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 مآالت الفتنة بني السنة والشيعة
 2008, 23اخلميس. أكتوبر. 

 

  جاسم سلطان
 

 
 ملن ننحاز؟ هل ننحاز إىل السنة أم إىل الشيعة؟ 

سلللل الاريلللاوه وحننيلللم وألللن ملللنحم؟ أم إىل ملللا  ر لللم ا سلللتا  هلللل ننحلللاز إىل الشلللي   و 
 فحمي هو ده والدكتور حنمد العوا والدكتور  ارق النشره وحننيحم وأن منحم؟

هلل ه هللي ا سلليتلة اللللر وارت ري رنوا كبلل  مللن الشللنااث وهلللو  شللحد أ للدا   شللل  أن 
مللدر سللتنك وكللم  تالوو إىل فتنللة كللكرة وكلرر تتللد رو وتنللك وون أن  عللر  أ لد إىل أه

ستدهس ري  ر احاة خاصة أن الاضية الداخليلة بلدت أهلنم عن  لل  امللرن أن  نحلاز إىل 
 أ د املعسنر ن ليبنت والنه.

وسوان كانت ا زمة ا خ ر منالغا فيحا أو كانت فعال تستحق ما رأ ناه ونلراه  ففلي تالد ره أن هل ه ا زملة نبلل لنلا 
اقل  كملا هلو ال كملا نتمنلاهة ني تانلني وويل  سلنل  ضلار ة للتعاملل مل  مبلل هل ه فرصلة كلي ننل جل ا حلد ري فحلم الو 

 ا زماتة تلك ا زمات املتعلاة بتحد د بنية اجملتمعات.

فاللد   للن الللنعا أن مللا يللد  ارن  للدمر فنللرر النحضللة و عللل ا مللة تيلل ا مللن نفسللحاة بينمللا أرر ري هلل ا ا مللر 
اجل محلللم مطلللروي ري قضلللية النحضلللةة وهلللو سللل اجل العرقيلللات واملللل اهُ مالللدمات  لللُ أن ت سلللتبمر ل جابلللة  لللل  سللل  

والطوائلل وا وننة وكيللل  نللن للمأتمل  أن  سللتو ُ كللل هل ا التنللو ؟ وال تللتم بضلة وون ويلل  أجوبللة  ايايللة 
ملبللل تلللك ا سلليتلة.. فحللل نغتللنم الفرصللة؟ وهللل نلل من أنللم كفللاد هللرو  مللن التفنلل  ا للاو ري مبللل هلل ه ا هللناليات 

 ة  دم إهعاهلا؟حبأ

فمأتمعاتنا ارن ري مفرتق  رقة بعضحا  اوو إىل الو در واال تشاو ري مشلرو  النحضلةة وأخلرر تالوو إىل التفتلت 
والتخلللللة واللللنعا  عتالللد أن ا زملللة هلللي أزملللة سلللنة وهلللليعةة لنننلللا للللو أ لللدد ت لللنيل ا زملللات النلللكر الاابلللللة 

 

 سلطان الدكتور جاسم
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ةة فعلللل  ال للللفحة العرقيلللة هنللللا  فزم  لللراث وكللللرو وفللللرا لالهلللتعاجل ري هللللنل  لللرواث لوجللللدد أن الت زملللات متنو لللل
وتركمللان وبربللر. و للل  ال للفحة الد نيللة هنللا  مسلللمون ون للارر و حللوو و   د للةة و للل  ال للفحة ا سللالمية هنللا  
 ائفيللة تاسللليمية سلللنة وهللليعة وإ يللليةة و لللل  صلللفحة السلللنة هنلللا  كللل لك أهلللل العايلللدر ال لللحيحة واملشلللنو  ري 

