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  العراق يف املسار وتصحيح اإلسالميون
  ١ )السياسية القيادة شروط(

  
  

  العرداوي عليوي خالد. د
  
 أن ناوبي ٢٠١٠ ولغاية ٢٠٠٣ من املدة خالل العراق يف اإلسالميني حكم جتربة عن سابق مقال يف تكلمنا 

 الساحة يف العاملة سالميةاإل والقوى اإلسالمي احلكم مصداقية نظام على سلبا انعكست التجربة هذه خالصة
 السياسية وشعاراا براجمها يف النظر إعادة القوى هذه من يتطلب مستوى إىل األمر وصل حىت ،العراقية السياسية
  .مسارها تصحيح اجل من فيها العاملني وسلوك

  
 يأيت القادمة قاالتوامل املقال هذا يف عليها الضوء سنسلط اليت األمور من كثريا تتطلب املسار تصحيح وعملية 
 مبا الشروط هذه وتتمثل ،العراق يف السياسية القيادة لتويل اإلسالميني يف توفرها الواجب الشروط مقدمتها يف
  :يلي
  
  وتعاىل سبحانه اهللا خوف – أوال

 دهاجن أو غالبا جندها أن ميكن ال خاصة بسمات يتميز أن له ينبغي الدين باسم ويتكلم اإلسالم راية حيمل من إن 
 الصاحل للعمل ومشجعا حمفزا سيكون تعاىل منه فاخلوف ،وتعاىل سبحانه اهللا خوف أبرزها اآلخرين عند حبدود
 اخلاصة مصلحته تقدمي من السياسي سيمنع كما ،العراقي الشعب هو هنا واجلميع ،اجلميع على نفعه يعود الذي
 العامة مقاصدها وحتقيق اإلهلية الرسالة خدمة هو مياإلسال لشعاره وفقا مهه أن طاملا العامة اتمع مصلحة على

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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 ربه لقاء يرجو كان فمن واحد اله إهلكم أمنا إيل يوحى مثلكم بشر أنا إمنا قل( :تعاىل قوله هو هذا ومصداق
 ،تعاىل منه اخلوف أساس هو اهللا لقاء ورجاء – ١١٠ الكهف –) أحدا ربه بعبادة يشرك وال صاحلا عمال فليعمل
 كراسي وراء األعمى اجلري من انطالقا به الشرك ومنع عباده مصلحة وخيدم يرضيه مبا للعمل احملفز هو وبالتايل
  .الشعب حساب على احملرم االكتناز أو احلكم

  
 وقدوة منوذجا يكون أن على اإلسالم باسم يتكلم الذي السياسي حث يف أكثر تتضح الشرط هذا أمهية إن 

 تنامي وجدنا ملا العراقية اإلسالمية القوى بعض يف راسخا اهللا خوف كان ولو فعلهو قوله يف اآلخرين من حيتذى
 جتاهل أو فانعدام ،القوى هذه عليها وتشرف تقودها ومنظمات مؤسسات يف واإلداري املايل الفساد حاالت
 يسرقه من أو ماإلسال باسم يسرقه من بني مييز ال العراقي الشعب جعل عليها احملسوبني بعض قبل من اهللا خوف

 يسكن انه عرف من(: فيه جاء السالم عليه علي لإلمام مهما قوال نذكر أن هنا بأس وال ،أخرى مبسميات
 أن ورأيي ،)العمل وطول األمل قصر به فحري قدم ما إىل ويفتقر ترك عما ويستغين احلساب ويواجه التراب
 اليت الضيقة اآلنية والشهوات واملطامع الصراعات اتركه يف يتمحور أن جيب اإلسالمية السياسية القوى أمل قصر
 املنجزات وحتقيق الشعب خدمة على حرصها يف يتمثل أن فيجب عملها طول أما ،تفريط أو إفراط من تسلمها مل

 وحركاا سكناا يف ومراقبته اهللا من خبوفها أال يكون ال ذلك وكل ،أمدها طال اليت معاناته وإاء ا حيلم اليت
 جالد يتحول ال أن القوى هذه تضمن كيف وإال إليها للمنتمني منه البد كشرط ذلك تأكيد على حلرصوا

  . اإلسالم باسم اليوم جالد إىل والوطنية القومية باسم األمس
  
  اإلسالمي للعمل السياسي الدور فهم - ثانيا
 وقيم ومثل أحكام على تنطوي مساوية رسالة باسم يتكلم انه السياسية الساحة يف اإلسالم شعار يرفع من ليعلم
 الناس من ا واقتناع قبول خلق اجل من وسلوكه سريته يف واقعا جتسيدها تتطلب واإلنسانية الرقي يف غاية

