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Özet 
Kutsal değerler,  insanı hayata bağlar ve ona var oluşunun lezzetini 

tattırır. Bu nedenle, insana değer vermek onun önem atfettiklerine saygı 
göstermekle içiçedir. Saygı göstermek önemli olmakla birlikte önemli olan 
bir başka husus da, farklı kültürlerdeki insanların kutsallarına nasıl değer 
verdiklerini göz önünde bulundurmaktır. Bu husus gözetilmeden insan kendi 
kültür ve geleneğindeki yaklaşımı değişik inanıştaki insanların kutsalları için 
göstermeye çalışırsa bu çok farklı algılanabilir. Aşağıdaki makale, son 
dönemde yaşanan karikatür krizi çerçevesinde Müslümanların 
peygamberlerine bakışını ele almakta, krizin arka planını sorgulamakta ve 
bu tür sorunların yaşanmaması için çözüm yolları önermektedir. 

Anahtar kelimeler: Kutsal, karikatür, saygı, peygamber, barış, inanç, 
fundamentalizm 

Abstract 
Holy values bind man to life and make him/her taste the enjoyment of 

his/her existence. Therefore, appreciating humanbeings has close connection 
with respecting to those that are important for humanity. Another important 
thing in this subject is to take into consideration how the people in various 
cultural environments are giving importance to their sacred values. Without 

                                                           
ؤتمر  قدم هذا المقال الموسع على شكل ورقة عمل مختصرة في              1 سان       (م وق اإلن ة و حق دولي ) األمن و الديمقراطي ذي  ال  ال
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considering this fact, if a person tries to make the same approach belonging 
to his own culture to other sacred things belonging to people in different 
beliefs, he/she can be misunderstood. The following article handles the 
approach of Muslim people to their own Prophet within the frame of the 
crisis recently caused by some cartoons in the West and questions the 
background of this crisis as well as offering some ways of solution so that 
these kinds of crisis  are not lived once more. 

Key words: Sacred, cartoon, respect, prophet, peace, belief, 
fundamentalism 

  
ذه          لم ه ى س ي اعل دين ف اد وال اتي االعتق ا، وي ه عنه ى ل ات ال غن ات وحاج سان متطلب ل ان لك

  .الحاجات والمتطلبات
سان   شأة االن ن ن ون جزءا م ه وان يك ع مجاالت حيات ي جمي دين ف نعكس ال ا يجب ان ي ومن هن

  .ان الدين يمثل فطرة االنسان وعلى أساس هذه الفطرة يجب ان يكون فهمنا له. وبنائه
ذا االطار،                     و ا في ه دات وان ننظر اليه يجدر بنا ان نجعل المقدسات ضمن اطار منظومة المعتق

ذه      ن ه ا م سب  رفعته ي تكت سان الت اة االن ات لحي ا متّمم ا ونعتبره ا أن نحترمه الي يجب علين وبالت
. ائروتعتبر بمثابة طوق النجاة لالنسان التائه الح    . المقدسات، فهي تحمي وتخرج البشرية من عزلتها      

  .وبهذه الوظائف المهمة  يكون االنسان صاحب دين وتجعله المقّدسات  في مرتبة رفيعة
ان                     و آ ى ل ا حت ل المساس به ه وال يقب ولذلك نجد االنسان ينبهر ويعجب ويعتز بتاريخه ومعتقدات

د ص    (ويشهد التاريخ أن الكثير من الهجرات       . غير ملتزم دينيا   شة   . آهجرات أصحاب محم ى الحب إل
  .والحروب آانت قد نشأت ألسباب دينية رغم ان الحكام ليسوا متدينين) 3ب الضغوطبسب

  
  في الدين اإلسالمي.  مكانة الرسول ص-1

ة من                  ة ومختلف ى المقدس متباين ة، وتكون النظرة إل ة هام تأخذ المقدسات في االعتقاد آكل مكان
ا              داتها الخاصة به ا ومعتق ك   . حضارة الى اخرى وفق قيمه ثال عن اختالف        ولتوضيح ذل  نضرب م

ر االسالمية     . المعتقدات حول صورة النبي وتصويره   دات غي فمن الجائز عند بعض اصحاب المعتق
. ان يقوموا بتصوير نبيهم في فيلم أو آليب أو  نكته بدون أن يعد ذلك تحقيرا أو عدم احترام للمقدس                    

ي    ولكن نجد انه في اطار معتقد آخر، وبغض النظر عن الهدف من تلك        األعمال، فإن مجرد رسم نب
   4.اصحاب المعتقد االخر يعتبر ذنبا آبيرا، آما هو الحال عند المسلمين

ة،                        ى ازم ذي يمكن ان يتطور ال ف، ال ه وخطورة الموق ذي نرتكب ر ال أ الكبي ين الخط ا يتب من هن
  .عندما نقّيم أفعاال داخل ثقافتنا بمعايير ثقافة أخرى

                                                           
 .، آتاب مناقب األنصار ، باب هجرة الحبشة البخاري:  أنظر لمزيد من المعلومات 3 
قد إتفق العلماء على أنه يجوز تصوير آل ما .  التصوير في البداية يجب علينا أن نقدم آيفية نظر اإلسالم في 4

أما تصوير ما له روح فإن . ليس له روح من الجبال و البحار و األشجار و األودية و غير ذلك آما يجوز اتخاذه
و إذا لم تكن مجسمة فالجمهور على أن . آانت الصورة مجسمة لها ظل فيحرم باالتفاق و لم يخالف في ذلك أحد

-II/65 ، المكتبة الحنفية، إسطنبول، الموسوعة الفقهية الميسرة،خليل عبد الكريم آوننج: أنظر. ا حرام أيضاتصويره
:  رقم الحديث، الزينة،النسائي ("الروح وليس بنافخ وعذب يهامن صور صورة آلف أن ينفخ ف "النبي ص  و قال . 6

 .IV/28)،  المسندأحمد بن حنبل،" (ال تدخل المالئكة بيتا فيه آلب و ال صورة "، )5360
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ي اال    المية ه ضارة اإلس ل الح رام       ولع دة واحت سائل العقي ي م شددا ف ا وت ر اختالف آث
م أساسيات اإلسالم               .المقدسات ر اه ه ورسوله تعتب ه ووحي ز  . فالرسول ص  . فتوحيد اهللا وتعظيم يتمي

ى      المي حت الم اإلس ي الع اص ف رام خ ة واحت ب    بمكان ى مرات ي اعل وة ف ون النب سلمين يجعل إن الم
ول    اء وخصوصا رس ق أن األنبي ن منطل ات، م د المقدس ذلك  . صاهللا محم صومون فل اس مع م أن ه

اس       ى الن ة إل ا وصلت رساالت الهداي دونهم م شرية وب ى الب م اهللا رسال إل َسة  . جعله أتي ُمَؤسَّ ذلك ت ل
  5.ألن النبي رسول اهللا وهو وسيط وحيد يبلغ حكم اهللا الي الناس. النبوة في مقدمة مقدسات اإلسالم