 . اائدهم واملتكأ منحم

و ل  صفحة أهل العايدر ال حيحة هنا  م اهُ فاحية تطالُ حباحا ري اال رتا ة وتشنو من ا ق انة و لل  
صللفحة اكركلللات ا سللالمية هنلللا  مسللائل  لللُ أن وسللم بلللني املحللاونني وا حلللاو ني ومللا بينحملللاة مبلمللا  لللد  ري 

  اناسلامات سياسلية مبلملا هلو  لاو  العلراق بلني السلنة أنفسلحم بلني أصلحااث اخليلار السياسلي والعسلنرهة وهنلا
ري فلسلللطني بلللني فلللت  وريلللااة ني أخللل ا هنلللا  صلللفحة اال لللتالالت ملللن العلللراق وفلسلللطني وأفغانسلللتان... والاائملللة 
تطوجلة ومادمات كل مشلنلة ملن هل ه املشلاكل موجلوور وقابللة للتفأل  إ ا وجلد ال لا ق املناسلُت فملا ا ننت لر؟ 

 ت حبنمة وب  ر أم نفت  ا راي وال نداو حا؟هل نستعد ملواجحة كل ه ه التحدن

واملشلللنلة اكايلللرر اليلللوم هلللي مشلللنلة الشللليعة والسلللنة كملللا  عطللل  هللللا العنلللوان ارنة وال أقلللوجل إبلللا  لتحد لللد هلللي 
املشنلةة ولنن هن ا  تم تعر فحاة وه الن هم أ رافحاة ملن العلراق إىل إ لران إىل النو لت إىل ووجل اخللليل إىل لننلان 

 ن  بل إىل ا اليات ري أورو ة هر ط مالق من التوترات الر ال  نا حا من  واصل صُ ال  ت  ل  النارتإىل سور 

 مآالت املشهد

لو اسلتمر رملي اكطلُ ري النلارة واسلتمر التل زم بلدخوجل أ لرا  ي تنلن تعيشلم ري م سلاتم فلاكراث ا هليلة قاوملة ال 
حد اسلتعالن بعلا ا  لرا   لل  أخلرر  توللد  نلم اسلتعدان ل خلر حنالةة ومآالهتلا معروفلة ومالدماهتا معروفلةة فمشل

وسنااث وهتائمة ني تندأ االهتناكات.  ىت إ ا أكلت اكراث ا خضر واليابس تدخل اجملتم  الدويل ليضل  الوصلا ة 
  ل  ه ه اجملتمعات الر ي وسن معا ة نسيأحا النيينة وما أمر اهلوتو والتوتسي ري إفر ايا بنعيد.

ر ما تعتاد ا  را  املتخاصمة أبا  لعنل ستحل ا هناليةة لنن اكراث بعد أن تنحك الطرفني و ت كلدا أن و او
العنل  اج   ن  ل ا زمة   لأآن إىل إ او سلنل لتانلني التعلا أة أه أن الشلعواث ولاراث ري االقتتلاجل اللداخلي 

 الطر  ارخر. ال لني تنأ   كراث  الة وإمنا لتت كد من  أ  العنل  ن إ ور

وهلل ا املسللار لللليس جد للدا ري العللاية فالللد اسللتن فت اكلللرواث النينيللة أورو  مللا    لللد  للن املائللة  لللام وانتحللت  عاهلللدر 
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وايلعة أساسلا جد لدا للشلر ية الدوليللةة فا رتفلت  لسلياور املطلالة للدوللة الاوميلة و اللدت  1648فيسلتفاليا  لام 
 ب ر ري املمارسات السياسية.اتفاقيات تع ز التسام  الد ين وتناها ال

وري املاابلل هنلا  مسلار  خلر أ ضلا قلراث  الوم  لل  فلسلفة جد لدر وهلي التمييل  بلني التلداف  املانلوجل و ل  املانلوجلة 
فلنن قلنلا إن ملن  لق أه صلا ُ فنلرر أن  علك  نحللا و نشلرها و نلني مي اهتلا وون أن  عتلده  لل  ارخلر نة  نللدها 

