مقر المتظاهرون اقتحم وفي إندونيســيا
اإلندونيســيين دعا لكنه المســيئة، الرســوم يوديونو بامبانغ سوســيلو اإلندونيســي أدان الرئيس

للهدوء.

والدول الدانمــارك مع الدبلوماســية بقطع العالقات بالدهــم حكومات وطالــب المتظاهــرون
الدانماركية. للمنتجات االقتصادية المقاطعة لمواصلة ودعوا المعنية، األوروبية

األوروبية: العواصم

نحو تظاهر الدانمارك وفي األوروبية، العواصم إلى المسلمين تسود التي الغضب حالة وامتدت

١٩٩
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المسيئة. الرسوم نشر أيَّد الذي المتطرف اليمين موقف على ا احتجاجً اليسار من مائة

والعالم. الدانمارك مسلمي ضد العنصرية المظاهر ضد إنهم ليقولوا: جاءوا إنهم المتظاهرون: وقال

ورشقوا الدانماركي العلم وأحرقوا المسيئة، بالرســوم ا تنديدً المتظاهرين مئات خرج لندن وفي
تضمنتها التي اإلساءة من استيائهم عن فرنسا في المسلمون كما عبَّر الدانماركية بالبيض، السفارة

الكاريكاتورية. الرسوم

الفاتيكان:

الدينية. المعتقدات إهانة في الحق يشمل ال التعبير حرية في أن الحق الفاتيكان أعلن

مرفوض: تطاول

الرســوم المســئية نشــر أعادت صحيفة مارســيكيويتس البولندي كازميرس الوزراء انتقد رئيس
وجميع الداعين على المسلمين تطاول صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» كان بمثابة نشرته إن ما وقال:

الديني. التسامح إلى

يحق ال اإلعالم وسائل وأن التعبير، حرية حدود تجاوزت الصحيفة أن مارســيكيويتس وأضاف
العداء. نشر أو الكراهية إثارة لها

الرســوم بنشــر بالدها صحف من اثنتين قيام كالرك هيلن النيوزيلندية الحكومة رئيســة وأدانت
ومقاطعة اقتصادية. لعقوبات بالدها ض رِّ عَ يُ أن يمكن ذلك إن وقالت:

و«سيدني صن» و«هيرالد تلغراف» «ديلي صحف بينها من األســترالية الصحف كبر وأعلنت
الكريم. الكاريكاتورية للنبي الرسوم نشر تعتزم ال أنها مورننيغ»

ألعمال ا نظرً الرســوم؛ تلك الحكمة نشــر من يكون تلغــراف: إنه لن ديلي تحرير وقــال رئيــس
شواطئ سدني. أحد في بين أستراليين ولبنانيين ا مؤخرً اندلعت العنف التي

: ^ للرسول أزمة الرسوم المسيئة تطور مراحل

الدانماركية: بوستن يوالندز صحيفة

الدانمارك  في ا انتشارً األوسع المحافظة بوستن صحيفة يوالندز ٢٠٠٥ نشــرت /٩/ ٣٠ في *
الســالم. وطالب  الصالة للنبي محمد عليه ا كاريكاتوري� ا ١٢ رســمً محمد» «وجوه عنوان تحت

نشرها. عن رسمي�ا واالعتذار بسحب هذه الرسوم الدانمارك في المسلمين ممثلو

بالقتل، تهديدات تلقيــه يعلن الدانماركية تحرير الصحيفــة ٢٠٠٥: رئيــس /١٠ /١٢ * وفــي
كوبنهاغن. في تحريرها وهيئة صحفييها لحماية ا اسً رَّ حُ والصحيفة توظف
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النرويجية:  المسيحية «مغازينت» المجلة

على  توزع -التي «مغازينت» النروجيــة المجلة المســيحية بدورها /٢٠٠٦ نشــرت ١/ ١٠ في
الدانماركية. «يالندز بوستن» صحيفة من بترخيص الرسوم التعبير»- «حرية وباسم خاص نطاق

بالقتل. تهديدات تلقى أنه يومين بعد بدوره النروجية المجلة تحرير رئيس وأعلن

الفرنسية: سوار فرانس صحيفة

ســوار»  وبينها صحيفة «فرانس األوروبيــة، الصحف من ٢٠٠٦ نشــرت العديــد /١ / ٢ وفــي
الذي سوار» عدد «فرانس توزيع المغرب وتونس الرسوم. ومنعت حرية التعبير باســم الفرنسية

