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ال﮲ڡكر ٮ﮵وا﮳حه ٮ﮳ال﮲ڡكر ول﮵ٮس ٮ﮳اإلرهاب

واكالت-دا﮲ڡع رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المصري ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري عن حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر ٮ﮳عد اله﮳حوم عىل
﮳حرٮ﮵دة “شارل﮵ى إٮ﮵ٮ﮳دو” ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة السا﮲حرة. وشّدد، ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮصرٮ﮵حات لـ”العرب”، عىل أن

العنف ٮ﮵﮲حسر دأٮما ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة الحرٮ﮵ة والسالم، ورّدة ال﮲ڡعل عىل الرسم ال ٮ﮴كون ٮ﮳ال﮴ڡناٮ﮳ل.

رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر المصري ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري، عضو ﮳حمعٮ﮵ة “رسامٮ﮵ن من أ﮳حل السالم”، اليت
أسسها كو﮲ڡ﮵ى عنان األمٮ﮵ن العام األسٮ﮳ق ٮ﮳األمم المتحدة، ﮴ڡال، لـ”العرب”، إ﮲ٮه ٮ﮴ل﮴ڡى ﮲ٮٮ﮳أ

م﮴ڡتل أصد﮴ڡأٮه “شارب” و”وال﮲ٮسك﮵ى” و”اكٮ﮵﮳ى”، ٮ﮳ٮ﮳الغ الحزن واألىس، مؤّكدا عىل أ﮲ٮهم من
أٮ﮳رز رسام﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا والعمل اإلرهاٮ﮵﮳ى الذي أودى ٮ﮳حٮ﮵اٮ﮴هم ستكون له ٮ﮴ٮ﮳عات سلٮ﮳ٮ﮵ة عىل

ال﮳حالٮ﮵ات العرٮ﮳ٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ال﮲عرب.

وأضاف ٮ﮳ه﮳حوري أن ما ﮲ڡعله ال﮴ڡتلة ﮳حرٮ﮵مة، وال ٮ﮵مكن أن ٮ﮵تم الرد عىل الرسم ٮ﮳ال﮴ڡناٮ﮳ل، وال
ٮ﮵مكن إ﮲ٮاكر أن الصحٮ﮵﮲ڡة ورسامٮ﮵ها، ارٮ﮴كٮ﮳وا عدة أ﮲حطاء ٮ﮳عدم ﮲ڡصلهم ٮ﮳ٮ﮵ن الحرٮ﮵ة اليت ال
حدود لها ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا، وٮ﮳ٮ﮵ن حق اآل﮲حر ﮲ڡ﮵ى احترام م﮴ڡدساٮ﮴ه. و﮴ڡد ا﮴ٮسمت ال﮳حرٮ﮵دة ورساموها

ٮ﮳ال﮳حرأة، وصلت أحٮ﮵ا﮲ٮا إلى حّد اإلساءة لألدٮ﮵ان عامة، ما أٮ﮶ار حولها ﮲حال﮲ڡات كٮ﮳ٮ﮵رة.
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أوضح ٮ﮳ه﮳حوري أن الرسامٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮳حرٮ﮵دة “شارل إٮ﮵ٮ﮳دو”، لم ٮ﮵كن لرسوماٮ﮴هم أي ٮ﮳عد طأٮ﮲ڡ﮵ى
أو ٮ﮴عمد اإلساءة لدٮ﮵ن، ٮ﮳ل اكن هد﮲ڡهم ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م النكتة السا﮲حرة، إلسعاد ﮳حمهورهم، و﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق
أكٮ﮳ر ﮲ٮسٮ﮳ة رواج ومٮ﮳ٮ﮵عات، لكنهم ارٮ﮴كٮ﮳وا ﮲ڡ﮵ى سٮ﮳ٮ﮵ل ذلك ﮲حطأ عدم إدراك مدى أٮ﮶ر ٮ﮴عرضهم

لألدٮ﮵ان عىل معتن﮴ڡٮ﮵ها ﮲ڡ﮵ى الشرق، و﮲حلطوا ٮ﮳ٮ﮵ن سلوك المتطر﮲ڡٮ﮵ن المنتمٮ﮵ن إلى دٮ﮵ن
والدٮ﮵ن ذاٮ﮴ه، وهذا ال ٮ﮵ٮ﮳رر ٮ﮳الطٮ﮳ع اإلرهاب.