د ص   رون بمحم ذ ق سلمون من دي الم سع. يقت وم  وي ا بي ه يوم يل حيات تعلم ادق تفاص ن . ون ل فم
سلم ان           ى الم مصادر مكتوبة يعرف المسلمون آيف آان أصحاب النبي يتعاملون معه وماذا يجب عل

رام    يم واالحت ل التعظ ه آ لوك  في ن س ه م ل تجاه ه   . يفع راُمهم ل ه وإحت انوا مع ذين آ رة ال ان معاش
م              والتضحية بنفوسهم وبذُلهم آلَّ ما لديهم له، آل        ة فه شكيل آيفي ة وايحاءات لت ع قوي  ذلك يعطي دواف

   .  وهو ما توارثه المسلمون وعاشوه لقرون طويلة.المسلمين المتأخرين للنبيَّ
ه في                        ا هو الحال علي ا عم وإذا نظرنا إلى ثقافة المسلمين نرى أن نظرتهم إلى نبيهم تختلف تمام

رب ل صفحات . الغ ول بك يرة الرس د أن س ر نج ي أول األم سلمينفف ون الم ام عي وفرة أم اد . ها مت يك
ا    . المسلمون يقدرون على آتابة حياة محمد ص       ا تاريخي اة الرسول      . يوما فيوم سابقون حي د آتب ال لق

ى                     ق عل ا عن التعلي ي سكت فيه بأدق تفاصيلها آما آتبوا أحاديثه وأفعاله وتصرفاته بل والحاالت الت
اة           حادثة حصلت امامه ونقلوها من جيل إلى جيل بحي         ث أضحى المسلم يعرف أدق التفاصيل عن حي

ه           . نبيه من غير شك أو لبس      اي أن المسلمين يعرفون حياته بكل التفاصيل من أآله و من شربه ونوم
  7. هذا فارق مهم جدا6.إلى طريقة معاشرته لعائلته الى أموره في الدولة

ه أ       8.لقد َقّدم القرآن محمدا على أنه أسوة حسنة          داء ب سوي          وجعل اإلقت سلم ال ى الم رًا يجب عل م
ه الرسول ألن الرسول هو األسوة الحسنة لكل                         االقتداء به وله األجر والثواب إن قام بفعل أمر بفعل

رة          . المسلمين و لكل الناس  ي حيث ان األوامر الكثي شكله العمل يهم ب نهم عن نب سلمون دي وقد اخذ الم
وا الصالة ويحجوا ويصوموا           الموجودة في القرآن تأتي مجملة، فمثال يأمر القرآن          سلمين أن يقيم الم

وقد بين اهللا الوظيفة الكبيرة التي يقوم بها . ولكنه يترك تبيين آيفية أداء هذه العبادات عمليا للنبي ص        
 وفسر الرسول آيات ربه 9".وأنزلنا إليك الذآر لتبين للناس ما نزل إليهم"النبي حيث قال مخاطبا اياه    

ه     للمسلمين لكي ال يختلف    م ونواهي ة الرسول       .وا في التفاسير وأفهمهم أوامر ربه ى مهم ا تتجل ومن هن
ا      ال         10.الهامة حيث يقول انما بعثت معلم ذه األعم ة أداء ه سلمين آيفي م الم ذي عّل د ال سان الوحي  فاإلن

د ص  ول محم و الرس صوم وال      . ه ج وال ال صالة وال الح ؤدى ال ف ت وا آي انوا ليعرف ا آ ه م وبدون

                                                           
 ...54، النور 9، المجادلة 115، 14-13النساء :   يأمر اهللا اتباعه بذلك في آيات آثيرة مثل5
 .ب السير سنرى هذه الظاهرة إذا دققنا في آتب الحديث و آت6
ى األرض،       .  هذا هو الفرق الكبير بين اإلسالم و بين الديانات األخرى    7 ان األخرى المتواجدة عل ى األدي فإذا ألقينا نظرة عل

ا        . غير اإلسالم، نجد أنه ال توجد معلومات آثيرة لديهم عن حياة أنبيائهم  ه اإلسالم نبي ذي يقبل سى ال ى عي ا إل ثال؛ إذا نظرن  فم
د                                 ي آتبت بع ذآريات الت ارة عن ال سيحيين عب ه في آتب الم واردة عن حيات حقا، ال نجد أي مستند و نرى أن المعلومات ال

ان               . عشرات السنين بعد رفع عيسى ص      ونظرا للتاخر في آتابة سيرة النبي عيسى ولعدم التوثيق العلمي آما عند المسلمين ف
 القصص المذآورة عنه تبقى مشكوك في 

 .صحتها
ذا يجعل بعضهم                          .  ائهم وه اة أنبي ر عن حي ون الكثي ديانات األخرى ال يعرف وتجدر اإلشارة إلى أن الكثيرين من أصحاب ال

ة    .  يستهينون باألنبياء ويستمرؤون االستهانة بهم  ان االخرى مكان إذا جمعنا آل هذه الحقائق والوقائع نرى أن للنبي في األدي
ي          و حتى من    . َرْمِزية فقط ال قدسية    ى صورة النب ر اإلسالم يوجد توافق عل ألن . الصعب أن يقال أن في األديان الكبرى غي

ي                           َة النب ل من قداس ى التقلي ؤدي ال ذا ي الي ه شكل آامل وبالت ذا ب ا ه ى يومن دهم إل ل عن م تنتق سيرة النبي وأوامره و نواهيه ل
 .ومكانته

 .21األحزاب " وم اآلخرو لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن آان يرجوا اهللا و الي "8
 .44 النحل 9

 .225 بن ماجه ا10
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اة و  11.الزآ رآن حي  فه ة ق ي الحقيق ل   .ف بابية ب ست ض سلمين لي د الم ي عن ه صورة  النب ذلك آل  ل
وفي نفس الوقت      . وهذه الصورة هي أمر من اهللا إلى الناس بينها لهم من خالل خاتم رسله             . واضحة

دا    ذه   . هي إظهار للدين في شكله الحقيقي والتطبيقي، ومن أجل ذلك فهي معظمة ومقدسة ج ر ه وتعتب
دمها الحضارة اإلسالمية           . لدين والحياة االجتماعية في اإلسالم    الصورة سنام ا   ي تق صورة الت وهي ال

  . لإلنسانية
ادى ذلك آله الى ان يكن المسلمون حبا عظيما للنبي اآثر من غيره من األنبياء بل ان محبته من       

اف اليه في  محبة اهللا وطاعته من طاعة اهللا، و لكن من تمام إسالمهم أن يحبوا محمدا حبا خاصا يض         
ون نفس الحب         .نفس الوقت إيمانا آامال ببقية االنبياء م يكن ه فه رامهم ل د ص واحت فبقدر حبهم لمحم