 فحو تداف  أفنار ورؤر.  نن الاوجل إن التداف  مانوجلة

 ما الذي يزعج؟

إن ا مللر امللل  ل للليس وخللوجل أفنللار جد للدر ري بعللا اجملتمعللات الللر خلللت منحللا مللن قنلللة فال للاهرر هللي سياسللية 
 متيللازة و نلللد نييلل  السياسلللي  للن اللللد ين ري هلل ا املشلللحد نسللتطي  أن ألللدو مللا الللل ه    أنللا.. هلللل هللي سياسلللة 

  هُ الشيعي؟اكنومة ا  رانية؟ أم  أل امل

فحأل امل هُ الشيعي وما  طر م من هنحات  ل  السنة مدونة من  أكبر من أللل وأربعمائلة  لامة وهلي ي تتغل  
 من   لك اكنية ك لك الرووو الفنر ة  ل  تلك الشنحات مدونة من  الادم.

ملويلو  لليس متعلالال  لن لرر ولاد ا رت  ا زهر ب حة التعند  ل  امل هُ الشيعي ا عفرهة ولنن ملا ي  اللم إن ا
للفام بل  لن رر للسياسلة وا ماملةة وهنلا منملن املعضللة خاصلة ري الع لر اكلد  ة  يل  ي  انل  الشليعة  نت لار 
املحللده الغائللُ بللل  مللن اكركيللون مللنحم بضللرورر إ للداو املشللحد ل حللوره  و لتللايل بللرزت فنللرر وولللة املحللده وجلليأ 

ت قلدرا مللن اكركيلة ا د للدر ري املل هُة وأوت لتللوترات  لل  الللور السلين الشلليعي املحلدهة وهلي الفنللرر اللر أ  لل
 فنيل  نن إ او معاولة جد در ري ظل املاوالت ا د در؟

إن التميي  بني الد ين والسياسي  نحنا خيارات أكبر وفرصلا أفضل لفحم الواق ة فمن املمنن أن نفحم ان  او السنة 
نيلة لتوظيلل اكاللة الشليعية واسلتد ائحا إىل سلا ة الفعلل السياسلي   تنارهلا إ لدر أووات من ولر  اكنوملة ا  را

 الدولة ا  رانية.

وهلل ه الاضللية  للُ ف لللحا  للن مسلل لة امللل هُ الشلليعي  للىت ال  تحللوجل اكللد   إىل اخلللو  مللن انتشللار ملل هُ 
ااومللللة مللللد النفللللو  السياسللللي للللللدوجل معلللنية فمعركللللة مااومللللة مللللد امللللل اهُ معركللللة فنر للللة  لدرجلللة ا وىلة ومعركللللة م

 واستد ان الد ن لن رر براقحا هي معركة سياسية  لدرجة ا وىل.
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 نلدها  نللن اال للرتا   للل  خطللورر كارسلات اكنومللة ا  رانيللة  للل  النسلليل االجتملا ي وتوجيللم الناللد هلللاة وللليس 
 اكد    ن اخلو  من التشي  أو اكد   الطائفي.

ري املنللا ق السللنية أنللم ملل هُ لللم رؤ للة سياسللية خاصللةة ووالن للدولللة اكايللنة  إ للران ة فحللو وأزمللة امللل هُ الشلليعي 
ليس خالفا كخلال  الشلافعية واملالنيلةة ولنلن الشليعة  ائفلة هللا والن و ملوي سياسلية  علل أه ووللة  شل  ملن 

 للخارو. بابة تعد ٍّ  ل  سياوهتا ورهنحا  -بلغة السياسة -أن  نون انتشار "الفنر الشيعي"

أمللا  لنسللنة لل للاهرر الد نيللة ري  للد  اهتللا إ ا مي دهللا  للن ال للاهرر السياسللية فنحتللاو إىل مراكلل  حببيللة لرصللد ال للاهرر 
وتاو حاة و شمل  لك رصد ملا  نتألم الطرفلان ملن منلتل والاري وفول ه  لل  النسليل اللو ينة هلل  ل وه إىل و دتلم 

كلللل  لللر ة وود لللد م لللاور الد ا لللة السللللنية للللدر الطلللرفني وود لللد   أم ن  الللمة وود لللد ملللوا ن السللللنيات ري منلللتل
 املسيتولني  نحا ووي  إسرتاتيأية للتعامل معحم.

