
1 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أجوبة أسئلة

كان الرتكي إيشق قوشينار وقائد القوات الربية أردال جيالن أغلو ر أعلن كل من رئيس األ 29/7/2011 يف :السؤال األول
م من مناصبهم وطلبوا أر يغيت وقائد القوات اجلوية حسن وقائد القوات البحرية أشرف أوغو  حالتهم على إقصاي استقاال

تقالته. ومن مث التقاعد. وهؤالء يف أعلى سلم القيادة وجبانبهم قائد اجلندرمة (الدرك) جندت أوزيل الذي مل يعلن عن اس
  ركان بالوكالة. قائدا للقوات الربية ورئيسا لألخريأعلن عن تعيني األ

أم هي دوافع صراع دويل؟ وما  ت،بني اجليش واحلكومة على الصالحيافما دوافع هذا األمر؟ أهي دوافع حملية نتيجة صراع 
  تقاالت؟املتوقع نتيجة هذه االس

  ر ما يلي:ك: بتدبر ما حدث ومتعلقاته يتبني أن األمر هو نتيجة صراع دويل بأدوات حملية... ولبيان ذلك نذ الجواب

السياسي للدولة خرية بني قادة اجليش وبني الطرف يام األتقاالت بعد ظهور توتر شديد يف األلقد جاءت هذه االس -1
االعتقاالت اجلارية جلنراالت يف اجليش  هو هذه األسباب الرئيسة حدأو رية وبرئيس الوزراء وحكومته متمثال برئيس اجلمهو 

مع استقالة أولئك الضباط  بالتزامن 29/7/2011ي يف أكومة. وآخرها حصلت يف هذا اليوم متهمني مبحاولة قلب احل
احملكمة   عضاء هذهأخذ موافقة أعقوبات الثقيلة يف اسطنبول وبعد لل ةبع للمحكمة الثالثة عشر صدر املدعي العام التاأعندما 

جنراالت وعلى رأسهم قائد جيش إجية احلايل حسني  7شخصا من بينهم  22مرا باعتقال كاملة كما أعلن؛ أصدر أ
قانون العقوبات الرتكية الذي  من 312نصرت طاش دالن وقائد اجليش األول السابق حسن إغزيز وذلك حبسب املادة 

ا يعاقب و جزئيأو يعطل عملها كامال أزالة حكومة اجلمهورية الرتكية "كل من حياول استعمال القوة واجلرب إل ينص على أنه:
دلة حبقهم، وبسبب وجود شخاص حىت جتمع كافة األولئك األأصدر قراره باعتقال أنه أعلن أبعقوبة السجن املؤبد". و 

يداعهم السجن. وهؤالء اجلنراالت ما زالوا موظفني يف اجليش. إنه يأمر باعتقاهلم و إنزال هذه العقوبة حبقهم، فإاحتمال 
ن االعتقاالت بني صفوف اجليش املتقاعدين جبانب سياسيني وصحفيني وكّتاب حمسوبني على جبهة أواجلدير بالذكر 

طاحة باحلكومة بالقوة، وحلقها الكشف يف رغناكون لإلآحتت مسمى حركة  2007ذ منتصف عام الكماليني قد بدأت من
عرفت بعملية  2003عن مؤامرة أخرى ضد احلكومة لقلبها بالقوة العسكرية كانت ستحدث عام  2010بداية عام 

دمة لكبار الذين ما زالوا يف اخلالباليوز (املطرقة) وما زالت تداعيات هذه القضية تتفاعل واالعتقاالت مستمرة بني الضباط ا
  على املراتب جبانب الضباط املتقاعدين.أاجليش يف  ي ما زالوا موظفني يفأ

حيث  2010عام وقبل تسعة أيام من اجتماع جملس الشورى العسكري العام املاضي يف بداية شهر آب/اغسطس  -2   
ات الثقيلة يف إسطنبول قرارا صدرت احملكمة العاشرة للعقوبأعلى التقاعد كما هو معتاد سنويا حالة جتري الرتفيعات واإل
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يف ذاك  جنراال موظفا كانوا ينتظرون الرتقية. وقد جرى 11ي متقاعد، منهم أوغري موظف  اموظف اضابط 102اعتقال ب
صحاب الرتب العالية حىت ال يعتقلوا وال حيالوا على التقاعد، فجرى جتميد ترفيعهم ومنهم أالتاريخ حل وسط حول بعض 

