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  م عل  رسل  هلل.احلمد هلل، والصالة والسال

 
 أما بعد؛

فإنَّ اللسائَل الشرعية املتاحَة للحد من اإلساءات الغربية بعامة والدمنركية خباصة لنبينا حممد صل  هلل عليه وسلم، بل 
ه اللسائل: مجيَع اللسائل املمكنة، ومن هذ -حكلماٍت وشعلبً -كثريٌة، وينبغي أن تُفع ِّل األمُة اإلسالمية   -وألنبياء هلل مجيًعا 

، ويلجب مالحقَة من صدرت منه وحماكمته؛ ويقل ى ذلك بالستناد إىل ما ميكن من  استصداُر قانلن جير م هذه التصرفاتِّ
املسلغات الشرعية والقانلنية احمللية والدولية.. ومهما كان ذلك بعيًدا يف نظر بعض املسلمني بسبب ما تعانيه األمُة من 

اي تساعد يف وحدة الكلمة وقلة امللقف، وكسب املعركة اإلعالمية، ورمبا بدأت اخلطلات غرَي ضعف وتفكك، إال أن مثة قضا
مشجعة، لكن تبين القضية واإلصرار عليها جيعلها قضية حية، تتفاعل مع اللاقع وتساعد يف العمل اإلجيايب يف الدعلة إىل هلل 

ناسبة جتعلها أكثَر قَبلال وأسرَع إىل اللجلد؛ كما أن مثل هذا تعاىل من خال  التعريف، وقد تتلافق يف مرحلة ما مع ظروف م
العمل يفيد اكتساَب اخلربة اإلسالمية يف استصدار القرارات الدولية اإلجيابية مهما تطاو  اللقت، فكم فكرٍة بدأت يف 

 له مسار قضااي شائكة. جلسة مث حتللت إىل مشروع أممي مث إىل قانلن ملز م حملي كان أو إقليمي أو دويل، تغري من خال
 

واستصدار القرارات األممية له وسائل معروفة عند علماء القانلن الدويل واملختصني فيه، إذ تُعد مشروعاُت القرارات يف األمم 
املتحدة عل  ضلء التعليمات اليت ترد من علاصم الدو  اليت يهمها صدوُر القرار؛ ومما يلز م لتقد م مشروع قرار ما: ضمان 

 اللفلد الصديقة ودعمها واهتمامها. أصلات
 

ومما ميهد لذلك: عقد اتفاقات ثنائية بني الدو  اإلسالمية والدو  األخرى، وال سيما ذات املصاحل القلية مع العامل 
ما  اإلسالمي، تنص  عل  جترمي اإلساءة إىل األنبياء، بل وجترمي معاداة اإلسال م، وحق الدو  اإلسالمية يف مقاضاة ُمسيٍء إذا

حاضًرا يف أي اتفاقية ميكن إحلاقُه هبا، وتلظيف  -شرط جترمي اإلساءة إىل األنبياء-قدِّ م إليها؛ وينبغي أن يكلن هذا الشرط 
ما قد يلجد من اضطرار بعض الدو  إىل عقد اتفاقيات معينة مع الدو  اإلسالمية إىل تضمني هذا الشرط، ولل إبضافة 

 قدر اإلمكان. جماالت وميادين إىل لب االتفاقية
 

ولكي تثبت الدو  اإلسالمية مصداقيَتها يف ذلك أما م األمم، ومصداقيتها عند شعلهبا إزاء إعراهبا عن استنكار هذه 
اإلساءات، عليها أن تبدأ هي بعقد اتفاقات منفصلة أتخذ مسم  واضًحا يف جترمي اإلساءة إىل األنبياء وإىل اإلسال م الذي 

الدولة. مث تنطلق هذه الدولة يف تكتل إسالمي لعقد اتفاقات ثنائية ومجاعية مع دو  أخرى، وتسلق تعلن كثري منها أنه دين 
القانلن لدى دو  أخرى، ومن مث تقدمه إىل األمم املتحدة يف أتييد مجاعي كبري، ليمكنها أن تستصدر القانلن بصيغة دقيقة 

 النقد الشرعي للدايانت احملرفة إن هي نصت عل  األداين مثال.تضمن اللفاء مبضملنه، مع احلذر من أي عبارة حتتمل جترمي 
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وقد جاء يف حيثيات إصدار قانلن تعقب معاداة السامية عامليا الذي أماله الصهاينة عل  الكلجنرس األمريكي: سرُد عدد 

السابق مهاتري حممد يف اجتماع من اللقائع والعبارات اليت جعللها مسل ِّغاً إلقراره، ومنها تصرحيات لرئيس اللزراء املاليزي 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي نصَّ فيه عل  أن اليهلد أقلية حيكملن العامل بللكالة! وأن املسلمني الذين يتجاوزن املليار ال ميكن 

 هزميتهم حبفنة ماليني من اليهلد.
 