اء من آدم                          ون ويحترمون آل األنبي م يؤمن ل انه سالم ب يهم ال راهيم عل واالحترام لعيسى وموسى وإب
    12.عليه السالم إلى محمد  ص، وهذا جزء من إيمانهم

ويمكن أن يبين لنا إحصاء ما . اء من خالل آثرة تسمية صغارهم بأسماءهم    ونستظهر حبهم لالنبي  
الم                     اء فالع رهم من األنبي راهيم وغي سى وإب ون اسم موسى وعي أن الماليين في العالم اإلسالمي يحمل

  :ويتأآد ذلك في القرآن الكريم في أآثر من موقع وآية. اإلسالمي هو عائلة آل األنبياء
  13". رسلهال نفرق بين أحد من "
وب               " راهيم وإسحاق ويعق ى إب ا إل ده وأوحين ين من بع وح والنبي ى ن ا إل إّنا أوحينا اليك آما أوحين

  14".واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ي              ": ا أوت باط، و م وب و األس راهيم و إسماعيل و إسحاق ويعق ى إب زل إل اهللا، و أن ا ب وا آمن قول

  15."ى، و ما أوتي النبيون من ربهم، ال نفرق بين أحد منهمموسى و عيس
دات، اهللا والرسل           ونتيجة لذلك فان الثقافة اإلسالمية ال تقبل المزاح في معتقداتها ومن تلك المعتق

 . والكتب وبقية المقدسات
ذ                         ل عن ه الم اإلسالمي ، فال يجب التغاف ا وبما ان محمدا ص يتميز بهذه المكانة الكبيرة في الع

ا من                . التصور عند التعامل مع العالم اإلسالمي      ا، انطالق سان م يم ان ر أن يق ه   -فمن الخطأ الكبي  ثقافت
الم اإلسالمي        -هو   دات الع ه، معتق د يكون من                .  ومعتقدات ه ق ة في ثقافت ر ذي قيم ر غي د يعتب ا ق ان م

المي دين اإلس ائز ال ا  . رآ سلمين م دى الم دين ل ي ال د ف ه ال يوج ر فان در أو وبوضوح أآث ل التن  يقب
  16.المزاح

دا ص   ى أّن محم ص إل ن       . ونخل الم ال يمك ي اإلس دا ف ة ج ة خاص ز بمكان اء يتمي اتم لالنبي آخ
ر    ن آخ ي دي ة ف ة مكان ا بأي دين     . مقارنته ى ال م عل اس تهج ي باألس ه ه ة تجاه لوك أو حرآ ل س فك

اته       لذلك يتأثر المسلم تأثرا عميقا من االساءة للرسول أآثر من تاثره           .اإلسالمي سه ألن مقدس ى نف  عل

                                                           
هو الذي بعث في : "قال اهللا تعالى. لقد أثبت القرآن أن الرسول ص معلم للناس و البشرية، على أميته و صحراوية بيئته 11

و ). 2الجمعة ." (مبينوالحكمة وإن آانوا من قبل لفي ضالل  األميين رسوًال منهم يتلوا عليهم آياته ويزآيهم ويعلمهم الكتاب
عبد الفتاح أبو غدة، الرسول المعلم و : و أنظر). 79النساء ." (و أرسلناك للناس رسوال و آفى باهللا شهيدا: "قال تعالى

 .8، ص 1997-أساليبه في التعليم، حلب
ا يذآر في ، آتاب الخصومات، باب م البخاري:و انظر. وآان الرسول ص يمنع أصحابه من تخييره على األنبياء 12

 .األشخاص
 .284البقرة  13
 .316النساء   14
 .136 البقرة 15
  مثال نرى في الغرب أن بعض الناس يمثلون الرسل في آلّبات الموسيَقى وفي األفالم وفي التماثيل بصورة ال يقبلها 16

و مزرية وهذا ما يرفضه بأشكال مضحكة أ. لقد رأينا أفالما يظهر فيها أشخاص يؤدون دور عيسى ص. الدين اإلسالمي أبدا
 .اإلسالم و المسلمون
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ذا      . ُتَمس بتلك االساءة   ان ه ك إذا آ واإلنسان بطبعه ال يسمح بتدنيس مقدساته مهما آان معتقده فما بال
ه            واحي حيات ه في آل ن د ب د من يعتق دوة حسنة عن ع عمر         . المقدس ق ذي دف ذي هو ال ذا الحافز ال ه

وا            م يحترم ذين ل ر األشخاص ال ى طلب قطع داب ي ص رضى اهللا عنه إل ة    .  النب ى معاقب وشتموه وإل
ول ص  ذين آذوا الرس اس ال ول اهللا ص 17.الن أي اذى لرس ه  .  ف ؤمنين ب ل الم و اذى لك ل ان 18.ه  ب

سهم            ي تم ون الت ن الطع ر م أثرون أآث كال يت ن األش شكل م يهم ب تهزأ بنب خر وُأس سلمين إذا ُس الم
دا     م تكن       وَينفعلون بقدر ال يمكن معرفة عواقبه ألنهم يعتقدون أن هذا اعت و ل اتهم ول م مقدس ى اه ء عل

ذا                   . النيُة آذلك، فالمسلم يحسه هكذا     ة اسباب وعوامل ه ديدا، يجب مراجع اال ش ل إنفع إذا ُأْنفِع لذلك ف
  .اإلنفعال بدل مناقشة االنفعال نفسه

 العالم اإلسالمي من منظور الغرب -2
ك   سننظر في آيفية فهم الغرب للعالم اإلسالمي، قبل أن نتعرض إلى نشأة     اتير، وذل  أزمة الكاريك
وعندما ندقق  .  لشخصيته  انطالقا من اختالف نظرة المسلمين إلى النبي عن فهم الحضارات األخرى          

 .في هذه النظرة سوف نستطيع حل أزمة الكاريكاتير
الم اإلسالمي    . الغرب ينظر إلى العالم اإلسالمي من ثالث زوايا  وتعد النظرة الموجودة داخل الع

ذه الز اأول ه وا    . واي د ترآ رين ق صرين األخي ي الع سلمين وف ى أن الم د عل ن التأآي ه يمك خاصة أن
م،               رهم له انطباعا جيدا، وهنا يجب ان نوضح ان المسلمين هم المسؤولون اوال وآخرا عن نظرة غي

إن هذه الدول قد بقيت تحت       . و مع ذلك إن العديد من الدول اإلسالمية لم يمض على استقاللها القرن            
ا    . الستعمار لفترات طويلة وان معظمها قد وضعت حدودها باستعمال المسطرة         نير ا  د نيله ى بع وحت