هم املتهمني يف هذه القضية. وكانت قيادة اجليش تصر على ترقية هذا أغزيز وهو من إاجلنرال حسن ول قائد اجليش األ
صرار ترقيته. ومن إردوغان رفضا بكل إورية عبداهللا غول ورئيس الوزراء للقوات الربية ولكن رئيس اجلمه اً اجلنرال ليصبح قائد

ن إز مع جنراالت آخرين. وللعلم فغزيإقرارا باعتقال هذا اجلنرال حسن  ) املدعي العام ويصدر29/7/2011مث يقوم اليوم (
حسن إغزيز ليصبح قائدا للجيش  ن يّرفعأوصى بأالذي تقاعد العام املاضي كان قد ركان السابق إلكر باش بوغ رئيس األ

اهلرمي الصعودي يف اجليش  ركان فيما بعد حسب التسلسلللقوات الربية حىت يصبح رئيسا لألول وبعد ذلك يصبح قائدا األ
ركان السابق إلكر باش ن رئيس األأدر املطلعة على الشؤون العسكرية الرتكي. وسبب هذه التوصية كما نقلت بعض املصا

غزيز وهو من إعية" اليت نشرتك فيها ومعنا حسن يريد أن يضمن السري قدما يف "خطة العمل يف حماربة الرج(نه أبوغ ذكر 
حسب التسلسل الذي ذكرناه آنفا. ولكن  ركان القادم)ئيس األته حىت يصبح ر ذه فيجب العمل على ترقيعضاء جمموعتنا هأ

امات اليت وجهإفشله أوغ باء بالفشل العام املاضي حيث ختطيط باشب ها املدعي العام ضد اجلنرال ردوغان عن طريق اال
ر قرار باعتقال هذا اجلنرال جبانب اعتقال جنراالت آخرين صداإيام املدعي العام يف هذا اليوم بغزيز وضد آخرين. وقإحسن 

ولياء نعمتهم أليز هم جنن اإلأيعلمون ويتعلمون  لإلجنليز فهؤالء اجلنراالت املوايل الكمايل تشكل ضربة قاصمة لظهر التيار
ن أقامة اجلمهورية، و إاخلالفة و ىل احلكم وهدم إتاتورك للوصول أرية وحافظوا عليها وساعدوا كمال سسوا اجلمهو أفهم الذين 

م بل كان عاشقا هلم تاتورك كأ ثاين املعظم لديهم ينونو الذي يعترب الرجل الإليز، وكذلك رفيقه عصمت جني لإلأان مرتبطا 
تاتورك ودعموه، كل ذلك يدرسونه يف سرية هذين الرجلني املعظمني بل أليز، وهم الذين نصبوه بعد هالك جنوقد ارتبط باإل

غان ووالءها و دإر وهم يرون يف حكومة  ليزجنبشكل آيل مرتبطا باإلوهكذا أصبح والء هؤالء اجلنراالت  قدسني لديهما.امل
  ألمريكا منافساً شرساً هلم...

مريكا وكذلك ضرب ردوغان املوالية ألإخرى قلب حكومة ز يف قطاع اجليش ويف القطاعات األليجنوقد حاول عمالء اإل -3
نذارا باحلظر عام إليه إن طريق حمكمة الدستور اليت وجهت و عأرغناكون آو عملية أحزبه وحظره سواء يف عملية الباليوز 

ردوغان وحزبه حزب العدالة إثر قانون استصدره إخرى، وذلك على أاملبادئ العلمانية الكمالية مرة ذا ما خالف إ 2007
مهم بسبب ملبسهم ص على "عدم منع من يدرسون يف اجلامعات واملعاهد العليا من حق مواصلة تعليية يف الربملان ينموالتن
رج مريكية يف اخلالدى اجلميع وهو ينفذ السياسات األمريكا ظاهر أردوغان وحكومته وحزبه بإو مظهرهم العام". فارتباط أ

مريكي يف الداخل. وهو يعمل عمله على تركيز النفوذ األمريكية يف الداخل واخلارج جبانب بل يعمل على محاية املصاحل األ
جياد نظام رئاسي تكون فيه الصالحيات الواسعة لرئيس اجلمهورية وكذلك تعديالت تتعلق إستورية بحداث تعديالت دإعلى 