ورأى ٮ﮳ه﮳حوري، صاحب الترٮ﮴﮵ٮب الـ17 عىل مستوى العالم، ٮ﮳ٮ﮵ن الداعٮ﮵ن للسالم
ٮ﮳الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، أن موا﮳حهة اإلساءة للم﮴ڡدسات ٮ﮵نٮ﮲﮳ع﮵ى أن تتم ٮ﮳الوسٮ﮵لة ذاٮ﮴ها، ﮲ڡالرسام الذي
﮵ٮيسء ٮ﮳رسمه، ٮ﮵تصدى له رسامون أٮ﮵ضا، وٮ﮵س﮲حرون منه وٮ﮵كش﮲ڡون مساؤٮه، وكذا ال﮲ڡكر

ٮ﮵وا﮳حه ٮ﮳ال﮲ڡكر ول﮵ٮس ٮ﮳ال﮴ڡناٮ﮳ل.

حول دور ﮳حمعٮ﮵ة رسام﮵ى الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر من أ﮳حل السالم، ﮴ڡال ٮ﮳ه﮳حوري، ه﮵ى ﮳حمعٮ﮵ة أسست
ٮ﮳األمم المتحدة ٮ﮳دعوة من كو﮲ڡ﮵ى عنان األمٮ﮵ن العام، ﮲حالل ﮲ڡترة ٮ﮴ولٮ﮵ه منصٮ﮳ه، و﮴ٮستهدف
موا﮳حهة العنف والحرب ٮ﮳الناكت اليت ﮴ٮطلق ﮲ڡ﮵ى صورة رسوم اكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر، إلسعاد الٮ﮳شر

وإض﮲ڡاء الٮ﮳ه﮳حة علٮ﮵هم.

وأضاف الرسام المصري ﮴ڡأٮال: ﮲ٮ﮲طمنا معارض وزٮ﮵ارات لعدد من الٮ﮳لدان األوروٮ﮳ٮ﮵ة، مثل
سوٮ﮵سرا والسوٮ﮵د، و﮲ڡ﮵ى ٮ﮳لدان أ﮲حرى ﮴ٮشهد صراعات مسلحة، وأدر﮲ٮا حوارات كثٮ﮵رة عن دور
﮲ڡن الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة اإلرهاب والعنف، وأٮ﮵ضا حول ضرورة أال ٮ﮵مارس الرسام العنف
واإلرهاب ٮ﮳اإلساءة للم﮴ڡدسات، وأٮ﮴و﮴ڡع أن تتسع ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رات ٮ﮴لك ال﮳حرٮ﮵مة اإلرهاٮ﮳ٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى العالم

كله.

مث﮴ڡ﮲ڡون و﮲ڡنا﮲ٮون ٮ﮴عرضوا العتداء وٮ﮴هدٮ﮵دات ٮ﮳ال﮴ڡتل ٮ﮳سٮ﮳ب أعمالهم:

* سلمان رشدي: ﮲ڡ﮵ى عام 1989 أصدر آٮ﮵ة هللا ال﮲حم﮵ٮين ﮲ڡتوى دٮ﮵نٮ﮵ة ٮ﮵علن ﮲ڡٮ﮵ها أن رشدي مرٮ﮴د وٮ﮵﮳حب
﮴ڡتله ٮ﮳سٮ﮳ب ازدرأٮه للدٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى رواٮ﮵ته “آٮ﮵ات شٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ة”. والحق التهدٮ﮵د ٮ﮳ال﮴ڡتل رشدي لمدة ع﮴ڡد من

الزمان. كما شمل التهدٮ﮵د متر﮳حمٮ﮵ن ودور ﮲ٮشر ﮴ڡاموا ٮ﮳تر﮳حمة الرواٮ﮵ة و﮲ٮشرها، عىل ﮲عرارا متر﮳حمٮ﮵ن إٮ﮵طال﮵ى
وٮ﮵اٮ﮳ا﮲ٮ﮵ى ل﮴ڡ﮵ى مصرعهما إٮ﮶ر طعنة ﮴ڡاٮ﮴لة، سنة 1991.