ى        الحرية فإنها لم تخل من التأثيرات األجنبية التي تخرق هذه الحرية            وتشرع لالستعمار من جديد إل
ذا  ا ه دو. يومن ك ال ى تل لبية توجه إل ة نظرة س سؤولة عن أي ة م وى األجنبي ا يجعل من الق ل وهو م
     .الضعيفة

م ال             ا أنه سلمين فقط آم الم اإلسالمي ليست مسؤولية الم سلبية عن الع صورة ال ذه ال اء ه إن إلغ
سلبية  صورة ال ذه ال د له ون المصدر الوحي الم الحضارة اإلسالمية. يمثل ك الن ع ي العصور  وذل  ف

  .الزاهية قد أقام الشهادة على ذلك وما زال بإمكانه إضافة الكثير
 هي في أنه يهدد الغرب ليكون    ثانية التي ينظر من خاللها الغرب إلى العالم اإلسالمي    الزاوية ال 

ة                م مختلف ى أم نعكس عل ا ت دة في    . هذا اإلسالم هو أداة التهجير، هذه النظرة في أوروب والنظرة واح
ستان        لهذه االمم المختلفة آكل سواء المغاربة والجزائريين في          أوروبا ود والباآ سا أوالهن يين في    فرن
ا   .  في ألمانيا وآذلك القادمين من الدول اإلسالمية األخرى  أو األتراك  انجلترا تهم أوروب إن الذين قبل

ال     ى العم ا إل ة حاجته ة،      من أجل تلبي ا بالعزل تهم يحسون دوم م وضعية خاصة جعل د أوجدت له  ق
ة    وق االجتماعي ن الحق ر م ان آبي د حرم ة وج ل باللغ تعلم والجه دم ال ب ع ى فبجان ة أدى إل  والثقافي

ى أصولهم                 وآانت  . ظهور نموذج مختلف من البشر لم يستطيعوا أن يكونوا  أوروبيين وال منتمين إل
ة                 ثالث التالي شكلة تتمحور حول الكلمات ال ذة الم دماج، العزل،   : الحلول التي تقترحها اإلدارة له اإلن

ايش                ة للتع ة إمكاني ى أّي ذا التصور عل ة    االستيعاب، وال يحتوي ه شعوب المختلف ذه ال ين ه ا   .ب  ومهم
   . يكن التصور فان صورة المهاجرين ليست ايجابية

د ومرعب       11اما النظرة الثالثة فقد ظهرت بعد هجوم         ذا اإلرهاب     .  سبتمبر وهو واقع جدي إن ه
ربط             سلمين يجعل من ال ه م اموا ب ذين ق ان ال ى وان آ ه حت دفا ل ربيين ه ذي اتخذ من الغرب والغ ال

ق وال اةالوثي ك    مماه ين اإلسالم وذل ا ب ربط دائم ه ي ا خاصة وان أ فادح اب خط ين اإلسالم واإلره  ب
  .الهجوم عند ذآره

                                                           
 .III/210،  المسندأحمد بن حنبل،:  أنظر لمثال واحد17
، البخاري: و انظر.  الرسول نفسه آان يشبه المسلمين بالبنيان المرصوص وآان يطلب منهم أن يشدوا بعضهم بعضا18

 .آتاب الصالة ، باب تشبيك األصابيع في المسجد وغيره
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ابي واإلسالم      ل اإلسالم اإلره  األصولي واالسالم    ومن أجل ذلك بدأت تظهر بعض المفاهيم مث
ابهها       الفاشي في االيام األ    ا ش رة وم ة هو محاو             . خي ه الصور الكاريكاتوري ا قامت ب ار   إن م ة إلظه ل

  .  بين الرسول ص واإلرهاب التماهي
ي صورة      . يمكن القول بأريحية أن هذه النظرات الثالث ليست بمريحة           الم الغرب وتوجد في الع

  .أبأس و أآثر تخويفا وترهيبا من اإلسالم وهي الصورة التي بقيت تتكون لقرون عديدة
ال        شراقية   لقد بذلت في إطار األعم رة        االست ود آبي ستهدفة  جه دي         نفي   م دين التوحي  صفة ال

سمون    .  فقد اعتبرت اإلسالم من إنشاء محمد ص     19.والسماوي عن اإلسالم     انوا ي د آ والجل ذلك فق
اد من        . اإلسالم بالمحمدية، وربطوا دائما بين محمد ص والسيف والشدة           بل إنهم يجمعون آيات الجه

ن الحرب  ه دي ى أن دموا اإلسالم عل ريم ليق رآن الك فالق ن . والعن ل م ة تجع ل مجتمع ذه العوام إن ه
م الشخصيات        . الصورة التي تقدم عن المسلم صورة منفرة عنه       ه عن أه ويس في حديث ارد ل ان برن

د           توصف أية شخصية    في التاريخ يشتكي بأنه لم      بشكل سيء وفاشل في الغرب مثلما فعل مع محم
را في         . ص وا آثي ل انحرف ابير    ان الكتاب الغربيين ولزمن طوي ديم      استعمال أسوأ التع  في إطار تق

ول ص إنهم    . صورة الرس ا ف راض عليه ن االعت ي ص يمك اة النب وال حي ة ط ة حادث دوا أي إذا وج ف
ى مجال التصديق               20.يسلمون بذلك آواقع وحقيقة    ذه المعارف إل ل ه د نق ان الغرب ق ذلك ف  ونتيجة ل

سليم ا  . والت ا أو أوروب ي أمريك واء ف ه س ك فان و فا وألجل ذل ا ه م إال بم اء وال يفه ر وب إلسالم يعتب
  .فهو لديهم ال يعتبر إال إرهابا. مخالف لجوهر اإلسالم الحقيقي

  خلفيات أزمة الصور الكاريكاتورية -3
صحافة         الصور الكاريكاتورية التي نشرت في الصحافة الدانمارآية ثم         إننا نعتبر   في قسم من ال

ان والحضارات      الغربية ليست إال عمال على خلق الصراع       ين األدي ا هو المس            .  ب دافع له ان ال د آ فق
ة          بمقدسات اآلخرين و يتوضح ذلك عندما نعلم أن نفس الصحيفة قد رفضت نشر صورة آاريكاتوري

ذا  .صغيرة عن عيسى عليه السالم     وال يمكن قبول االدعاء بان الصحيفة لم تكن تعلم بحساسية مثل ه
ذه         . ش جالية آبيرة منهم في تلك البالد      الموقف لدى المسلمين خاصة وانه يعي      شر ه ذلك ال َيْظهر ن ول

سيحية          .الَكاِريَكاُتورات آشيء بسيط وعادي    ه يجد في الم ول أن إن تقييمنا لهذا التفكير يدفعنا إلى الق
ذي          . وفي العالم المسيحي انجذابا واعيا نحوه   د ال الرفض والنق ستهان ب ان يجب أن ي ا آ ه م ك ألن وذل