بصالحيات اجليش للحد من تدخله يف الشؤون السياسية والعمل على جعل اجلهاز السياسي هو الذي يسري اجليش 
حىت اليوم ويسعى جلعل تركيا ذات نظام فدرايل حىت حيل املشكلة الكردية حسب  يتحكم فيه وليس العكس كما هو جارٍ و 
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مريكا ذلك يف العراق عندما أوجدت أو فدرالية كما أكراد حكما ذاتيا كثريتها من األأمريكية فيمنح املناطق اليت األ ةالرؤي
ا املدين برمير. وبريطانيا حىت حتافظ على نفوذها يف تركيا تسعى على قلب وضعت دستورا جديدا للعراق يف عهد حاكمه

  ..سقاطها عن طريق عمالئها الكماليني يف قطاعي اجليش والقضاء ويف غري ذلك من القطاعات.إو أردوغان إومة حك

الكردستاين منها تراك هلجمات من قبل عناصر حزب العمال أخرية تعرض جنود يام األوجبانب كل ذلك ففي األ -4 
عالم جنود وقد قامت وسائل اإل 7ا وجرح جندي 13حيث قتل  14/7/2011حادثة سيلوان يف والية ديار بكر يف 

 غراضطؤ هذه القيادة يف هذه العملية ألسئلة املشككة بتواأي العام ضد قيادة اجليش بطرح األاملوالية للحكومة بتأجيج الر 
ركان حبضرة رئيس اجلمهورية وقد خرج ثرها مع رئيس األإردوغان قد اجتمع على إسياسية موجهة ضد احلكومة. وكان 

نه سيزيد أألفا و  15ىل إرهاب عداد قوة البوليس اجملهزة ملا يسمى حماربة اإلأنه سيزيد من أاضبا من هذا االجتماع معلنا غ
ا وسيجعلها تعمل مع قوات اجلندرمة وكذلك سيعطي صالحي ا وقدرا ن يطلبوا أت للوالة يف الواليات الرتكية بامن فعاليا

ب القدرة على مالحقة املتمردين من عناصر حز  مظلة وزارة الداخلية حىت حتصل مساعدة القوات الربية وكل ذلك حتت
ىل عدم ثقته بقيادة اجليش وكذلك قام واستغل هذا إردوغان هذه التشكيكات وأملح إالعمال الكردستاين، وبذلك أكد 

على غرار ما فعل تورغت  رهاب ليصبح جيشا خاصا تابعا لهية جهاز الشرطة اخلاص مبحارمة اإللن شكل تقو احلدث ليع
جه كما إوزال الذي يسري أ وزال يف عهده قوات انتشار سريع بوليسية ولكن بعد أن شّكل أعلن. فحدث أردوغان على 

ن جيعل اجليش حتت إمرة احلكومة أيضا يف حماولته هذه أ ردوغانإن يضعفها وينهي فعاليتها. ويهدف أرحيله استطاع اجليش 
وذلك عندما يربط كل ذلك بوزارة الداخلية وجيعل القوات الربية تأمتر يف الداخل بأمر الوالة. وهكذا وصل الصراع والتوتر 

  شد حال.أىل إردوغان إبني اجليش وحكومة 
على اهلرم يف قيادة اجليش بعد كل تلك التوترات أماعية املفاجئة من قبل من هم يف وقد جاءت هذه االستقاالت اجل -5

عليها ويظهروا موقفا معارضا لسياسة احلكومة  ن حيرجوا احلكومة ويوجدوا ضغطاأرادوا أم أا يظهر والصراعات. وعلى م
على التقاعد يف  نىل سن التقاعد وسيحالو إوا ربية واجلوية والبحرية قد وصلن قادة الأكسب تعاطف الناس معهم. مع العلم ل

وردت أىل ذلك فقد إضافة . باإل1/8/2011ي يف أعد يومني على اليت ستبدأ باجتماعات جملس الشورى العسكري األ
ردوغان كانت تطلب ترقية إخرية اليت جرت بينها وبني غول و ن قيادة اجليش يف االجتماعات األأبعض املصادر املطلعة 

ركان لثاين لرئيس األصالن غونر النائب اأد القوات الربية وترقية اجلنرال سالدراي بريك قائد اجليش الثالث ليصبح قائاجلنرال 
شارات إن إما لن يوقعا على ترقيتهما بل أعلنا أردوغان ذلك بكل شدة، و إاجلندرمة وقد رفض عبداهللا غول و  ىل قيادةإ

ام يف التآمر على قلب احلكوم م أن هؤالء القادة رأوا أىل التقاعد. فيظهر إن يساقا أة حتوم حوهلما وليس من املستبعد اال
هلم  على فقاموا باستعمال آخر ورقةالقادمة جمللس الشورى العسكري األن حيققوا ما يريدوه يف االجتماعات أا لن يستطيعو 