أمللا ارن فحنللا  مللالنر واسللعة تطللري  للل  ا ميلل ة   تنللار أن النللل  اللوجل قللوال وا للداة وأن أ للد الطللرفني كلللم  عللل 
ن كللال الطللرفني  عللل  ل للنفني. وليسللت هنللا  هلليطانية  لشلليا نية والطللر  ارخللر تسللن  فيللم املالئنللةة واكاياللة أ

 مطلاة ري ه ا الطر  أو  ا .

 حماوالت العالج

 لاد مرت ا مة  ك مسارها التار ي بعدر حناوالت للتعامل م  تلك ا هناليةة فن كر  ل  سنيل املباجل:

مويللو  مطللروق  ر يوللاة وليسللت  املواجحللة الفنر للة: مللن خللالجل اكأللة واكأللة املضللاور بللني السللنة والشلليعةة وهلل ا 
كتا ت ابلن تيميلة ري اللرو  لل  الشليعة  نلا بنعيلدة وهلو ملدخل ي  ل ت زلاره ال ب    لة هل الن أو ور لك هل الن ملن 

 معسنراهتم.

املدخل السياسي: كلاان ساسة الدوجل ري الافل وامل نرات واكد    ن امل احل املشرتكةة وهو مسلار أ ضلا ي  ل ت 
 زاره.

ملدخل التار للُ: مبللل ملل نرات التار للُ ولاللانات املعتللدلني والللد ور إىل تنللو ن نمعللات نملل   لمللان مللن الطللرفنية 
وقد أخ  أ ضلا ه ا امللدخل ملداه خلالجل العالوو الفائتلة وون أن سلين منسلنا صللنا بعيلدا  لن العالقلات الدبلوماسلية 
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 اهلشة.

   للل هللل ا التحللده؟ ومللا نللو  املنللاورات املطلوبللة مسللتانال تللرر مللا اللل ه جعللل مبللل تلللك املنللاورات تعألل   للن إبللدا 
 للىت  نللن أن  نللون مسللتانلنا أفضللل؟ ومللا ا تعنينللا نللاراث ا مللم ا وروبيللة وا مللم ا خللرر كسللم النلل ا  بغلل   ر للق 

 العنل؟ ر ا تنون ه ه ا سيتلة هي حنور اهتمام املفنر ن وا سرتاتيأيني ري املر لة اكالية واملانلة.

 طاب اإلسرتاتيجياخل

أ لُ املتحمسني اليوم الدا ني خلو  ال را  السين الشيعي ر ا ي  تن روا إىل أن ه ه ليست ا زمة الو يدر  بلل 
قد تنون مادمة  هعاجل باية ا زمات  ل لك يتاو ا مر إىل رو ة وتن رة بعيلدا  لن اكملاا املفلرذ الل ه  عملي 

غلالني ري التحلو ن ملن هل ن ملا هلو جلارٍّة متننلني خطلااث الدبلوماسلية الل ه العالة ك لك نوجلم نفلس النلملة إىل امل
ال  ادم  ال  مليوا أ ضا وقد يمل نفس اخلطر النلاروية فحلم بلد ور  لدم تفخلي  اجملتمل   تألاهلون ملن   ر لون 

 فيم الانابل.