      . ور الكاريكاتورية في آامل انحاء العالم جوبهت به الص
الحوار ما بين األديان في هذا العصر الشد على القائمين على   أولويات تفكيرنا في إطار      إن من 

اس       . الدين من أجل استبعاد آل المثيرات      وإن القائمين على هذه البرامج واجب عليهم التقريب بين الن
ال أن تتواصل              والتأسيس لتسامح أآثر في النظر       ذه األعم ى ه ة، وعل والتعامل مع المعتقدات المختلف

ين الحضارات          وة ب سلوآات        . حتى تحد من اله ك الصور وال ى          إن تل ديولوجيا تهدف إل ليست اال أي
تخلص                       ي تتعامل مع اإلسالم آمرض يجب ال ك الت تقسيم العالم من جديد إلى معسكرات، خاصة تل

  . منه
ك الممارسات             الغرب إن الكثير من التصريحات في      ومن تقييمات السياسيين دافعت عن آون تل
فبدال من تالفي هذا الخطأ ومحاولة تجاوزه اعتبروا ذلك ممارسة  . تمثل جزءا من الحرية في الغرب     

ا       دات وال يعامله ن المعتق ره م ات غي ى مقدس تهجم عل ي ي ل الغرب ى أن جع ا أدى إل و م ة وه للحري

                                                           
 قراءة اإلستشراق من جديدتمر في ترآية حول بحوث المستشرقين و طبعت ورقات األعمال في آتاب باسم   فقد عقد مؤ19

Oryantalizmi Yeniden Okumak) Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu, Ankara-2003. .( و
: العام . Oryantalizm) (اإلستشراق التي تنشر في ترآية عددا خاصا لإلستشراق باسم  (Marife)أعدت مجلة المعرفة

 .3:  ، العدد 2002
 :William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, (Oxford أنظر إلى 20

Calenderon Press, 1953), pp. 52. 
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وا                 وبمعنى .باحترام مثل مقدساته   سياسيون عمل دات اآلخرين و ال يم معتق اموا بتقي ون ق  آخر اإلعالمي
      . على جعل الحرية غطاء لذلك

  ! هل يمكن ان ينظر العالم اإلسالمي إلى ذلك بترحاب؟
وم        يلم الرس د ف ة ض ون جبه ي ص يكون ر للنب اتير المحق ن الكاريك دافعون ع ذين ي ان ال ا ب علم

ل        21. في ذات الوقت المتحرآة عن البابا   ة صحافة ب ة أو حري ك حري ر ذل إن النظرة الحيادية لن تعتب
ك التصريحات       ا خفي وراء تل ل         .على اساس م ذي يمث اة الخاصة وال ية الحي ادئ قدس م مب إن من أه

و    ذا الموضع ه ي ه ود ف ون الموج دما يك ديني وخاصة عن د ال ة المعتق و حماي ا ه م فيه ب األه الجان
  .رسول المسلمين محمد ص 

يا ال        ال يمكن ال   دأ أساس تغاضي أبدا عن أن الحرية عنصرا مهما في إطار النظام الديمقراطي ومب
ر                . يمكن تجاوزه بأي شكل من األشكال      سماح بتحقي ى درجة ال سع إل ولكن هذه الحرية ال يمكن أن تت

يح       . مقدسات الغير  ة تب ة حري وبناء على ذلك فانه يجب النظر في معنى حدود الحرية النه ال توجد أي
وقهم اال ر وحق ات الغي تهانة بمقدس ة   . س ي قيم ة فه نفس الطريق صحافة ب ة ال ى حري ر إل ن النظ ويمك

رام المقدسات   ولكن الصحافة وفي إطار هذه القيمة   . عالمية ل    هي مهنة تجعل من أس مبادئها احت  ب
  . تذهب إلى الدفاع عن ذلك

ر من ي الغرب والكثي صحافة ف ى ال روض عل ه من المف ى أن ه إل ة أوال ننب دول المتقدم ومن   ال
ولماذا نجد ان القول في .  إظهار احترام جميع المقدسات آما تجد القيم المسيحية آل االحترام           واجبها

ة يعرض صاحبه             6أن النازيين لم يقتلوا      أية دولة غربية      ماليين يهودي ، أو أن الهوليكوست خراف
ر           إلى العديد من التبعات القانونية في حين في ذات الوقت              اتير غي ة الكاريك نجد ان التعامل مع أزم

  . صادق وال خالص
ابقا    اه س ا أثبتن ل م ز  إن آ ا نمي ذه          يجعلن درك ه ن ن ا ل ك فإنن دون ذل د وب ر والنق ين التحقي  ب

 في اإلطار العلمي وال يكون           انه لمن األساسيات أن يتم القيام بالنقد حاضرا ومستقبال        . التوضيحات
  .غيرالهدف هو التهكم وتحقير ال

   فشل المسلمين في االمتحان-4
اتير باسم          شر الكاريك و فيما يتعلق بردة الفعل الشعبية في العالم اإلسالمي بعد أن تّم الدفاع عن ن

بهم للرسول             . الحرية ك جزءا من ح يمكن ان نتفهم ردة فعل المسلمين والمتدينين وتأثرهم باعتبار ذل
   .حقير مقدساتهم وبشكل خاص أهم شخصية لديهموذلك آونه  جرحت مشاعرهم واستهدفت بالت. ص

ر عن رفضه في                        ا تعب ا وهو م تعبر هذه الرسوم عن استبداد هذه الثقافة ومحاولة فرض هيمنته
ا              ابع له بيه وت ة اذ تحاول ان تجعل الكل ش ة هيمن ا ثقاف ك   . ذات الوقت ردة الفعل هذه، انه والجل ذل

 . تكون شامخة وأن تدافع عن مقدساتهافهي ترفض ثقافات الشعوب األخرى التي تريد ان
ل                 ا يمث ة المس به ى محاول الي فالعمل عل ه وبالت ه وأصله وهويت ان اإلنسان بطبعه يتمسك بثقافت

رب ار للغ ر واحتق مئزاز وقه ل باش زاال ويقاب ك   . زل ى ذل ضيف ال دما ن ر عن ويتوضح الوضع أآث
ك االستعمار   مخلفات االستعمار وآثاره العميقة في نفوس المجتمعات االسال         وفي   .  مية وضحايا  ذل

م فقط ،                           ة له دون أن تكون العظم ذين يري ى ال ه عل نفس الوقت فان المجتمع الناضج  يفرض احترام
  .ويقوم  بذلك رافعا صوته دون أن يمس ذلك من هيبته

                                                           
م           21 ة و      .  هنا ممكن أن يأتي ببال بعض الناس ان الذين يفعلون ذلك هم ليسوا ممثلي األوربيين آله ذا آالم صحيح من جه ه