م. وقد ختلف عنهم قائد قوات صدقائهم يف اجليش ضد هذا النأثارة إللضغط على النظام السياسي و  ظام فقدموا استقاال
ا السياسية. وكما يظهر أنرال جندت أوزيل الذي يعرف عنه اجلندرمة اجل ي أنه أنه قريب من احلكومة احلالية ومن توجها
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م ومل يريدوه العام املاضي قا ي بعد أا العام قصائه عنها يف هذإئدا للجندرمة وكانوا يعملون على جندت أوزيل ليس من زمر
حىت حيل حملهم، خرين رب اآلردوغان العام املاضي على ترفيعه وضإا بالفشل. وقد عمل عبداهللا غول و يومني ولكن باؤو 
ركان عندما يبلغ ن يصبح بعد عامني رئيسا لألألقادمة قائدا للقوات الربية على نات اين يصبح عند التعيأفكان من املتوقع 

ركان واجليش حسب قوانني اجليش فيما يتعلق بالرتفيع اعد الذي جيربه على ترك رئاسة األن التقكان قوشينار سر رئيس األ
حد أفراد زمرته وعندما ال يرقى أنه سيبقى وحيدا عندما يتقاعد أن قوشينار شعر بأنه يظهر إىل ذلك فإافة ضباإلوالتقاعد. 

 ن يتخذأحيث سوف ال يستطيع  ةرادمشلوال شبه فاقد لإلقيتهم فسيبقى فراد زمرته اآلخرين الذين عمل على تر أمن 
ه سيكون حماطا جبنراالت من زمرة نار النظام السياسي احلايل ألذا كانت تسري بعكس تيإالقرارات اليت يرغب فيها وخاصة 

جز، وطلب قالة على البقاء شبه عاو متفامهة معها وعلى رأسهم جندت أوزيل فقام وفّضل االستأخرى موالية للحكومة أ
  ي قبل سنتني من تقاعده القانوين.ألى التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد حالته عإ

علن رئيسا هلا أركان بعدما وزيل رئيسا هليئة األأن يعلن عن تعيني جندت أفمن املتوقع أما نتيجة هذه االستقاالت  -6
االت وبعد اجتماع طارئ مجع غول لك االستقبالوكالة وقائدا للقوات الربية من قبل رئيس اجلمهورية بعد ساعات من ت

ردوغان، بل النظام السياسي يف تركيا املتمثل باحلكومة وبرئاسة اجلمهورية إوزيل. وبذلك تكون حكومة أردوغان وجندت إو 
ينات يالتعجراء إمكانية السيطرة على اجليش بإالتنمية يكون هذا النظام قد ملك وبالربملان الذي يسيطر عليه حزب العدالة و 

ا عن طريق اإل ي املوايل شخاص الذين يظهرون تقربا من توجهات النظام السياسي وخلطه السياستيان باألاليت يرغب 
شخاص الذين يعارضون هذا التوجه وسيظهر هذا بعد بعاد كل األإو يسريون على ذلك، وسيعمل هذا النظام على أمريكا أل

ن أضباط وتقاعدهم. وبالتايل نستطيع و ترقيات الأعلى للبحث يف ترفيعات ي األد انعقاد جملس الشورى العسكر يومني عن
ا أن أنقول    ليز يف تركيا.جنهم معاقل اإلأعلى اجليش وتضرب مريكا بدأت حتكم سيطر

املستمر منذ ن ذلك نتيجة التوتر أاالت باجلملة للقادة العسكريني و استق" :ذاعة الربيطانية قوهلاول تعليق هليئة اإلوكان أ -7
ا لذلك. وبذلك عرب اإل سنوات بني احلكومة واجليش". وذكرت الغارديان الربيطانية على موقعها هم وعمالؤ ليز جنقوال مشا

نظام السياسي يف تركيا املوايل حدى معارك الصراع مع الإتركيا نتيجة هزميتهم يف  عن انزعاجهم ملا آلت إليه أوضاعهم يف
عن رضى عما حيدث يف تركيا، فقد  مريكيني فكانت طبيعية تدل على عدم انزعاجهم، بل تنمّ األ ما ردة فعلأمريكا. و أل
ا "علن مارك تونر الناطق باسم اخلارجية األأ دارة شأن تركي داخلي". وعرب عن ثقة اإلمريكية واصفا تلك االستقاالت بأ
  )29/7/2011مريكا أسات الرتكية كاملة". (موقع صوت س"ثقتنا باملؤ  مريكية بالنظام السياسي الرتكي احلايل قائال:األ