تحرير الصحيفة. مدير أُقيل كما فيه الرسوم، نشرت

الفرنسية: لوموند صحيفة

نصف  احتل الكريم للنبي ا رســمً الشهيرة الفرنســية لوموند صحيفة ٢٠٠٦ نشــرت /٢/ ٢ في
افتتاحية بعنوان رسوم نشرت كما بالنتو، الصحيفة رســام توقيع تحت مســاحة صفحتها األولى

العدد. نفس في حرة كاريكاتورية

في اليد بخط مكتوبة جملة بدل الخطوط ا مستخدمً النبي محمد، وجه رسمه في بالنتو وصور *
للمسلم في افتتاحيتها أنه يمكن الصحيفة ذكرت فيما ا، أرسم محمدً ال أن يجب االتجاهات كل
على للرأي إنشاء شرطة للديمقراطية يمكن أنه ال الرســول؛ غير رسم بسبب بالصدمة أن يشــعر

اإلنسان. بحقوق االستهانة حساب

المجرية:  هيرالب ماجيار صحيفة

ا يظهر  ساخرً ا رسمً المجرية هيرالب» صحيفة «ماجيار نشرت ٢٠٠٦ /٢ / ٢ التاريخ نفس وفي
على حد العين؛ مــن الحور لديها ما نفد الجنة ألن بالتوقــف؛ انتحاريين مفجرين يأمر  فيــه إمــام

الصحيفة. زعم

الفرنسية: ليبراسيون صحيفة

الرســوم  لقضية صفحات ســت الفرنســية ليبراســون صــت صحيفــة ٢٠٠٦ خصَّ /٣ / ٢ فــي
الصحيفة نشرتها التي الرســوم من نفس اثنين رســمين وخصصت للنبي الكريم، الكاريكاتورية
في إعادة نفس الرســوم قررت التي إبــدو» «شــارلي أســبوعية على ينطبق ما وهو الدانماركيــة،

القادم. عددها
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األردنية: شيحان صحيفة

للرسول  المسيئة الكاريكاتورية الرسوم نشر األردنية شيحان أعادت صحيفة ٢٠٠٦ /٢/ ٣ في
تحرير الصحيفة رئيــس باعتقال ا قرارً العام المدعي أصــدر وقد وســلم، عليه الله محمــد صلى
األسبوعية؛ «المحور» صحيفة في المسؤولين مع تحقيق بفتح أمر كما المؤمني، جهاد األسبوعية

الشهر الماضي. مشابهة رسوم لقيامها بنشر

األمريكية: أنكورير فالدلفيا صحيفة

المســيئة، ومن أهمها  نشــر نفس الرســوم األمريكية الصحف بعض ٢٠٠٦ أعادت /٢/ ٤ في
ويو بوست، وواشنطن تايمز، نيويورك بينها من صحف امتنعت فيما أنكورير، فالديلفيا صحيفة

عن نشرها. إيه توداي إس

الماليزية: تريبيون ساراواك صحيفة

الصحيفة  إعادة بعد اســتقالته الماليزية تريبيون ســاراواك صحيفة ٢٠٠٦ قدم رئيس /٢/ ٦ في
الكريم. للرسول والمسيئة المثيرة الرسوم لنشر

أخرى: أوروبية ووسائل صحف

قطالونيا» دو و«بيريوديكــو ســي» بي بينها «إيــه مــن أخر أوروبية صحــف كمــا نشــرت عدة
صحف نشرت نيوزيلندا وفي الرســوم، تلك من ا بعضً األلمانية فيلت دي وصحيفة األســبانيتان

الشهيرة. دومينيون بوست صحيفة من أشهرها الرسوم تلك

المسيئة،  الرسوم نشرت التي اإلعالم ســي» لوسائل بي «بي تلفزيون ٢٠٠٦ انضم /٢/ ٢ وفي
المشاعر المشاهدين على فهم مســاعدة في برغبتها اتخذته الذي اإلجراء ســي» بي «بي وبررت

العالم. في الرسوم تلك أثارتها التي القوية

األخبار، رصد إدارة الكويتية، اإلعالم وزارة
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