* ﮲ڡرج ﮲ڡودة: اك﮴ٮب وم﮲ڡكر مصري ا﮲عتٮ﮵ل سنة 1992 عىل ٮ﮵د شاٮ﮳ٮ﮵ن ٮ﮵نتمٮ﮵ان إلى ال﮳حماعة اإلسالمٮ﮵ة، ﮲ڡ﮵ى
مصر، ٮ﮳سٮ﮳ب معارضة ﮲ڡودة الصرٮ﮵حة لألصولٮ﮵ة الدٮ﮵نٮ﮵ة. وٮ﮳استنطاق أحد المتهمٮ﮵ن ﮴ڡال إ﮲ٮه ﮴ڡتل ﮲ڡرج

﮲ڡودة ٮ﮳سٮ﮳ب ﮲ڡتوى عمر عٮ﮳دالرحمن م﮲ڡيت ال﮳حماعة اإلسالمٮ﮵ة ٮ﮴﮳ڡتل المرٮ﮴د ﮲ڡ﮵ى عام 1986.

* ٮ﮶ٮ﮵و ﮲ڡان ﮲عوغ: م﮲حرج ومنتج وممثل مثٮ﮵ر لل﮳حدل من هولندا. ﮴ٮم ا﮲عتٮ﮵اله ﮲ڡ﮵ى 2 ﮲ٮو﮲ڡمٮ﮳ر 2004 عىل ٮ﮵د
الهولندي الم﮲عرٮ﮵﮳ى محمد ٮ﮳وٮ﮵ري لالنت﮴ڡام مما اعتٮ﮳ره عمال معادٮ﮵ا لإلسالم، وهو ﮲ڡٮ﮵لم ﮴ڡصٮ﮵ر ح﮵ٮث ٮ﮴مت
كتاٮ﮳ة آٮ﮵ات ال﮴ڡرآن الكرٮ﮵م عىل أ﮳حساد النساء العارٮ﮵ات احت﮳حا﮳حا عىل المعاملة اليت ٮ﮵ل﮴ڡو﮲ٮها من ﮴ڡٮ﮳ل

الر﮳حال.
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وٮ﮳شأن ﮲حلط ال﮲عرب ٮ﮳ٮ﮵ن اإلرهاٮ﮳ٮ﮵ٮ﮵ن وال﮳حالٮ﮵ات العرٮ﮳ٮ﮵ة أو دٮ﮵ن ٮ﮳عٮ﮵نه، ﮴ڡال ﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري،
مثل ٮ﮴لك ال﮳حرأٮم اإلرهاٮ﮳ٮ﮵ة اليت ٮ﮵رٮ﮴كٮ﮳ها المتطر﮲ڡون، ﮴ٮسئي لل﮳حالٮ﮵ة العرٮ﮳ٮ﮵ة وللمسلمٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى
ال﮲عرب عموما، وكثٮ﮵رون ال ٮ﮵ستطٮ﮵عون ال﮲ڡصل ٮ﮳ٮ﮵ن المتطرف وكل ما هو مسلم، لكنهم ٮ﮳عد
﮲ڡترة سوف ٮ﮵دركون أن المتطر﮲ڡٮ﮵ن ال ٮ﮵مثلون دٮ﮵نا ٮ﮳عٮ﮵نه، كما سٮ﮵ت﮲ڡهم ال﮲عرب مدى أهمٮ﮵ة

الم﮴ڡدسـات ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ـلدان الشرق األوسط.

وأكد أن عددا من رسام﮵ى ال﮳حمعٮ﮵ة أوصوا كثٮ﮵را ٮ﮳ت﮳حنب اإلساءة للم﮴ڡدسات، لكن ما ال
ٮ﮵عر﮲ڡه المتعصٮ﮳ون أن ال﮲عرب ٮ﮵ن﮲طر إلى ﮴ٮك الرسوم من زاوٮ﮵ة حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر ول﮵ٮس ٮ﮴عمد

اإلساءة، مشددا عىل أن الرد ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮵كون ٮ﮳الرسم ال ال﮴ڡناٮ﮳ل، كما أ﮲ٮه من المهم أن ٮ﮵ٮ﮳تعد
ال﮲ڡنان والصح﮲ڡ﮵ى عن أي إساءة للم﮴ڡدسات، احتراما للمعت﮴ڡدات.