 على قادر إسالمي حكم نظام قيام إىل وقلوم عقوهلم افترنو فيهم وتأثري هلم جذب عامل ذلك ليكون) الشعب(
 يف غريها من أفضل إا على نفسها تطرح اليت واإليديولوجيات بالنظريات ملئ ياسيس فضاء يف والتقدم املنافسة
 هو اإلسالم باسم السياسي العمل من اهلدف فليس وعليه. وكرامته إنسانيته وحفظ وحرياته اإلنسان حقوق محاية

 يف يعين سياسية ابأحز إطار يف اإلسالميني عمل تنظيم إن نعم ،احلكم كرسي على واالستحواذ للسلطة الوصول
 اإلسالمي العمل حتول وإال ذاا حبد السلطة ليس اهلدف لكن السلطة إىل الوصول اجل من التنافس منه جانب
 العراقية اإلسالمية القوى بعض وتدركه تفهمه مل ما لألسف وهذا غريهم عن اإلسالميون فيه خيتلف ال وضع إىل
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  ).الناس بني حبكمه مقبولية وخلق الدين نشر( هلدفا ونست) السلطة( الوسيلة وراء انساقت اليت
  
  العراقي الشعب طبيعة إدراك -ثالثا

 إىل يوجهه هل ،خطابه يوجه من إىل هي مهمة قضية السياسي القائد يدرك أن هو السياسي العمل أولويات من 
 ذلك بدون ألنه ؟،عريق شعب أم مبتدئ شعب؟ متمرد شعب أم هادئ شعب؟ متعلم شعب أم أمي شعب
 ،خياطبه الذي الشعب بطبيعة وفهم دراية على كان من لصاحل القيادة وخيسر خطابه يف حتما سيفشل

 فضال الشعب هذا أن يدركوا أن عليهم لذا ،العراق شعب إىل السياسي خطام يتوجه العراقيون واإلسالميون
 الذي السالم عليه علي اإلمام قول عليه ينطبق - أيضا – فأنه املكونات ومتنوع املراس صعب شعب كونه عن
 جرت قد بالد إىل وجهتك قد أين:.. له قال إذ عليها واله عندما االشتر ملالك عهده يف مصر أهل بشأن ورد
 الوالة أمور من فيه تنظر كنت ما مثل يف أمورك من ينظرون الناس وجور، وأن عدل من ،قبلك دول عليها
  ..عباده ألسن على هلم اهللا جيري مبا الصاحلني على يستدل إمناو ،فيهم تقول كنت ما فيك ويقولون ،قبلك

  
 مع يتعاملون أم يدركوا أن العراقيني اإلسالميني على أن هو هنا السالم عليه اإلمام كالم ذكر من والقصد 

 خداعه ميكن فال السياسيني جيدا خرب وقد وجائرة مستبدة كانت أكثرها كثرية دول عليه مرت عريق شعب
 ختالف بسرية يأيت أن جيب البلد هذا يف للحكم ناجحة جتربة ببناء يرغب ومن أصحاا ا يلتزم ال براقة اراتبشع
 ،واحملكوم احلاكم بني قطيعة تكون ال كي شعبه مع الثقة جسور مد اجل من حكموه الذين والظلمة الطغاة سرية
 إذا: كونفشيوس الصيين احلكيم قال وقدميا ،ناجحال اإلسالمي السياسي للعمل األساس املقدمات من الثقة وهذه
 يف السياسية قيادا تفشل اليت اإلسالمية للقوى ودوام استمرارية ال لذا ،حلكمه دوام فال به شعبه ثقة احلاكم فقد

  .ا العراقي الشعب ثقة كسب
  

   السالم عليهم بيته وأهل بالرسول التأسي :رابعا
 سلوك عن ويبتعد الصاحلني سلوك من عمله يف فيقترب السنة اإلسالمي سيالسيا سيصيب التأسي هذا فبمثل 