  و نتيجة صراع دويل بأدوات حملية.ما حدث ههكذا، فإنه ميكننا القول إن و 

  هـ 1432من شعبان  28
  م29/7/2011
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ويف جزيرة أوتوبا نتج عنها قتل حنو تسعني شخصاً  تفجريات يف أوسلو تحدث 22/7/2011يوم اجلمعة  السؤال الثاني:
صف باليميين املتطرف بأنه من قام باهلجومني... وقد وصف وعدد كبري من اجلرحى... وقد اعرتف مواطن نروجيي نصراين وُ 

  منذ احلرب العاملية الثانية.... رئيس الوزراء النروجيي اهلجوم بأنه املأساة الوطنية األكرب

ام مباشرة للمسلمنييجهذا األمر؟ وما داللة تو  فما دوافع قبل أن يتبني أنه نصراين متطرف مييين؟ مث هل ظهور حقيقة  ه اال
  جذوره عميقة يف الغرب بشكل عام؟ من قام بالتفجري بأنه ليس مسلماً قد خفف احلقد جتاه املسلمني، أو هو حقد دفني

الكراهية الذي خيتزنه الغرب جتاه اإلسالم واملسلمني فهم كما قال : إن ما حدث ذو داللة كبرية على احلقد و الجواب
َواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبـَرُ سبحانه: ﴿   ذلك من استعراض األمور التالية: ﴾، ويتبنيَقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن َأفـْ

ام املسلمني...  -1 ة بريفيك ليس حدثا معزوال عما تود أن تصوره ذم اإلسالم بسبب جرميّن إأسرعت وسائل اإلعالم با
وسائل اإلعالم الغربية، وعلى العكس من ذلك، فغوغائية بريفيك وآراؤه تنم عن كراهية اإلسالم وهي نتاج للحضارة الغربية 

غربية للحدث، فقد اليت تلقى صدى لدى الكثريين يف الغرب، وميكن رؤية ذلك بوضوح يف طريقة تغطية وسائل اإلعالم ال
ام اإلسالم واملسلمني باملسئولية عن اهلجوم، وقد أدى ذلك إىل إحداث هيجان ضد اإلسالم "وسارع اإلعالم  خرباؤه" إىل ا

واملسلمني مما أدى إىل عدة اعتداءات جسدية على املسلمني يف النرويج، وكما نقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية عن األمني العام 
المي النروجيي، مهتاب افسار القول "مسعنا بالفعل أّن بعض املسلمني قد تعرضوا للضرب يف أوسلو، وقد للمجلس اإلس

ية بسبب فاهلجمات ضد املسلمني ظهرت مباشرة بعد بث الكراه ،"النساء كن خائفات وطلنب املساعدةاتصلت يب بعض 
ُّ أجرمية األصويل املسيحي،  رنغ بريفيك واليت ا   املسلمون.م فيها نديرس 

بعد أن تبني أن الذي قام بالعمل هو من أبناء قومهم، فإن ساسة الغرب وحىت مفكريهم استمروا يف تربير أعمال  -2
عن دعم آراء بريفيك املعادية للمسلمني، فقد قال جاك  وفوق ذلك فقد عرب بعض الساسة األوروبيني علنا "بريفيك"... 

كوتيال، عضو يف حزب اجلبهة الوطنية الفرنسي اليميين "إّن السبب وراء اهلجمات اإلرهابية يف النرويج هو حماربة الغزو 
يطاليا إرب"، ويف "املدافع الرئيس عن الغاإلسالمي، وهذا ما ال يريد الناس لك أن تعرفه". كما وصف كوتيال بريفيك بأنه 

يطاليا الشمالية وحليف/ الشريك يف ائتالف برلسكوين احملافظ "أفكار إسبرييين، وهو عضو بارز يف دوري  قال فرانشيسكو
بريفيك هي الدفاع عن احلضارة الغربية"، كما قال الربملاين ماريو بورجازي األورويب "إّن بعض األفكار اليت عرب عنها بريفيك 

يطاليون االنتقادات املوجهة ىل اليت يؤّيد فيها السياسيون اإلالعنف فإّن بعضها عظيم"، وهذه ليست املرة األو  جيدة، وما عدا
يطايل انطونيو مارتينو فاالتشي الذي كتب كتابا بعنوان "الغضب بضع سنوات، أشاد وزير الدفاع اإل ضد اإلسالم، فقبل