وٮ﮳العودة إلى حادٮ﮶ة صحٮ﮵﮲ڡة شارل﮵ى اٮ﮵ٮ﮳دو، اليت ﮴ٮّم االعتداء عىل م﮴ڡرها ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت ساٮ﮳ق،
و﮴ڡامت ضدها ٮ﮳سٮ﮳ب الرسوم اليت ﮲ٮشرٮ﮴ها ﮲ڡ﮵ى مرات عدٮ﮵دة واليت ُاعتٮ﮳رت "مسٮ﮵ئة"

احت﮳حا﮳حات كثٮ﮵رة، ٮ﮵رى ال﮲حٮ﮳راء أّن مثل هذه اله﮳حمات اك﮲ٮت محتملة ﮲حاصة ٮ﮳عد أن ﮲ٮشرت
م﮳حلة "ا﮲ٮسٮ﮳اٮ﮵ر"، النشرٮ﮵ة اإللكترو﮲ٮٮ﮵ة لتن﮲طٮ﮵م ال﮴ڡاعدة ﮲ڡ﮵ى شٮ﮳ه ال﮳حزٮ﮵رة العرٮ﮳ٮ﮵ة، ﮲ڡ﮵ى عددها
العاشر الصادر ﮲ڡ﮵ى رٮ﮳ٮ﮵ع 2013، ﮴ڡأٮمة ٮ﮳أسماء وصور 11 ش﮲حصٮ﮵ة ٮ﮵طلب ﮴ٮص﮲ڡٮ﮵تهم، اك﮲ٮت
معنو﮲ٮة ٮ﮳ـ"مطلوٮ﮳ٮ﮵ن أمواٮ﮴ا أو أحٮ﮵اء من أ﮳حل ار﮴ٮاكٮ﮳هم ﮳حرأٮم ضد اإلسالم"، واكن من ضمن
األسماء الواردة ﮲ڡٮ﮵ها، مدٮ﮵ر شارل﮵ى اٮ﮵ٮ﮳دو، ستٮ﮵﮲ڡان شاروٮ﮳نٮ﮵ٮ﮵ه، اّلذي ﮴ٮم ا﮲عتٮ﮵اله ضمن ٮ﮴﮳ڡٮ﮵ة

الضحاٮ﮵ا اآل﮲حرٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى اله﮳حوم األ﮲حٮ﮵ر.

ماه﮵ى ردات ال﮲ڡعل؟

﮳حرت ردات ﮲ڡعل الرسامٮ﮵ن عىل حادٮ﮶ة ٮ﮳ار﮵ٮس ﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق الد﮲ڡاع عن حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر، و﮲ڡق
رأٮ﮵هم. ح﮵ٮث ﮴ڡال الّرسام السوٮ﮵دي الرس ﮲ڡٮ﮵لكس إٮ﮲ّه "عندما ﮴ٮسلب واحدا من الحصون
ال﮴ڡلٮ﮵لة لحرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر اليت لدٮ﮵نا -و﮴ڡد ُسلب ٮ﮳ال﮲ڡعل منا- ﮲ڡمن سٮ﮵﮳حرؤ عىل ﮲ٮشر أي يشء

اآلن؟"

* محمد طه محمد أحمد: رٔٮ﮵ٮس ﮴ٮحرٮ﮵ر صحٮ﮵﮲ڡة الو﮲ڡاق السودا﮲ٮٮ﮵ة. ا﮲حتط﮲ڡه، ﮲ڡ﮵ى شهر سٮ﮳تمٮ﮳ر 2006،
مسلحون ملثمون و﮴ڡاموا ٮ﮴﮳ڡطع رأسه، ٮ﮳عد أن أ﮲عضب اإلسالمٮ﮵ٮ﮵ن من ﮲حالل ﮲ٮشر م﮴ڡال حول النيب.