 ووجل ،أثره وأقتص بنبيه متأس فتأسى:.. قال عندما السالم عليه علي اإلمام إليه أشار ما وهذا ،واملتجربين الطغاة
 ،بالعقوبة ومنذرا ،جلنةبا ومبشرا ،للساعة وآله عليه اهللا صلى حممدا جعل اهللا فأن ،اهللكة يأمن فال وإال ،موجله
 ،لسبيله مضى حىت حجر على حجرا يضع مل ،سليما اآلخرة وورد ،)البطن خايل أي( مخيصا الدنيا من خرج
 بالرسول التأسي إن. عقبه نطأ وقائدا ،نتبعه سلفا به علينا أنعم حني عندنا اهللا منة أعظم فما ،ربه داعي وأجاب
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 من قريبني اخلري من قريبني احلسن السلوك من قريبني سيجعلهم المياإلس العمل يدعون من قبل من بيته وأهل
 مكارم ليتمم بعثه ومن الكرمي كتابه يف للناس أسوة وجل عز اهللا جعله مبن يقتدون فهم ذلك يف شك وال ،الناس

 يف وحدهم العراقيني وليس الناس كل اليوم الناس إليه حيتاج ما هي النبوية واألخالق النبوية فالسرية ،األخالق
 واجلد التواضع ستعلمهم ألا ،اإلسالميني للقادة النجاح مفتاح بالتايل وهي ،والبحر الرب الفساد فيه عم زمن

 تفترس ضارية سباعا يكونوا ال كي.. والتسامح والعفو واحلكمة واإليثار والعدل واالعتدال والرمحة والرفق
 كذاك فيكونوا ،الطاهرة ورموزه الدين باسم يطلبوا اليت منهومغا احلكم اجل من الناس تفترس كما بعضا بعضها
  .تقديره وسوء جبهله منها فانسلخ آياته اهللا محله الذي

  
  اإلصالحية الرتعة: خامسا

 تسأل أن بد ال إذ ،العراقية اإلسالمية القيادات بتركيز حتض أن ينبغي اليت املهمة الشروط من الشرط هذا يعد 
 آنية وغايات ضيقة مطامع اجل من كان اختيارها وهل؟ اإلسالم باسم العمل اختارت ملاذا نفسها القيادات هذه
 اجل من سياسي كشعار اإلسالم اختارت أا إجابتها جاءت فإذا ؟،سامية وغايات عامة مصاحل اجل من أم

 داخليا وأهله باإلسالم ةاإلساء تلحق هذا بفعلها ألا هلا آخر شعارا ختتار أن ا فاألجدر ،خاصة وغايات مطامع
 غريه دون اإلسالم اختارت أا اإلجابة جاءت إذا أما ،)الدويل الصعيد على( وخارجيا) اإلسالمي والعامل العراق(
 تندفع إصالحية برتعة العمل يتطلب العمل هذا يف النجاح فان ،سامية غايات وحتقيق عامة مصاحل خدمة اجل من
 وطرح وإخفاقات صراعات من عليه انطوت وما األخرى السياسية الشعارات اخلقته اليت املفاسد حتديد إىل

 نشوء منذ العراقي السياسي العمل ساحة أن حقيقة ينكر من يوجد ال فانه ،اإلسالمية القيادات من هلا البديل
 من قيونالعرا حيصد مل اليت السياسية بالشعارات حبلى كانت احلاضر الوقت واىل ١٩٢١ عام العراقية الدولة
 العراقية؟ اإلسالمية القوى به تبشر الذي اإلصالحي املشروع هو فما ،والتراجع واخلراب واملعاناة األمل إال ورائها
 جيب ومصريية حقيقية أسئلة هي وغريها األسئلة هذه ،حتقيقه؟ ميكن وكيف؟ يتبنونه الذين املصلحون هم ومن

 إصالحية برتعة مدفوعة املسؤولية تتحمل سياسية قيادات نتاجإل العراقية اإلسالمية القوى من عليها اإلجابة
  .املعامل واضحة

  
  العصرية – سادسا

 ،احلكم نظام ناحية من وأدواته العصر مع منسجما الناس إىل اإلسالمي اخلطاب يكون أن هو بذلك واملقصود 
 ومناقشة األفكار وعرض ،العام الرأي وكسب اإلعالم وسائل واستعمال ،والتعلم والعلم ،املؤسسات دولة وبناء
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 يكون ما فبقدر.. اآلخر مع واحلوار ،اإلبعاد مبختلف وعيهم وترقية مشاكلهم ومعاجلة ،الناس م اليت القضايا
 حىت والعاملي اإلقليمي الصعيدين على مؤثرا منوذجا جعله على احلرص من بد ال وطنيا عراقيا اإلسالمي اخلطاب