فلرذ" الل ه  ل و  لنلاا ري و نن الاوجل إن ه ه ا زملة وملا هلاكلحا  سلحم ري إهلعاهلا نو لا اخلطلااث  "اكماسلي امل
 راث قحولة امل   والنوصلةة والل"الدبلوماسي املميت" ال ه  رت  أصحااث املعلادر املناهلرر بلدون توجيلم  مللي كلا 

  علحم  ضربون ال ف   ن ه ا اخلطااث املبايلة إننا حباجة إىل خطااث  ل  وهو اخلطااث ا سرتاتيأي.

 نقاط على طريق اإلسرتاتيجية

نلا نلرر أن  لل مبلل هل ه ا هلناليات  تطللُ خطلا  إسلرتاتيأيا فنننلا نل كر هنلا بعلا النالاذ اللر  نللن أن وإ ا ك
 تساهم ري صيا ة ه ا اخلطااث:

* ا نسان  ر ري ا تناق ما  شان من أفنار  ل  مستور اال تااو اللد ينة ولليس  بنلان اللو ن الوا لد أن  واجحلوا 
ري أن  ادم والنه لو ن  خر أو  طعن و در اللو ن  مارسلاتم. وأه فنلر  سلع   الفنر إال  لفنرة لننم ليس  روا

لتم  ق اجملتم   ُ الت ده لم بطر الة تنفلل و لدر اجملتمل ة سلوان كلان  للك بلد ور سلنية أو هليعية أو  رقيلة... 
 إخل.

مو للات املعتدلللة ري * ننلُ التعميمللات الااتلللة  كلحللم  اوللون.. كلحللم  فعلللون  فحللي مالوالت مضللللةة وتسلللُ اجمل
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الطلرفني فرصللة الايللام بللدور  اقلللة إ  إبللا تضللعحم ري خانلة املعسللنر اللل ه ت  للو اث النللار  ليللمة و لتللايل  لأيتللون إىل 
 صد العدوان.

* الاضلللية سياسلللية  متيلللاز   سلللتخدم اللللد ن أوار فيحلللا ملللن قنلللل السياسللليني  لللل لك  نلللد مواجحتحلللا  لللُ مواجحتحلللا 
لتنفيلللل  م للللاحل السياسللللةة فللللنن رأوا  -بللللو ي مللللنحم أو بللللدون و للللي–ون رجللللاجل الللللد ن سياسلللليواة والساسللللة  سللللتخدم

السللنوت  للل  الطللر  ارخللر منعللوا كللل مللا  سللين إليللمة وإن رأوا أن املعركللة السياسللة قللد  نللت أرخللوا لرجللاجل الللد ن 
 العنان كي  تحدووا  ا هانوا.

در ا مر نيللة وا سللرائيليةة وأن ا مللة  للُ أن *  للرر التيللار املعللار  للت للعيد أن يللراث الشلليعة اليللوم  للدم ا جنلل
تتنتلللل ري مواجحلللة العلللدو الوا لللد. بينملللا التيلللار امل  لللد للت لللعيد  طعلللن ري كلللل موقلللل للشللليعة  نلللن أن   لللُ ري 
م لللحة ا مللة ل للد العللدوانة فيحونللون مللن االنت للاراتة وكللال التيللار ن  لتللنس  ليللم أننللا قللد ن  للد مواقللل اكنومللة 

هللا ري مواقلللة ونعاريللحا ونااومحللا ري مواقللل أخللرر. أه أن أهللل السللنة  سللعحم أن  اللاوموا كللل  ا  رانيلة أو  لل اث
كارسللة هلليعية تفتللت قتمعللاهتمة و للد موا كللل كارسللة هلليعية ومللي كمللة اجملتملل . ونفللس ا مللر ري الللدوجل الللر  للا 

مة و لد موا كلل كارسلة سلنية تالوه أ لنية هيعيةة من  احم أن  ااوموا أه كارسة سنية هتد  إىل تفتيلت قتمعلاهت
 قتمعاهتم.