* أحمد الرٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى: رسام اكراكٮ﮴ٮ﮵ر عراڡ﮴﮵ى ٮ﮴و﮲ڡ﮵ى ﮲ڡ﮵ى شهر مارس 2014 ﮲ڡ﮵ى مستش﮲ڡى ٮ﮳أرٮ﮳ٮ﮵ل، عاصمة إ﮴ڡلٮ﮵م
كردستان العراق، إٮ﮶ر إصاٮ﮳ته ٮ﮳التهاب رٔٮوي حاد. وٮ﮵عت﮴ڡد مرا﮴ڡٮ﮳ون أن موت الرٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى، الذي ٮ﮵نشر رسومه
﮲ڡ﮵ى صحٮ﮵﮲ڡة الصٮ﮳اح ال﮳حدٮ﮵د، له عال﮴ڡة ٮ﮳الض﮳حة الكٮ﮳ٮ﮵رة اليت أٮ﮶ٮ﮵رت حوله ﮴ڡٮ﮳ل ﮲ٮحو شهر، ٮ﮳عد أن رسم

“ٮ﮳ورٮ﮴رٮ﮵ه” للمرشد اإلٮ﮵را﮲ٮ﮵ى األعىل عيل ﮲حامنيئ، وٮ﮴ل﮴ڡى ٮ﮳سٮ﮳ٮ﮳ه سٮ﮵ال من التهدٮ﮵دات ٮ﮳ال﮴ڡتل.
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واكن ﮲ڡٮ﮵لكس ﮴ڡد ُوضع ﮴ٮحت حماٮ﮵ة الشرطة ٮ﮳عد أن أّدت رسومه عام 2007، اليت ﮲ٮشر ﮲ڡٮ﮵ها
صورة لنيب اإلسالم ﮲ڡ﮵ى هٮ﮵ئة ُاعتٮ﮳رت "ُمسٮ﮵ئة" إلى ٮ﮴هدٮ﮵ده ٮ﮳ال﮴ڡتل وإعالن ﮳حماعة عرا﮴ڡٮ﮵ة

مرٮ﮴ٮ﮳طة ٮ﮳تن﮲طٮ﮵م ال﮴ڡاعدة عن ماك﮲ڡأة مالٮ﮵ة ﮴ڡدرها 100 ألف دوالر لمن ٮ﮵﮴ڡتله.

و﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق آ﮲حر، سٮ﮳ق للرّسام السوٮ﮵دي أن صّرح لوسأٮل إعالم "أّن رسم صورة اكرٮ﮵اكٮ﮴ورٮ﮵ة
للمس﮵ٮح أو للٮ﮳اٮ﮳ا ٮ﮵كمن أن ٮ﮵ُ﮴ڡٮ﮳ل وأن ٮ﮵تّم ﮲ٮشرها، لكن الصور المتعل﮴ڡة ٮ﮳النيب محمد

ممنوعة من النشر من ﮴ڡٮ﮳ل كل وسأٮل اإلعالم السوٮ﮵ة، وهذا أمر ٮ﮵﮲ڡرضه ال﮲حوف الممزوج
ٮ﮳اللٮ﮵ا﮴ڡة اال﮳حتماعٮ﮵ة"، عىل حّد ٮ﮴عٮ﮳ٮ﮵ره.

من ﮳حهة أ﮲حرى، سٮ﮳ق أن ُحكم، ﮲ڡ﮵ى أوأٮل عام 2014، عىل امرأة أمٮ﮵ركٮ﮵ة أطل﮴ڡت عىل
﮲ٮ﮲ڡسها اسم "﮳حهاد ﮳حٮ﮵ن"، ٮ﮳الس﮳حن لمّدة عشر سنوات ٮ﮳تهمة التآمر ل﮴ڡتل ﮲ڡٮ﮵لكس. ﮲عٮ﮵ر أّن
﮲ڡٮ﮵لكس ﮴ڡال "إّن حٮ﮵اٮ﮴ه المهنٮ﮵ة ٮ﮴أٮ﮶ّرت سلٮ﮳ا ٮ﮳سٮ﮳ب الم﮲حاوف األمنٮ﮵ة من عرض أعماله

عموما، حىت ٮ﮴لك اّليت ال عال﮴ڡة لها ٮ﮳اإلسالم".