 الزمان أيدي طوا كثرية حزبية جتارب عن ختتلف ال حزبية صراعات جمرد العراق يف اإلسالميني جتربة تكون ال
 يف عصرية تكن مل ما جاذبا منوذجا تكون أن التجربة هلذه ميكن أثر، وال وال عني هلا يبق ومل النسيان وصفحات
  .للجميع مقنعا وغري طاردا منوذجا منها جتعل قد العصر لغة عن البعد إن بل ،والعملية النظرية أطروحتها

  
  وتغيريه الواقع يف التأثري على القدرة – سابعا

 الالزمة واملؤهالت للمهارات امتالكه من بد ال بل ،قائدا ليصبح ومبدئيا نبيال السياسي يكون أن يكفي ال 
 جيب مبا خبريا سيالسيا عمله يف حمترفا يكون أن مبعىن ،املرفوعة األهداف مع ينسجم مبا وتغيريه الواقع يف للتأثري
 العمل ساحة ملئ يف سببا األمر ذا العراقية اإلسالمية القوى بعض اهتمام عدم أو غفلت كانت وقد ،عليه

 يف سببا كانت أحيانا بل ،هلا احترام وعدم عنها للناس تنفري عامل كانت اليت األمساء من بكثري اإلسالمي السياسي
 يكون ال اخللل هذا وتصحيح. هلا املضاد اخلندق تأخذ أا رد أخرى ةسياسي قوى تأييد إىل العام الرأي توجه
 يف تنعكس اإلسالمي العمل ملصلحة املطلوب التغيري إحداث على قادرين كفوئني قادة اختيار خالل من إال

 يف نظاما يكون أن على شعبهم خالله من خيدمون الذي احلكم لنظام مشرقة صورة بالناس وعالقتهم سريم
  .ا الوفاء ميكن ال ووعود السماء يف حتلق شعارات جمرد ال اليد متناول

  
 ،السياسية بالقيادة يتعلق فيما العراق يف اإلسالمي العمل مسار تصحيح يف جدا ضرورية نراها أعاله الشروط إن 

 يأيت ال أن اجل من هلا وفقا عملية خطوات تتخذ وان العراقية اإلسالمية القوى من ترحيب حمل تكون أن نتمىن
  .البلد هذا مساء يف وزالت ظهرت سياسية قوى جمرد جندها يوم
  
 يقول الذي السالم عليه املؤمنني أمري بكالم العراقيني اإلسالميني تذكري هو املقال هذا به اختم ما خري فان أخريا 
 يف الشيطان فرص أوثق من ذلك فأن ،اإلطراء وحب ،منها يعجبك مبا والثقة ،بنفسك واإلعجاب إياك :..فيه

 أو فعلك من كان فيما التزيد أو ،بإحسانك رعيتك على واملن وإياك ،احملسنني إحسان من يكون ما ليمحق نفسه
 عند املقت يوجب واخللف ،احلق بنور يذهب والتزيد ،اإلحسان يبطل املن فان خبلفك موعدك فتتبع تعدهم أن
 منك مأخوذ فانه ،للعيون وضح قد مما به يعىن عما والتغايب ،أسوة فيه الناس مبا واالستئثار وإياك.. والناس اهللا

  ... للمظلوم منك وينتصف ،األمور أغطية عنك تنكشف قليل وعما ،لغريك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٦

  

   

   

 
 
فوفقاً للرؤية الليربالية ، مثة اجتهادات متنوعة يف تعريف مفهوم اتمع املدين بدالالت معيارية وأيديولوجية 

م اتمع املدين بأنه جمال االختيار، واحلرية الشخصية، واملسئولية الفردية، يف مواجهة الدولة اليت التقليدية، يتس
قبال ذلك يتيح اتمع املدين لألفراد اال للمسامهة ، تقوم بوظائفها معتمدة على سلطتها اإلكراهية اإللزامية
سة أنشطتهم املختلفة حبدود احلريات الشخصية وعدم بتحديد مصائرهم اخلاصة وفقا األطر العامة للقوانني وممار

  .التعدي على مساحات اآلخرين
  
ورغم وجود إشكالية ، ويفسر ذلك أمهية وجود جمتمع مدين قوى متسم باحليوية كملمح أساسي للدميقراطية 

وجود أسبقية الذي يوافقه الرأي يف ) حممد أركون وحممد عابد اجلابري(أشار إليها بعض املفكرين ومن بينهم 
؛ فان الدميقراطية أقدم يف تكوينها، وإا هي اليت تصنع )برأيهما(للتجربة الدميقراطية عن تأسيس اتمع املدين و