ات اإلسالمية الفاعلة الستصدار قانلن جير م اإلساءة إىل نبينا حممد وكم هي احليثيات اليت ميكن أن جتمعها الدوُ  واملنظم
 صل  هلل عليه وسلم الذي ننطق امَسه عبادًة يف كل نداء للصالة بل ويف كل صالة..

 
كما ميكن االستناُد القانلين إىل ميثاق األمم املتحدة يف عدد من ملاده اليت تتناقض مع إطالق احلرية ألعداء اإلسال م 

سلمني والتمييز العنصري ضد املسلمني؛ ففي القانلن الدويل مميثاق األ م وغريه من جمملعات القلانني وحقلق اإلنسان  وامل
من امللاد ما يُكذ ِّب دعاوى احلرية املطلقة، اليت ترتَّس هبا بعض املعتدين ومن يساندهم، وقد كتب احلقلقي الدويل حمملد 

بعض امللاد القانلنية الدولية اليت ميكن اإلفادة منها يف جترمي الرسل م، وقد ُنشر يف جريدة املبارك مقاال مفيًدا يف ذلك يبني 
 احلياة وأعاد نشَره ملقُع املنظمة الدولية لنصرة خامت األنبياء صل  هلل عليه وسلم.

 
صدار قانلن جير م لعدد من احلقلقيني املسلمني وغريهم تالحق املسيئني وتسع  يف است -مشكلرة–وهناك جهلد قائمة 

اإلساءة إىل األنبياء عليهم صللات هلل وسالمه، ومن ذلك ما تقل م به اللجنة الدولية لنصرة خامت األنبياء صل  هلل عليه 
 وسلم.

 
وينبغي أن ال نتلقف عند هذه اجلهلد يف استصدار القلانني الدولية، فأمامنا الكثري من اللسائل املشروعة إلنكار اإلساءة 

ها إجيابيا وال سيما بعد تكرارها؛ ومن هنا ينبغي أن تستمر اجلهلد الشعبية يف االستنكار والتعبري عن الغضبة اإلسالمية وتلظيف
وأن جتعل منها حملراً للحدة األمة، وأن تتخلص الساحُة اإلسالمية من تباد  التهم وحتميل املسؤوليات، فاجلميع أمامه الكثري 

االقتصادية مثال، مع األسف الشديد نرى أنه مل يُقاطع كثري من املسلمني الشركات الكبرية اليت  مما ينبغي فعُله؛ فاملقاطعة
يتعامل معها كباُر التجار واحلكلمات اإلسالمية، كشركة ممريسك ، اليت يكفي التلليُح مبقاطعتها لتأديب الدمنركيني املعتدين 

ات الكبرية، مل تكن داخلة يف بعض الفتاوى اليت صدرت برفع املقاطعة وإعادة التعقل إىل تصرفاهتم، وللمعللمية فهذه الشرك
عن شركة مآرال  املتخصصة يف امللاد الغذائية مثال؛ تلك الفتلى اليت تصلر بعض الغيلرين أهنا شاملة لكل صلر املقاطعة مع  

 كل الشركات.
 

؛ وال يقا  إن استعماهلا حمرج للدو ، فنحن يف عصر واحلقيقة أن املقاطعة من اللسائل اليت ينبغي أن تفعَّل بطريقة صحيحة
 ال يُنَكر فيه أثُر األفراد والشعلب يف احملافظة عل  مكلانهتا الدينية والثقافية، وخاصة إذا ما كان متزانً يف امللقف، وملحًَّدا يف

نع الشعلب من ااخاذ حقِّ ها يف إعالن املرجعية الشرعية وحرًّا يف املمارسة العملية واإلعالمية؛ فإن القلانني الدولية ال مت
املقاطعة االقتصادية ضد من يسيء إليها، كما ال تتحمل اجلهات الرمسية مسؤولية دولية هبذا اخلصلص. كما أنَّ السلابق 
س الدولية تؤك ِّد حق احلكلمات وليس الشعلب فقط يف احلث عل  املقاطعة االقتصادية وتقنينها يف حا  االعتداء عليها، ولي

اعتداء أشدَّ عل  املسلمني من االعتداء عل  اإلسال م ونيب اإلسال م؛ وبغض النظر عن مدى أتثري ذلك عل  الدولة املقاَطعة، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إال أن الغضبة هلل واحلمية لرسلله أتىب أن أضع يف سلة التسلق بضائع ملن جياهرون حبماية من يسيء إىل نبينا صل  هلل عليه 
ا إىل البيت واألسرة، وال يَعلم معىن االعتداء الذي ارُتكِّب ضد نبينا حممد صل  هلل عليه وسلم، فضال عن أن أذهب هب

وسلم وخطلرته يف اجملتمع اإلسالمي إال من عَرف اإلسال م عل  حقيقته، وعَرف مكانة اإلسال م والنيب حممد صل  هلل عليه 
 وسلم لدى املسلمني مهما كان مستلى التزامهم الديين.
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