ٮ﮳دورهم، ﮴ٮحدث ﮲ڡنا﮲ٮون ﮲ڡ﮵ى م﮲حتلف أ﮲ٮحاء أوروٮ﮳ا عن ال﮲حوف من أن ٮ﮵ؤّدي اله﮳حوم عىل
شارل﮵ى اٮ﮵ٮ﮳دو إلى ر﮴ڡاٮ﮳ة ذاٮ﮴ٮ﮵ة عىل "الس﮲حرٮ﮵ة" من األدٮ﮵ان، و﮲حاّصة اإلسالم.

ٮ﮵ذكر أٮ﮲ّه السنوات العشر األ﮲حٮ﮵رة ﮴ڡد شهدت العدٮ﮵د من المشاكل المرٮ﮴ٮ﮳طة ٮ﮳ـ"ازدراء"
األدٮ﮵ان، ﮲حاصة الدٮ﮵ن اإلسالم﮵ى، واليت ٮ﮳رّر أصحاٮ﮳ها ذلك ٮ﮳ما أسموه "حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر".

واك﮲ٮت السوٮ﮵د والد﮲ٮمارك محور ض﮳حة عالمٮ﮵ة
ٮ﮳سٮ﮳ب العدٮ﮵د من الرسوم اليت صدرت عن
صحف ٮ﮴اٮ﮳عة لها، واليت صّورت الرسول

محمد.و﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ن اعتذرت صحٮ﮵﮲ڡة ٮ﮳ولٮ﮵تٮ﮵كن
الد﮲ٮماركٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت ساٮ﮳ق عن ﮲ٮشر رسوم

مسٮ﮵ئة لمشاعر المسلمٮ﮵ن.

﮴ڡال الروأٮ﮵ى سلمان رشدي صاحب رواٮ﮵ة "آٮ﮵ات
شٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ة" واليت ﮴ٮسٮ﮳ب ٮ﮴ألٮ﮵﮲ڡها ﮲ڡ﮵ى د﮲ڡع الزعٮ﮵م
اإلٮ﮵را﮲ٮ﮵ى الراحل آٮ﮵ة هللا ال﮲حم﮵ٮين إلى إصدار

﮲ڡتوى ٮ﮴﮴ڡيض ٮ﮳إهدار دمه عام 1989، "إّن عٮ﮳ارة
احترام الدٮ﮵ن أصٮ﮳حت عٮ﮳ارة رمزٮ﮵ة ٮ﮴عين

ال﮲حوف من الدٮ﮵ن. ﮲ڡاألدٮ﮵ان مثل كل اآلراء األ﮲حرى ﮴ٮستحق الن﮴ڡد والس﮲حرٮ﮵ة واالزدراء دون
أّي ﮲حوف من ﮳حا﮲ٮٮ﮳نا"، و﮲ڡق ٮ﮴عٮ﮳ٮ﮵ره.

﮳حورج ٮ﮳ه﮳حوري: الرد عىل اإلساءة للم﮴ڡدسات ٮ﮵﮳حب أن ٮ﮵كون
ٮ﮳الرسم ال ال﮴ڡناٮ﮳ل
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من ﮳حهته، حذر ولٮ﮵ام ﮲ٮٮ﮵﮳حارد الناشر الذي ﮲ٮ﮳حا من محاولة ا﮲عتٮ﮵ال عام 1993 عندما أصاٮ﮳ه
مسلح م﮳حهول ٮ﮳الرصاص ﮲حارج منزله ﮲ڡ﮵ى أوسلو، ٮ﮳عد أن ﮲ٮشر رواٮ﮵ة "آٮ﮵ات شٮ﮵طا﮲ٮٮ﮵ة" ﮲ڡ﮵ى

النروٮ﮵ج، ﮴ڡأٮال "الر﮴ڡاٮ﮳ة الذاٮ﮴ٮ﮵ة وٮ﮳اء"، حاٮ﮶ّا كل وسأٮل اإلعالم عىل حماٮ﮵ة حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر.

