بسم اهلل الرحمن الرحيم

إجابات جريدة عرب نيوز

إساءة الصحيفة الدارنماركية لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم
عبد المقصود ميزرا

محمد عبده يماني

 )1ما هو المطلوب من األمة اإلسالمية تجاه من أساءوا؟

المطلوووب موون اامووم ا سوووميم اليوووئ اوواه أولءو ال و ين أسووا وا إلووى رسووول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم هو أن نقف ااههم موقفا حازموا حتوى يللوم أولءو الو ين
قوواموا به و ا التصوور أننووا لوون نقب و بووال حووال موون ااحوووال ا سووا ة لرسووول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ونشلرهم بخطوورة التصور الو ل قواموا بوه ان هو ه ااموم
ال قبو ا سووا ة ال صوريحال وال لميحوال وال رمووزال وال زمووزال سووي رسووول اهلل صوولى
اهلل عليه وسلم ال ل هو نبي ه ه ااموم وزعيمهوا ورسوولها وقااودها الو ل ا تواره
اهلل سبحانه و لالي رب اللالمين وهياه له ا الدور ..لكن المهم هو أن نلي ه ا
اامر وأن نشلر باننا قصرنا سي ا عوئ عن سويدنا محمود صولى اهلل عليوه وسولم
وعن سير ه وعن شخصويته وعون ا سووئ هو ا الودين الللويم الو ل احتورئ جميو

ااديووان وعوون ه و ا النبووي عليووه اس و الصوووة والتسووليم ال و ل جللووه اهلل رحمووم

لللالمين وليس لألمم اللربيم وال ا سووميم سقو  ،وهو ه سرصوم أن لمو البورام
الدينيم ليس للدساع سق ولكن للتوعيم الصحيحم و ثقيف اامم عون هو ا الودين
وه ا النبي اللليم صلى اهلل عليوه وسولم, ،لكون ال كوون هو ه البورام وقتيوم او
رد سلو سقو , ،انمووا بصووورة علميووم واعوميووم منتلمووم ومدروسووم ..سووا ا مووا عوور
النوواح حقيقووم سوويرة سوويدنا محموود صوولى اهلل عليووه وسوولم سلوون يسووي وا اليووه وانمووا
التقصير منا سللينا ان نلي الدرح اآلن.

 )2هناك إعتذار من رئيس وزراء النرويج كيف ترون هذا
الموقف؟

إعت ار رايس الوزرا النروياي هو إعت ار سياسي وسي حدود مايستطي سلله
ولكن الق يم ليست مارد إعت ار وانما رزبتنا سي أن يدرك ان نلائ بوده
وسياسا ها وعوقا ها الدوليم ال شا على ا سا ة لألمم سا ا كانت هناك قناة
أو صحيفم أو جهم أسا ت إلى اامم ا سوميم وإلي رسولنا صلى اهلل عليه
وسلم سمن واجب رايس الوزرا وحكومم الدنمارك ليس مارد إعت ار ولكن
وجيه إلى جها ها النقابيم وا عوميم والتلليميم بما ياب ان كون عليه
اللوقات م الدول المحترمم وان لوض ا سا ة با حسان وليس مارد ملاقبم
المخطئ ال ل ال ستطي كحكومم منتخبم ملاقبته ،ولكنها ستطي أن لوض
بالتوجيه السليم الحترائ ثقاسات اامم وعقاادها ونبي ا سوئ سيدنا محمد
صلى اهلل عليه وسلم هو قمم ما ياب أن يحترئ لك دولم ريد أن يكون بيننا
وبينها ك إحترائ و قدير..اننا كمسلمين نرسض أن يقال مث ه ا الكوئ عن
سيدنا موسى أو عيسى عليهما السوئ ان ديننا يامرنا باحترائ جمي اانبيا
عليهم السوئ ونبينا صلى اهلل عليه وسلم احترئ جمي إ وانه من اانبيا .

 )3ما رأيكم في المقاطعة للمنتوجات الدنماركية؟ وهل هذا كافي؟

ال ش أن مقاطلم المنتاات طوة عبرت عون ألوم النواح سوي الوبود االسووميم
عامووم وسووي بووود الحوورمين بصووورة اصووم ،وموون المهووم ان نوودرك ان المقاطلووم
بمفردهووا لوون حقووا ااهوودا التووي نسوولى اليهووا موون ورا حملتنووا التصووحيحيم،
ولكنها صورة لبيريم على أل حال ،وسيكون سيها اشلار اه ل الوبود ،بوان
مصووالحهم تلوورض للخطوور إ ا مووا أسووا وا للوودول الصووديقم بوودون وجووه حووا ،وان
هو و ه ال وودول ل وون تس ووام مو و مثو و هو و ا التص وور  ،ولك وون كم ووا قل ووت ال كف ووي
المقاطلم بحد ا ها.

 )4موقفففف المملكفففة العرسيفففة السفففعودية وسفففحس ا السففففير كيفففف
ترون ا؟

الحقيقم المملكم لم سحب سوفيرها إنموا اسوتدعته للتشواور ،وهو ا موا صوره بوه
س وومو وزي وور الخارجي ووم ،والغ وورض م وون لو و ا ط وووع عل ووى فاص ووي أكث وور ع وون
الموضوع ،وما ياوب عملوه بلوا لللوقوات التوي ورب المملكوم باالودانمارك ،وال
ش أنها طوة موسقم وزير مستغربم من المملكم التي حرص علوى التودرف سوي
قرارا ها ،ولكن المملكم لن تسوام مو مون يسوي إلوى سويدنا محمود صولى اهلل
علي ووه وس وولم ب ووال ص ووورة وال لإس وووئ عام ووم ،وس ووبا ان وجهن ووا ح وواالت مماثل ووم
ووجهت بحزئ وقوة حتى راجو أولءو الو ين يسولون بوين وقوت وال ور لوسوا ة
لإسوئ وإلى نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم أو القرالن الكريم بال شوك مون
ااشكال..

 )5هفففل هنفففاك أطفففوات أأفففرز يجفففب علفففأ الزعمفففاء والقفففادة أن
يتأذوها في نظركم؟

الحقيقم زعما اامم ا سوميم وقاد هوا واجوبهم أن يودركوا أنهوم سوي هو ا اللصور
قصروا سي التوعيم با سوئ وا عوئ عن الدين ا سومي وعون رسوول اهلل صولى
اهلل عليه وسلم بصورة ص لك الناح سي بودهم وإلى ااطفوال سوي مدارسوهم
وإلووى المراكووز ا عوميووم والنقابيووم ،وهو ا أجوودم موون ا نتلووار إلووى ااوقووات التووي
يسا سيها إلى ا سوئ و كون التحركات كردود سل سق .

 )6هناك رأي يقوم أن هناك ضرر من المقاطعة للمنتوجات
الدنماركية كيف تردون علأ هؤالء؟
ال أعتق وود أن هن وواك ض وورر اص ووم س ووي وج ووود النل ووائ الل ووالمي الادي وود ،وعل ووى
اللكس من ل سوإن الموواطن المسولم يريود إرسوال رسوالم واضوحم إلوى أولءو

الو و ين أس ووا وا لرس ووول اهلل ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ب ووان م ووا سلل وووه ط وور عل ووى

إقتصادهم وإ ا كرر قد ي دل إلى مقاطلم نهاايم.