فالاضللية هنللا ليسللت قضللية و نيللة باللدر مللا هللي سياسللية تضلل  ري اال تنللار ا وجل و للدر اجملتمعللات واسللتارارهاة فللنن 
خرو فر ق من السنة  ر د أن  فت ري  ضد قتم  سين و  قمة فعل  اجملتم  أن  ااوم ه ا الفر ق. أه أننلا نتحلد  

 أو مااومة كارسات بغا الن ر  ن ملة وم هُ صا نحا.هنا  ن و م 

* إ ا كلان هتد لد النسليل االجتملا ي  تطللُ مااوملة فيأللُ ود لد ا ووات املناسلنة لتللك املااوملةة حبيل  ال ت  للد 
من جرا ات اجملتم ة أو تدخلم ري ووامة من ال لرا ات اللر ال تنتحلي. فعلل  التيلار املنلاوه  لت لعيد أن يلدو إىل 
أ ة ورجة سيتم الت عيدة فحنا  فرق بني "رف  ال وت" وبني "ال راخ"ة ملا هلي الدرجلة املطلوبلة ملن الفعلل؟ حبيل  
تعللللاو املويللللو  وال ت زمللللم. فنللللني إهللللعاجل اكللللراث وبللللني السللللنوت والانللللوجل  يمنللللة الطللللر  ارخللللر سلللللم واسلللل  مللللن 

 اخليارات.. فحل اختكده؟

الدولللة اكد بللة ري الغللراث تنفللل لنللل مللوا ن اكللق ري أن  نشللر فنللره مللن *  للُ التمييلل  بللني ا صللل واالسللتبنانة ف
خللالجل  ليلللات ووسلللائل سللللمية تضللل  اجملتمللل  ري مسلللار التلللداف  الفنلللره الملللووة لنلللن قتمعاتنلللا اليلللوم تعللليأ  اللللة 
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تتحيلُ ملن أه االستبنانة فما نراه ري العراق من ا تاان بني السنة والشيعة  فر   ل  ا مة  الة استبنائية  علحا 
فنللللر جد للللد قللللد  فتللللت اجملتملللل ة للللل لك  للللُ أن تضلللل  ري قائمللللة أولونهتللللا اكيلولللللة وون تفنللللك بايللللة اجملتمعللللات 
واناسللامحا فمنلل  تفنيللك اجملتمعللات ال  اللل أايللة  لللن صللد العللدوان ا سللرائيلي ا مر نللية ويتللاو إىل إسلللرتاتيأية 

تمل  أن  لدر  أنلم  ليلم بلدوره أن يسلن اختيلار التوقيلتة مند ة. و ل  الطلر  ارخلر  املل الفنلر الوافلد  لل  اجمل
 وتاد ر ال رو ة  ىت ال   جل ال را .

أمللا  للن صللنا ة ا سلللرتاتيأية الللر تعيللد بنلللان قتمعاتنللا  للل  أسللس جد لللدر ففللي تاللد ره أننلللا  للُ أن نفنللر  لللك 
 مسار ن:

 اكل الننيوه  و ل املدرة و شمل والوة أمور:

نللل مورو تنللا الد نيللة والباافيللة والتار يللة الللر تلل كي هلل ا ال للرا ة للليس مللن أجللل ت للو ُ املراجعللات الفنر للة ل -
أفنلار ا يلل اكلايل ملن الطلرفني الل ه  عيبلا ري ا ر  فسلاواة ولنلن ملن أجلل فسليس  الوجل أجيلاجل جد لدر   نتل   

أن تار لر اكالائق  تللل  لن منم فتيل ا زمةة أجيلاجل جد لدر تعلي جيلدا كلل ا فنلار املطرو لة ري قتمعحلاة وتلدر  
تار لللر اكالللوقة فاملسللليحي  علللرت  بنفلللره بلللنعا ملللا  للل من بلللم املسللللمة واملسللللم  علللرت  بنفلللره بلللنعا ملللا  للل من بلللم 
املسيحية فح ا إقرار  كاائقة لنن  لك ال  رتتلُ  ليلم إهلدار للحالوقة أو أن  نلون أ لداا موا نلا ملن الدرجلة 

 البانية.