م "خملوقات خسيسة  م مثل اجلرذان".والكربياء" وصف املسلمني بأ ّ  تبول يف صحن الكنيسة"، وقال "بأ
اية املطاف إىل تشكيل السياسات  ال شك أّن وجهات النظر هذه هي اليت تدفع حنو التطرف، األمر الذي يؤدي يف 
الداخلية للحكومات الغربية على حنو معاد للمسلمني، كحظر احلجاب وفرض قيود على بناء املساجد والتجسس الصارخ 
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ا احلكومات الغربية عل ى اجلاليات املسلمة والسجن للمسلمني دون حماكمات، وغريها من اإلجراءات الصارمة اليت اختذ
 ضد املسلمني.

م مهما كانت، "يّدعي الغرب أّن األفراد أحرار يف عبادة  -3 ولكن احلقيقة اإلله" الذي خيتارونه ويف ممارسة طقوس عباد
م مع مصاحل احلكومات، أو أولئك  املستفيد احلقيقي منهي أن  حرية التدين هم أفراد أو مجاعات ممن تتقاطع معتقدا

الذين ميتلكون القدرة على التأثري على احلكومات، هذا هو أحد األسباب اليت تقف خلف السماح ملؤسسات كثرية يف 
م الناري والسياسات العنصرية، فهي تتواءم  بشكل كامل مع حرب الغرب على الغرب مبهامجة اإلسالم بسبب خطا

اإلسالم اليت مل تنته بعد، ومع ذلك، فلو اعتدى اإلعالم الغريب أو مؤسساته العديدة على اليهود أو دولتهم فإن احلكومات 
 الغربية تتخذ إجراءات صارمة وسريعة للحد من إهانتهم.

دول أعمال سياستها اخلارجية، لفتح اجملتمعات املغلقة وباملثل، فإّن احلكومات الغربية تتعامل مع احلرية الدينية كجزء من ج
أمام القيم الغربية، وتتجاهل احلرية الدينية عندما ال تتفق مع مصاحلهم، ففي حالة االنتفاضات العربية وذبح املسلمني على 

قراطية، وهذا النفاق ال أيدي عمالء الغرب، فقد اختار الغرب متييع رده، ما دام املتظاهرون من أنصار اإلسالم وليس الدمي
 يؤدي إال إىل التأكيد للمسلمني بأّن أمريكا وأوروبا ال تسعيان إال لتدمري القيم والشعائر اإلسالمية.

  حكامه؟أسدة، فأين هي من حضارة اإلسالم و الفاسدة املفهذه هي حضارة الغرب  -4

 واألعراق حممية من قبل الدولة اإلسالمية. إّن اإلسالم ينص على أّن احلياة والعرض والدم وامللكية واملعتقدات

خلالفة مكفولة هلم، بغض النظر عما إذا كانوا من املسلمني أو من غري املسلمني، كما حيمي ايف دولة رعية فجميع حقوق ال
قال  يف العبادة دون أي خوف من العقاب أو املضايقة،الذين يعيشون يف الدولة االسالمية، اإلسالم حقوق غري املسلمني 

ولذلك حيظر على  »...اھَ نْ عَ  نُ تَ فْ يُ  الَ  هُ نَّ إِ فَ  هِ تِ يَّ انِ رَ صْ نَ  وْ أَ  هِ تِ يَّ ودِ ھُ ى يَ لَ عَ  انَ كَ  نْ مَ «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
م، والتاريخ اإلسالمي شاهد على قدرة اإلسالم على ضمان احلقوق  أي مسلم إهانة غري املسلمني أو اإلضرار بأماكن عباد

سبانيا وفلسطني لنجد أّن اليهود واملسيحيني عاشوا بسالم إل اخلالفة، ويكفي أن نتأمل مثال الدينية لغري املسلمني حتت ظ
 احلكم اإلسالمي. مع املسلمني يف ظل

لنصرة وبالنسبة للمسلمني الذين يعيشون يف الغرب أو املقيمني يف العامل اإلسالمي، فإّن عليهم أن يضاعفوا جهودهم 
م العاملني يف البالد اإلسالمية  إلقامة الدولة اإلسالمية، فالدولة اإلسالمية وحدها القادرة على محاية حقوق املسلمني، إخوا

  خارجها. أمخيتارون العيش داخل حدود الدولة ن أكانوا ممسواء 
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