شنيعة                     لكن إذا و   الهم ال با ألفع ذلك يجدون جوا مناس اموا ب ذين ق قعت هذه األشياء السيئة في بلد أو في قارة ، معنى ذلك أن ال
 .  والسكوت عالمة الرضا
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صيبوا               وبناء عليه نرى ان المسلمين، المحقين في ردة فعلهم على الصور  الكاريكاتورية، لم ي
سبيا            . ي طريقة  تعاملهم مع المشكلة     ف ذا اإلمتحان  ن ويمكن لنا أن نقول أن المسلمين لم ينجحوا في ه

اطق  ي بعض المن كله ف اج  و ش دار اإلحتج ضبطوا مق م ي م ل سبب أنه ل .ب اوزت ردات الفع د تج  فلق
سفا                     ك في حرق األعالم وال ف، ويظهر ذل رات الشعبية برأينا في بعض الدول المعقول لتستخدم العن

 22.بل تجاوزوا ذلك الى قتل األبرياء
ا ال                           ين م ا وب ول ديني شرعي المقب رد ال ين ال ووقع الخلط، بعد هذا التهيج انطالقا من اإلسالم،  ب

م رّدة فعل المجتمعات اإلسالمية في      . يمكن قبوله من  العنف والتهديم      أدى هذا الهيجان إلى عدم تفه
سلمين     . العالم اإلسالمي  ى الم يهم الرسول           آان يجب عل ا ف ي ترآه ردوا الفعل وفق األخالق الت  أن ي

دال . ص ار واالعت ضج والوق ور والن شتعل . وهي أخالق التن ذين ت سلمين ال ن الم اهرين م ان المتظ
الم        وا  االس دروا أن يمثل م يق دانمارآي ل م ال ون العل م يحرق ديهم وه ضة أي ز قب ضبا وتهت نهم غ أعي

ان ضرره     ان هذا الغضب غير الحضاري  . الحقيقي سلمين وأحرجهم فك  قد أخاف الكثير من غير الم
د أدى آل     . فبعد أن آان الحق للمسلمين أصبح عليهم      . على االسالم أآثر من ضرر أية آاريكاتور       وق

  .ذلك خاصة في العالم الغربي الى تقوية الصورة السلبية عن العالم االسالمي
دة االستعمار      وبنظرة الى الحال في ترآيا وهي صاحبة التجربة الد         صة من عق يمقراطية والمتخل

د آانت        نجد ان ردات الفعل لم تتجاوز حدود النضج بل يمكن القول أنها آانت أفضل من المنتظر فق
سبون                 . أآثر لينًا    لقد ضعفت المقاومة اإلسالمية خاصة في المدة األخيرة بالتوافق مع وصول من ين

ون            إلى التيار اإلسالمي المعتدل إلى السلطة فو       لدوا لدى المواطنين ردة فعل مسؤولة وشعر المواطن
لقد أظهرت الحكومة في هذا الطور قدرة آبيرة على اتخاذ      . ان هناك من يثقون به ليعبر عن غضبهم       
 .القرار الصائب واالمساك بزمام األمور

  األخطار التي تنتظر العالم -5
ين                   رة نحو التقريب ب ود األخي ة في العق ين        هناك خطوات إيجابي ـعايش ب ـل الت الحضارات وجْع

  .مختلف الحضارات يتم بصورة أحسن
ضاربة           سة مت ى مناف ة إل .  ولكن احيانا قد تؤدي هذه المحاوالت التقريبية بين الحضارات المختلف

دول       ين ال ان        -فاالحتكاآات ب سمى                 - في بعض األحي ا ي شوء م ى ن ؤدي ال ا ي ة التقريب بينه  ومحاول
ين             ومن الصعب . الحرب الباردة  ة ب  الرقابة على التضارب الحضاري المحتمل الذي يكون في الحقيق

ين                . العواطف   قد ُتولد هذه الخطوات النتائج السلبية في الوقت الذي توجد محاوالت سلمية للتقريب ب
ن ان  . الحضارات  داوة ويمك ة والع ادات المختلف ين أصحاب االعتق سامح ب د الت ضا فق سبب أي د ت وق

اجيج               . العالقات بينهم تسبب االنهيار في     سة وت ة مناف ليس هناك وضع أخطر من زج األديان في حال
دين      . العداوة الطائفية بين الناس      ق بال ان االمر يتعل ألن المجتمعات قابلة للتحرك دائما، خاصة إذا آ

  .أو بعبارة أخرى بالمقدسات 
ذه الع       ي ه لبية ف ورات س ى تط ؤدي إل دين ي اس لل رام الن دم احت ظ أن ع ةنالح دم  . ولم د تق فبع

ردون                 التكنولوجيا ينتشر الخبر المسيء سريعا فيسبب هذا انفعاالت شديدة من قبل تابعي هذا الدين في
سياسية               . ردا قاسيا وغير مدروس    . والسياسة الدولية تتأثر تأثرا سلبيا من ذلك وقد تظهر األزمات ال

ا          ى حاله ية  -وقد ال تبقى هذه األزمات عل د  - اي سياس ا ق اء       وإنم صادية، وبن ى أزمات اقت  تتعدى إل
  .على هذا تخسر األموال نتيجة المقاطعة 

ضا      رة اي لبية آبي ة س ات بدرج سجة المجتمع ي أن ؤثر ف سلبية ت ورات ال سى أن التط ألن . وال نن
ى      سبون إل اس ينت ن الن ـتل م د ُآ الم ، يوج اء الع ف أنح ي مختل شون ف ا يعي ان بأنواعه سبي األدي منت

                                                           
: وانظر لزاما . آان يحرص دائما على تذآير اصحابه بعدم قتل األبرياء في الحروب آالصيان والنساء.  ان النبي ص22

 .، باب قتل الصبيان في الحرب ، آتاب الجهاد البخاري
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ة     ة         األديان المختلف ة أو متقدم دول سواء آانت نامي سبوه      . في ال دين اإلسالمي يتواجد منت ثال ، ال فم
متوزعين في دول غير إسالمية ويشكلون اقليات آبيرة لربما يكون عددهم في الدرجة الثانية في تلك              

ين                 . البالد   ات أالالف والمالي ين مئ ا ب الي   . يختلف هذا العدد من دولة إلى دولة ، ويتراوح م ان وبالت
بالد حيث يكون المحرض                ك ال التحريضات ضد المقدسات ستمنع العيش معا  بصورة سلمية  في تل
د يحصل اي شيء                  ضدهم منزعجين دائما ويشعرون بعدم احترام مقدساتهم وخصوصياتهم ولذلك  ق

ا                . في اي وقت   ومثل هذه التحريضات تنعكس سلبًا على نفسية الشباب ومن ثم قد ياتي رد فعلهم عنيف
ون  ح شباب ضد الطرف االخر فيقوم أ ال ث يعب رامتهم –ي دينهم وآ أرا ل ن – ث م تك ة ل ردود عنيف  ب