يرى إن مؤسسات اتمع املدين ال ميكن أن تكون بدون تشبع بالفكر وتسلح مببادئ ) أركون(اتمع املدين، فـ
فيما يرى آخرون بان ال دميقراطية بدون وجود ، مشروط ذا األمر الدميقراطية وان وجود اتمع املدين

املقدمات الصحيحة هلا ومن بينها اتمع املدين ومنظماته فهي اليت تدفع بإقامة احلياة التعددية و تستطيع املشاركة 
  .حكمهيف إنشاء دميقراطية واقعية ناشئة من متطلبات اتمع ال سياسية خيتارها احلاكم يف طريقة 

  
وأي حماولة دون ، ويتطلب قيام جمتمع مدين واع إشاعة ثقافة املدنية كثقافة عامة هي األساس لنشوئه وإنتاجه 

وجود تلك الثقافة يكون مصريها الفشل فإنشاء اتمعات املدنية ال يتم بتشريع وال سن قانون تطبقه جهة معينة 
  . عدت تلك الثقافة كان نتاجها دولة تتسم باملدنية والتعدديةبل هي ثقافة تنشا بني األفراد وكلما تطورت وتصا

  
  :ويرى بعض املختصني وجود عدة عوامل شريطة أساسية إلنشاء جمتمع مدين منها 
  .وجود القناعة التامة من كون اإلنسان القيمة العليا وحياته اهلدف األمسى من كل األهداف - ١
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ر ومساحات التفاعل واالنفتاح على الثقافات األخرى مع ما يتواجد مقدار ثقافة اتمع وقدرته على التطو - ٢
  .من ثقافات

  .وجود مسة التطوع والعمل غري الرحبي و إشاعة ثقافة اإليثار - ٣
مسو املصاحل العليا على املصاحل الشخصية واالستشعار بأمهية ترابط املصري وان ال مصلحة شخصية إال  - ٤

  .بوجود مصلحة عامة
  .باالنتماء واملستقبل الواحد والتعامل مببدأ املواطنة واإلنسانيةالشعور  - ٥
  .حسن الظن املتبادل والتسابق يف تقدمي التنازالت من اجل النجاح - ٦
) الناس صنفان أخا لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق): ( عليه السالم(العمل وفق رؤية ومنطق اإلمام علي  - ٧

  .جلد واالجتهادفال فرق بني احد و آخر سوا با
  .إذابة الطبقية بني أفراد اتمع والعمل على أساس احلقوق والواجبات - ٨
  .وجود األجواء احلميمة يف أي عمل وحماربة الكراهية - ٩

الذي تكون تصرفاته ناجتة عن وعي وحكمة فينفع نفسه ) الكائن العاقل(وميكننا وصف احلالة املدنية بـ
فهو ميارس االعتباطية يف أي ) الكائن انون(عسكرتارية اليت ميكن وصفها بـ على عكس احلالة ال، واآلخرين

  .عمل يؤديه والنتيجة تكون الضرر لنفسه ولغريه
  

وهلذا األمر الكثري من املصاديق فاتمعات اليت تعاين من العسكرة وتبتعد عن املدنية غالبا ما تكون جمتمعات أزمة 
فيما تعاكس الدول املدنية احلالة بكوا دول تقدم الفكر العلمي ، ويل بأسرههلا وجلرياا بل وللمجتمع الد

  .وقبل ذلك تكون رائدة لنفسها بالتطور واالستقرار، والثقايف املؤسس لبناء دولة عصرية
  
املدنية املنشودة لن حتصل عليها اتمعات يف ليلة وضحاها خصوصا تلك اليت تعتمد الطابع العشائري والقبلي  

حبيث ميكن احلديث عن ، إال إننا نستطيع القول بعقلنة الكثري من األفكار وذيبها وفق نظمها العامة، يف تركيبها
متهيدا إلضافة بصمات مستقبلية أخرى وهذا يتطلب بدوره إذابة ثقافات و تغيري ، جو مدين بشكل أو بأخر

  .سانية كمشتركات جتمع بين البشرأخرى منها تبين ثقافة السالم ونبذ العنف وتوخي احلالة اإلن
  
ولعل أهم ما يسهم يف معاجلة اتمعات املصابة بداء العسكرة وابتعادها عن املدنية هو العمل على إعادا اىل  

