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 في المؤتمر الصحفي الذي قمت بعقده البارحة، قمت بالتعليق على االحتجاجات الشديدة التي قام             
 .بها المسلمون احتجاجا على نشر صور الرسول الكريم في بعض الصحف االوروبية     

ين االوروبيين، باسم دولهم، ان يقوموا باالعتذار يآان من المفروض على السياس لقد اآدت، انه 
على نشر هذه الصور، التي آانت سببا اليذاء مشاعر المسلمين واحتجاجاتهم في العالم      

المسلمون في جميع انحاء العالم يحترمون دينهم احتراما آبيرا، وان التعرض           . االسالمي
 .خا ضد اآبر مقدساتهم لالسالم يعتبرونه عمال صار 

 
 لقد جاءني اليوم خبر نشر الصور في مجلة مالدينا السلوفينية االسبوعية نقال عن الصحيفة            

خاصة، لما نراه من رد الفعل الشديد       .  ان ما قامت به هذه الصحيفة هو عمل خاطئ         .  الدنمارآية
 .من قبل الشعوب االسالمية نتيجة ايذاء مشاعرهم  

 
زاع الحضارات، ولقد اذهلني ما قامت به هذه الصحيفة، حيث اننا في              هناك من يتحدث عن ن

سلوفينيا قد قمنا في االسابيع القليلة الماضية بجهود آبيرة النهاء المعاناة االنسانية وايقاف               
الحرب الطاحنة في دارفور، حيث اننا نقوم بمفاوضات مرآزة مع الحكومة السودانية ومع        

ما نعلم ان السودان هي على االغلب دولة مسلمة، حيث قامت   وآ.  مندوبي حرآات المقاومة
 .هناك احتجاجات صارخة، ضد تلك الدول التي قامت بنشر صور الرسول الكريم         

 
 آيف يمكن االن ان نقوم بمتابعة دور الوساطة؟ لقد آنا قد توصلنا الى اتفاق مع الرئيس         

. اما االن فلقد بدات االمور اآثر تعقيدا.  مالسوداني، ليحضر الى سلوفينيا لتوقيع اتفاقية السال   
حيث اصبح من غير المكن خالل هذه المرحلة الصعبة بين العالم االسالمي واوروبا ان يوافقوا     

خاصة انه قد تم نشر     . ان تقوم دولة اوروبية بدور الوساطة، وان يقوموا بالحضور الى سلوفينيا        
 .مستحيل مجيئهم الى هنا هذه الصور هنا في سلوفينيا، فلقد اصبح من ال   

 
اعتذر باسم جمهورية  .  لذا فانني ساقوم بعمل ماآنت انتظره من زعماء اوروبا االخرين       

 .سلوفينيا وباسم الحضارة االوروبية، لنشر صور الرسول الكريم   
علينا    .  ان حرية الصحافة ال تسمح بانتهاك الشعور والحرمات الدينية الآثر من مليار مسلم  

انها الطريقة الوحيدة، لكي    . ا بعضا، احترام المعتقدات الدينية وعادات االخرين   احترام بعضن 
تفحل الحقد والكره والعداء، مما يؤدي الى دمار     سنعيش سوية على هذه الكرة االرضية، واال فسي  

ليس من السهل على آل من يقوم بتحقير واهانة االخرين ان يشعر بالطمأنينة        . الماليين
 ...ا في مقعده واالستقرار جالس 