واك﮲ٮت صحٮ﮵﮲ڡة ٮ﮵ال﮲ٮدس ٮ﮳وستن ﮲ڡ﮵ى الد﮲ٮمارك ﮴ڡد ﮲ٮشرت 12 رسما اكراكٮ﮴ورٮ﮵ا لش﮲حصٮ﮵ات
م﮲حتل﮲ڡة، عام 2005.

رسامو شارل﮵ى إٮ﮵ٮ﮳دو ﮲حلطوا ٮ﮳ٮ﮵ن سلوك المتطر﮲ڡٮ﮵ن المنتمٮ﮵ن إلى دٮ﮵ن والدٮ﮵ن ذاٮ﮴ه
وهذا ال ٮ﮵ٮ﮳رر ٮ﮳الطٮ﮳ع اإلرهاب

واك﮲ٮت الصحٮ﮵﮲ڡة ﮴ڡد ﮴ڡرّرت ﮲ٮشر الرسوم ٮ﮳عد أن انتهى إلى علمها أن اكٮ﮴ٮ﮳ا د﮲ٮماركٮ﮵ا ل﮴ڡصص
األط﮲ڡال لم ٮ﮵ستطع العثور عىل رّسام لكتاب أّل﮲ڡه عن النيب محمد ﮲حو﮲ڡا من الّردود

االنت﮴ڡامٮ﮵ة. لكن ﮲ٮشر الرسوم اكن سٮ﮳ٮ﮳ا ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮴ڡاش واسع ﮲ڡ﮵ى الد﮲ٮمارك عما إذا اك﮲ٮت الصحٮ﮵﮲ڡة
﮴ڡد حّرضت عىل الكراهٮ﮵ة الدٮ﮵نٮ﮵ة ٮ﮳هذه ال﮲حطوة أم ال.

وٮ﮵ذكر حٮ﮵نها أّن ٮ﮳عض الصحف اك﮲ٮت ﮴ڡد ﮲ٮشرت الرسوم ٮ﮴أٮ﮵ٮ﮵دا لمٮ﮳دأ حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر، ﮲عٮ﮵ر أّن
أ﮲علب وسأٮل اإلعالم ﮴ٮ﮳حنٮ﮳ت ﮲ٮشرها.

وٮ﮴﮲ڡاعال مع حادٮ﮶ة ٮ﮳ار﮵ٮس، ﮴ڡال رسام الاكرٮ﮵اكٮ﮴ٮ﮵ر الد﮲ٮمارك﮵ى المت﮴ڡاعد، كورت ﮲ڡستر﮳حارد،
لمحطة ٮ﮴﮵ى. ﮲ڡ﮵ى 2 التل﮲ڡزٮ﮵و﮲ٮٮ﮵ة الد﮲ٮماركٮ﮵ة ع﮴ڡب اله﮳حوم "أر﮳حو أال ٮ﮵كون لهذا الحادث أي

ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر سليب عىل وسأٮل اإلعالم وأالّ ٮ﮵نتاٮ﮳ها الذعر."

هذه الرسوم السا﮲حرة اليت ٮ﮴مّس من رموز دٮ﮵نٮ﮵ة، ولئن ٮ﮵زعم أصحاٮ﮳ها أ﮲ٮها تتنزل ﮲ڡ﮵ى إطار
حرٮ﮵ة التعٮ﮳ٮ﮵ر، إالّ أّن عددا من المرا﮴ڡٮ﮳ٮ﮵ن ٮ﮵رون أ﮲ٮها مصدر لتأ﮳ح﮵ٮج العنف والمشاعر

ٮ﮵ر أعمالهم اإل﮳حرامٮ﮵ة وإلض﮲ڡاء ﮲ٮوع المعادٮ﮵ة، ﮲حاصة أّن اإلرهاٮ﮳ٮ﮵ٮ﮵ن لطالما استعملوها لتٮ﮳ر
من "الشرعٮ﮵ة" عىل أ﮲ڡاكرهم المتطر﮲ڡة.