ي       سالم ف سلم وال ل ال ر فيخت ات الطرف اآلخ د ومقدس ى معاب داء عل د االعت صل لح د ت سبان ق بالح
ة                داخلي واساسات الدول ى دول        . المجتمع بشكل قد ال ُيـصلح ابدا، ويتأثر األمن ال ذا إل د يتعدى ه وق

  .أخرى 
األقليات التي تعيش في دول أخرى والذين لربما يتعرضون إلى بعض             إلى جانب هذا ، ال ننسى     

دهم  دنيس معاب تم ت د ي ل ق ة نحوهم وضدهم ب شاآل حيث المظاهرات وردود الفعل تكون موجه الم
خ     ربيين إل ى الغ سريانيون حت ن وال ود واألرم سيحيون واليه ثال الم صياتهم ، فم دول  ... وشخ ي ال ف

  .  اإلسالمية شاهدنا آم انزعجوا وآانوا محل سوء الظن
ين الحضارات                . إذا جمعنا هذه السلبيات ، من الواضح أنها سبب لالختالف واألزمات والصدام ب

ـر في      ... سوف نخسر جميعا إذا لم يتم ايقافهم      ...والذين خططوا لهذ الصدام نجحوا في خطواتهم       م ُي ل
  . أن بعضا من الناس قد جعلوا العالم غير قابل  للتعايشتاريخ الدنيا مثل هذا الوضع حيث

  إلى أصحاب المسؤولية -6
ه أن        ه المسؤولية يجب علي أزمة الكاريكاتور التي آانت امتحانا للبشرية قد دلت على أن من لدي

ه  ة الي سؤولية الموآل ستوى الم صرف بم و   . يت ة ه ات إرهابي ى عملي ؤدي إل د ت صرفات ق ب ت فيتجن
ك         . ايضاسيعاني منها    ا، ذل شهادية ومشروعة ديني ات است ذه العملي ات ان ه حيث يرى مرتكب العملي

ان هذه العمليات مدفوعة بتأويالت دينية خاطئة من قبل حرآات معينه، فهؤالء سيزداد غضبهم  بعد                 
تهزاءات  شباب -أن رأوا االس ذه  - وخاصة ال ؤدي ه ورا، وت شرعية ف ر ال شبكات غي ي ال ون ف  فيقع

تفزازية  . ت الى حقد في أنفسهم ومن ثم ربما إلى تعقب أصحابها مباشرة   االستهزاءا والتصرفات االس
شوارع            هذه مناسبه إلجراء التعقب ولو أن الشباب لم يلتحقوا في حرآات ارهابية؛ ألن الغضب في ال

  .ليس ردا منطقيا وعقالنيا بل تحكمه العواطف
ا   سمى ردا قومي ا ي صورة  م رد ب ر ال د يظه دأت ال  والحق.  وق االت إذا ب ذه االنفع ل ه ة أن مث يق

ى       ذا ، يجب عل ى ه اء عل ف ؟ بن ضرر، وآي ن سيت د  م رف اح تقف ؟ ال يع ى س ن، ومت رف أي نع
ى             ون عل ة ويكون دات المختلف ين أصحاب المعتق سالم ب ـنوا ال اء المجتمعات أن يَؤمِّ سياسيين وزعم ال

  . ناحية أحترام اآلخرين أيضا من الواضح أن هذا ضروري للسالم الداخلي ومن. حذر دائما 
ى آل من           . المنع من التهجم على المقدسات ليس من مهمات رجال الدين فقط             بل هو واجب عل

اتهم  رين ومقدس رام اآلخ دعي احت دال ،  . ي ى االعت دعوا ال َسّكنوا الوضع وي دين أن ُي ال ال ى رج عل
ة وا          سياسيين ورجال الدول ى ال وا    ولكن هذا ال يكفي، فقبل آل شيء عل ين أن يتجنب صحفيين والمثقف ل

  .   مثل هذه االستفزازات
ة                  شة طيب دنيا ذات معي ى تصبح ال صين حت وا مخل ى من يحكمون المجتمعات أن يكون . يجب عل

وهذا يستدعي منه أن يحترم . والطريق الى هذا يكون بان آل انسان ال يحب لآلخر ما اليحب لنفسه            
ألنه . وهكذا يراقب نفسه    . جب أن يراعي مشاعر اآلخرين      حينما يعبر عن رأيه ي    . اآلخر ومقدساته   

  . إذا آسر قلب اآلخر لربما ال يكون  البدل مادي بل معنوي 
ذا    . يجب على السياسيين أن يتجنبوا الحسابات التافهة آاالنتخابات وجمع األصوات            إلى جانب ه

  . ديالت في التعليم والتربية ، يمكن أن تصنف مناهج التدريس على حسب المعتقدات المختلفة بعد تع



Doç.Dr. Enbiya YILDIRIM 
____________________________________________________________________________ 

 

28

دات       . وهناك مسؤولية تقع علينا نحن آمثقفين ايضا         فيجب أن نثبت أن الحرية ليست تدنيس معتق
نهم      . اآلخرين رغم  أننا نطالب بالحريات والحقوق         ان دي ا آ ا مهم ونوقف  . ونعلم الجميع العيش مع

  .  ل الحياة بتجاربنا ونجم. الموجات الحاقدة التي تهدد السلم واألمن العالمي 
ال شك   ى اإلعالم ب ال عل ذا المج ي ه رة ف سؤولية الكبي ى الم ل . و لكن تبق ه ان يجع فيجب علي

ية          ه األساس ا                . احترام األديان األخرى من مبادئ دات األخرى أنه ديم المعتق ى حذر من تق ويكون عل
أ  ى الخط ر عو     . عل ن أن يثي ا يمك ب م ى يتجن دين حت ذا ال ي ه ضع متخصصا ف ضب  وي اطف وغ

  .واذا لم يستطع هذا، فعليه أن يسأل أهل الذآر قبل نشر الخبر . أصحاب هذا الدين 
وقي      وفي ة في اإلطار الحق سان األوروبي  األساس فان المقاربة التي أظهرتها محكمة حقوق اإلن

اال للكل    ثالث ،روح       .ستكون مث سيحية ال ذي أظهر المقدسات الم يلم ال ه      إن الف سى علي القدس وعي
سالم، في     ا ال ريم عليه ام        السالم وم تراليا في ع ة في اس ة منحرف ع من طرف     1994 عالق د من ، ق

وق     . االسترالية الحكومة ة حق ى محكم شكوى إل يلم ب ة    وفي األثناء تقدم أصحاب الف سان األوروبي اإلن
دات، وأقرت من                         رام المعتق ى عدم احت ة إل د تجاوز حدود الحري ع التي أسقطت الشكوى آون الفيلم ق

زة       1966 وفي 23.الفيلم ة عزي ذي يصور الراهب ديو ال ه     بانجلترا منع شريط الفي تعاشر المسيح علي
ه صائبا     السالم بشكل غير الئق ، وقد أقرت أيضا محكمة حقوق اإلنسان ع ورأت ذا المن  األوروبية ه