فالفطرة إذا ما منت منو طبيعيا سلميا متعايشا مندجما فان اتمع سيكون سليما ، قواعد الفطرة اإلنسانية االساسية
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على خالف ذلك فيما لو غرست فيه بعض ، من املشاكل وبعيدا عن العدوانية واالنعزالية والتقوقع سلميا خاليا
األمور الدخيلة فانه سيهجن بشكل يفضي اىل تغيري اإلنسان وابتعاده عن طيبته ومدنيته وقدرته على التعايش مع 

  .اآلخرين
  
إن ظروفهم هي من جيربهم على فعل السلب  ورب قائل يقول ان الناس متماثلون يف طبائعهم وأشكاهلم غري 

، وهذا خالف املنطق العقلي والسبيب فاإلنسان هو املؤثر األقوى بإدارة احلياة وليس جزء من نتاجاا، واإلجياب
ولذا فهو مؤثر ، بل إن املنظومة العاملية اليوم تتحمل نتائج القرارات اليت اختذها اإلنسان نفسه ومل يتخذها غريه

لتأثري وال ميكن بأي حال من األحوال إلقاء اللوم على الطبيعة أو القدر الن ذلك خالف العدالة اليت وصانع ا
  .حيث وهب االنسان حرية االختيار وفق مبدأ الثواب والعقاب) عزوجل(نؤمن ا للخالق 

  
لعنف، فانه يستطيع بإتباعه العسكرة والتسلح واحلروب وا) كائن جمنون(وكما حول اإلنسان العامل اليوم اىل  

وهذا بدوره مينحه مجيع ، بنفس القدرات على تغيري مسار وسلوك املنظومة ليجعلها مدنية تنتج السالم واخلري
فيما تعاكس احلالة ذلك لو اختل وضع املنظومة االجتماعية فإا متنح اإلنسان حريات غري ، احلريات املعقولة

تؤدي بالنتيجة اىل اهلالك اخللقي والنفسي واجلسدي أو قد تنشا معقولة وصورية بل قد تكون حريات منحرفة 
  .الدكتاتوريات الفردية أو اجلماعية

  
مث إن هناك عقبات : (يصف هذا اجلانب بقوله) رمحه اهللا(املرجع الديين الراحل اإلمام السيد حممد الشريازي  

فإذا خاف اإلنسان من هذه العقبات فإنه ليس  ،..نفسية كاجلنب واالستسالم متنع اإلنسان من العمل ذا االجتاه
باستطاعته التخلص من احلالة املفروضة عليه، فعليه أن يزيل هذه العقبات ويريب نفسه على الشجاعة واإلقدام 

فتنمية املواهب والتربية الشخصية وصقل النفس ضرورات ، ...حىت يكون مبستوى خوض الصراع ألجل التغيري
، وأن تكون قلوبنا مفتوحة لآلخرين، وأن ال نفرق بني هذا وذاك وأن يكون املقياس ..دفالبد منها لتحقيق اهل

فإننا إن اتصفنا بأخالقيات وسلوكيات فاسدة كاحلسد والنفاق والنظرات الضيقة ) حسن اإلدارة(و) التقوى(هو 
اتنا ستبقى أسرية العسكرة بل إن جمتمع، فلن نستطيع أن نؤسس جمتمعا مدنيا ونظاماً أقوى من األنظمة القائمة

  ).واجليوش الظالمية
ولذلك فال ميكن ، اتمع املدين مفهوم حديث النشأة لدى الكثري من الشعوب وخصوصا الشرق أوسطية منها

بل هو حباجة لتهيئة األرضية املناسبة عن طريق تغيري الكثري من خرائطنا الفكرية ) الدوائي(فرضه بطريقة التناول 
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مع بقاء الثوابت الصحيحة للمجتمعات دون ، ية والنفسية وطرق تعاملنا وطبيعة نظرتنا لآلخرينواإليديولوج
مساس كحرمة العائلة وقدسية األديان وتقوية احلياء العام، وإجياد املقدمات الضرورية لذلك من امن ومستلزمات 

بداعي مث لتتبعها بعد ذلك تغيريات على حياة معيشية حىت ميكن العبور من مرحلة التفكري املعيشي اىل التفكري اإل
وكل ذلك يفرض وجود قدر من الشجاعة ، املستوى الثقايف واالقتصادي والسياسي للفرد و للمجتمع برمته
  .الالزمة لرفض املوروثات اخلاطئة وتثبيت الصحيح منها وتطويرها

  
  
 
  