عللدجل واكر للة واجملتملل  املللرتابط الاللوهة وهللي الدولللة  املللة املشللرو  اكضللاره الللر وشللد فسلليس وولللة املوا نللة وال -
اجملتم  كلم ري مسار للفعلة و ندما تتوافر ري اجملتم  الاوانني وارليلات اللر تضلنط التلداف  الفنلره والسياسلي  للن 

لتفتيتللم. وهللا أللن نللرر ري بعللا   سللتطي  أ للد أن  ضللر  جملتملل ة و  للن  اجملتملل  هنللا  للارا نفسللم يللد أه حناولللة
الدوجل ا وروبية كيل تتداف  ا فنار يمن إ ار مانن. وكيل   ن  التنو  العرقي والد ين والطائفي أوار  ستبمرها 
اجملتمل  و علل منحلا  اقلة خالقلة. و نللدما تتخلل  الدوللة  لن وورهلا تسلم  لنللل ملن هلان أن  تلدخل  هلعاجل فتيللل 

 تم اخلاصةة ل لك   ل وور الدولة هنا هو وورا حنورنو  ُ أن  ستعاو.أزمةة أو إ فائحا  ل   ر ا

بنلان قتملل  ملدي قللوه قلاور  للل  أن  سللاهم مل  الدولللة ري مشلرو  بنللان و للن قلوه مو للدة ملن خللالجل م سسللاتم  -
 املتنو ة والفعالة. الر تنون صمام أمان يوجل وون اهتعاجل فتيل ا زمات.
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  :اكل العاجل  إ فان اكرائق

وإىل أن  نتحللي هلل ا العمللل الفنللره الضللخم و  للن  متا للا ري صلليغة تناسللُ كللل الشللرائ  العمر للة   تطلللُ ا مللر 
 إسرتاتيأية للتعامل م  ا زمات من أجل إ فان اكرائقة أو اكيلولة قدر ا منان ون اهتعاهلاة وه ا  عين:

ن قابللة لل حلور  لل  السلط  ري أه ك لة وت لن  * إ او  لية لرصد التوترات الطارئلة و الجحلاة فمبلل هل ه الاضلا
اصر وووجل إىل  الة توتر حندوور ا ور.  صا اا قابال لتفأ  أزمة جد درة وقد و 

–* وي   ليلات ونليم لفلا املناز لات املختلفلة الناهليتة  لن التلوترات الطارئلةة ووجلوو هل ه ارليلات  عيلد التلوازن 
 بني أ را  مبل ه ه املشاكل امل منة. إىل اخلطااث النيين -بدرجة من الدرجات

* وي   ليات للتعامل املناهر م  ا زمة ري  الة وجووهاة  ك استخدام الوسائل السلمية وإ دا  يلغط  ايالي 
  ل  صنا  ا زمة.

ت * استبمار الغالنية الع م  من املسلمني الرافضة لتفنيك بنية اجملتم ة  ل  أبلا  النيلة  ل  من ملة ولليس هللا صلو 
ة وإبدا  إسرتاتيأية لننان قدرر ه ه الغالنية وتن يمحا للدفا   ن املوا نة ومااومة أه هتد د تفنينلي للمأتمل    اجلٍّ

 من الطرفني.

كانت ه ه حناولة لوي  خطوذ أولية ملآالت ه ا امللل الشائكة وكيفية التعامل معم  ل  امللدر الار لُ والنعيلدة 
 ونايحا مآزق التاحار إىل الوران وت هعارات و نية وم هنية و رقية و ائفية.  ىت ندف  عمتنا  ل   ر ق النحضةة

 
 مفكر إسالمي قطري
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