د    1993 آما قامت دار نشر في ترآيا عام.24 ر لمحم ه تحقي ا للق   .صلهم  بنشر آتاب في  انونوتطبيق
ادة    ديم الم ذاهب أو       175 "الجزائي الترآي الق اء أو أحد الم ر اهللا أو أحد األنبي الكتب   ال يجوز تحقي

   قدمت شكوى في حق الكاتب وحكم على هذا األخير بعامين سجن واستبدلت العقوبة بغرامة"الدينية
ضا        ذهب الناشر إلى .مالية ي صادقت هي أي ة الت سان األوروبي ى محكمة حقوق اإلن م  عل د   .الحك وق

رار   ان ق الي        آ د أن بينت الواجب وبعض المسؤوليات آالت ة بع ان      : المحكم ة االدي ى حري يجب عل
   .ذلك بالغير وهو ما يوجب االبتعاد عن آل ما يؤدي إلى واالعتقاد أال تؤدي إلى إلحاق الضرر

  .25جتماعيةويعتبر هذا المنع حاجة ا . نعترض من ال يحترم القيم الدينية فمن المبدأ ان
  الخاتمة -7

سانا ومن سان إن صنع من اإلن ة ت ا مقدس اك قيم ا إن هن ا حقيقي ع مجتمع ون . المجتم اس يفهم الن
ك    الكون أنفسهم بالنظر إلى تلك القيم المقدسة، ويعرفون معنى الكائنات الموجودة في واالستهزاء بتل

ذي يوجه    .القيم يعد استهزاء بالبشرية آلها وتحقيرا لإلنسانية أينما وجدت وفي الحقيقة إن االعتداء ال
رم         ى آل من يحت داء عل ل هو اعت دة فحسب ب ك العقي اع تل ى أتب داء عل ر اعت ة ال يعتب دة معين  لعقي

شغال       ه ان ى آل من لدي داء عل أمن   اإلنسان، واعتداء على القيم التي تجعل من اإلنسان إنسانا، واعت ب
ى        ساتوإلى جانب ذلك فالذي يحقر مقد. العالم وسالمته ه ال يعرف معن ى أن دليل عل يم ال اآلخرين يق

  .لمقدساته ولقيمه 
ا    وب رسوخا واعي ذه المقدسات ال تحمل       إذا لم تترسخ المقدسات في العقول والقل إن ه وعاقال ف

ه ال يمكن        ا أن ستحقه، آم ذي ت دفاع ال ا ال أن  أية قيمة لدى صاحبها، وال يمكن لصاحبها أن يدافع عنه
  .ين وقيمهم يحترم مقدسات اآلخر

وبين البقاء بال مقدس، فكالهما يمثل خيطا  في الواقع ال يوجد فرق آبير بين عدم احترام المقدس
  ) .الالإيمان (رفيعا بين اإليمان وعدم اإليمان 

                                                           
23 Otto-Preminger v. Austria, 295-A (20.09.9) 
24 Wingrove v. the UK-Rep. 1996-V, fas. 23 (25.11.96) 
بترآيا  من طرف المحكمة محكمة حقوق اإلنسان االوروبية في القضية المتعلقة  13/09/2005القرار المتخذ في  25

  .42527ملفها  ورقم 1998 والمؤرخة في
  "احترام المقدس" بعنوان " (Milliyet)مليت"وردت في صحيفة  تمت االستفادة في إعداد هذه المعلومات من المقالة التي

 (Kutsala Saygı) طه أق يول"لـ  (Taha Akyol) "07/02/2006 والمنشورة بتاريخ. 
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ا     داء عليه الفين في       إن االستهزاء بقيم المجتمعات المقدسة واالعت اس المخ ي االستخفاف بالن يعن
ه          العقيدة، ويعني آذلك عد ة في عصر قطعت في اس اآلخرين المختلف ار الن ى تحمل أفك  م القدرة عل

ة     وإجبار اآلخرين على .البشرية أشواطا مهمة في مجال حرية التفكير والتعبير دهم الديني ر عقائ تغيي
وحيث   بالقوة مشهد يذآرنا بالعصور الوسطى حيث آانت الكتب تحرق بالجملة لمخالفتها لقيم معينة،

ر      آان الناس يه ة التعبي رة حري ة ألن فك دهم الديني ر عقائ م    جرون من ديارهم لرفضهم تغيي دة ل والعقي
رة أخرى،        واإلنسان في عصرنا الحاضر بالتأآيد .تتشكل بعد ذا المشهد يتكرر م رى ه ال يريد أن ي

  .بل يريده أن يبقى مطويا في ثنايا التاريخ 
ة خاص اس معامل ار ينبغي أن ال يعامل الن ذا االعتب انهم، وينبغي أال  ةوله دهم وأدي سبب عقائ ب

انهم          ن إيم روا ع ة ويعب ل الحري اداتهم بكام وا عب ضروري أن يمارس ن ال وا ألي أذى، وم يتعرض
ة   ومن الضروري أن تعمل  .وفقا لعقائدهم بشرط أن ال يمسوا بحرية الناس اآلخرين ويعيشوا األنظم

اره  اة أحاسيس اآلخرين     االجتماعية والسياسية على احترام عقائد الناس وأفك ى مراع  م، والعمل عل
  .ومشاعرهم في المجاالت التي تتعدد فيها العقائد واألفكار 

ر          وا من أجل مجتمع أآث ع أن يعمل ى الجمي ر آخر، عل رد أن       وبتعبي ان آل ف لما ، يكون بإمك س
ال                 سان من الجم ه آل إن ق بحيث يجد في الم ُخل ذا الع دها، فه ي يري دة الت ه وفق العقي  ومن يعيش في

رون الوسطى         ود الق ى عه سه إل سان بنف ود اإلن ول أن يع ة  الرحابة ما يكفيه، وليس من المعق  .الحالك
و        ذا ه ذا الموضوع، ه ة ه ي معالج دال ف ة واالعت ر الحكم ر غي ق آخ د طري ا ال يوج سبة إلين وبالن

لم ق األس ة   الطري ال منفعل ردود أفع سارعون ب ذين ي م ولل واقفين خلفه ضروري للمحرضين ولل  وال
  .العصر  ومتطرفة ال تليق بهذا

ى عاتق          ع عل رة تق ذا المجال مسؤولية آبي اك في ه م يعرضوا      وهن ونهم ل سبب آ سلمين، فب الم
ي صلى اهللا      ل من النب سنتهم والني  عقيدتهم وأفكارهم وقيمهم بشكل جيد تجرأ اآلخرون على إطالة أل

ا يكون       .عليه وسلم ي جاء     والمؤآد أن العالم في الوقت الحاضر أحوج م الة الت ه للرس ي    في ا النب به
  .صلى اهللا عليه وسلم إلى العالم 

 
 


