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 في أنظمة الحكم يناإلسالمي  تجارب 

 عدنان السيد حسني الدكتور

 أنظمة احلكم.الثورة اإليرانّية، الشريعة، الفقه، احلركات اإلسالمّية،  الكلمات المفتاحي ة:

 هذ  املممة.القيام هبية الشريعة والفقه من احلياة العامة، إال إذا تنحى املعنيون هبا عن حال أحد يستطيع تن

 والشرعية، سواء أحكام العبادات أ ن الفقه يف أوجه متكن من مواكبة الشريعة، وإصدار األحكامعندما كا
 أحكام املعامالت. وملا انكفأ ألسباب ذاتية، وأسباب خارجية ضاغطة، دخل يف املراوحة مث يف اجلمود.

ارف والكشوفات احلديثة ال أحد يف ههذا العامل يستطيع إيقاف ركب احلضارة اإلنسانية، وإقصاء العلوم واملع
وبقدر ما يستطيع الفكر اإلسالمي مواكبة العصر، ويدفع الفقه حنو فتاوى جديدة على  عن حياة اجملتمع والدولة.

قاعدة درء املفاسد واحملافظة على الصاحل العام )جوهر الشريعة(، بقدر ما تزدهر احلركات اإلسالمية، والتجارب 
وأهدافما السامية. وكيف إذا كانت القضية تتعلق بفكرة الدولة، ونظام احلكم  اإلسالمية، يف أدوارها وحركتما

 ملتطلبات العيش الكرمي، ومبا يرضي اهلل. اعن االستقرار وتأمين   االهذي جيب أن يسود دفاع  

 ؟كيف تساهم احلركات اإلسالمية املعاصرة يف إجياد النظام السياسي، وما هي آليات عملما

 الميةصعود الحركات اإلس

مع انتماء احلرب الباردة يف أواخر مثانينات القرن املاضي، أخهذت احلركات اإلسالمية تطرح برامج سياسية، 
 عن سياسة العزلة واالنكفاء لدواعت ئاسية أو حملية )بلدية(. لقد ختلوتشارك يف االنتخابات العامة تشريعية أو ر 

 لعامة وإن بنسب متفاوتة بني دولة وأخرى.أمنية وسياسية، وراحت تنخرط يف احلياة السياسية ا

 ما األسباب اليت قادهتا إىل ذلك؟

ما أشارت تقارير  اطرح الغرب مع هناية احلرب الباردة فكرة الدميقراطية كمعطى عاملي جيب أن يسود. وكثي  
األوحد، أو الفئة أو الزعيم غربية داخل األمم املتحدة وخارجما إىل غياب الدميقراطية، وسيطرة احلزب الواحد، 

حقوق اإلنسان وضرورة و ر بالدميقراطية مل اإلسالمي. وراح ههذا الغرب يبشالواحدة، مع مقاليد السلطة يف العا
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فإن احلركات اإلسالمية )أحزاب، وتيارات، ومجاعات...(  ،. وعليهريات األساسية أو العامة للشعوباحرتام احل
 السياسية، وأن تشارك يف السلطة.السياسية وغي جيب أن تبحث عن دورها، وأن تطرح براجمما 

، وجتا  املشاركة يف السلطة نيسلسلة تراجعات جتا  قضية فلسطإىل ذلك، انكفأ املشروع القومي العريب بعد 
فكان أن تقدمت احلركات اإلسالمية  وغيها. التيارات املختلفةو وفتح أبواب الدميقراطية أمام النخب واألحزاب 

متعّددة، وإن كانت تلتقي حول مطلب التغيي السياسي، واألخهذ بالفكر اإلسالمي والشريعة  لتطرح بدائل
وكان للثورة اإلسالمية يف إيران دور حتريضي للحركات اإلسالمية   لنظام احلكم يف الدولة. اعام   ااإلسالمية إطار  

ية العنوان والشعارات ات، إسالمكي خترج إىل الشارع، وتتفاعل مع الناس، وتؤطر عناصرها يف أحزاب وتنظيم
وظلت األنظار متجمة حنو التجربة اإليرانية ومدى جناحما، مث مدى ما ميكن أن تقدمه  وغي ذلك. والربامج

 ، مث يف أفكار النظام السياسي ونظام احلكم أو السلطة.ال  يف فكرة الدولة أو  اوتطبيق   اللحركات اإلسالمية تنظي  

ات، بقاء قضية فلسطني مادة رئيسة يف أدبيات وشعارات التحوالت واملتغي الالفت وسط ههذ  واألمر 
احلركات اإلسالمية، من حيث هي قضية حق وعدل، وقضية مركزية لشعوب العامل اإلسالمي. حسبنا يف ههذا 

مطلع  عن البيانات الرمسية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تأسست يف ال  اجملال مراجعة أدبيات ههذ  احلركات، فض
 سبعينات القرن املاضي.

 تجارب إسالمية

وصعود جبمة  .ا، مل تستمر الحق  1987لهذلك، الحظنا مشاركة حمدودة للحركة اإلسالمية يف تونس منهذ العام 
، واالصطدام بالسلطة منهذ االنتخابات البلدية فالتشريعية يف مطلع 1988اإلنقاذ اإلسالمية يف اجلزائر منهذ العام 

 التسعينات.

، ويف األردن منهذ 1989يف السودان مع ثورة اإلنقاذ يف العام  ومشاركة   اتوالت احلركات اإلسالمية صعود   مث
، حيث فاز 1992حيث حصد اإلسالميون حنو ثلث مقاعد الربملان. ويف لبنان منهذ انتخابات  1989العام 

رة إىل صعود احلركة اإلسالمية يف تركيا منهذ وجتدر اإلشا حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية بعدد من املقاعد الربملانية.
، عندما حتالف زعيم حزب الرفا  جنم الدين أربكان وحزب الطريق الصحيح بزعامة طانسو تشيلر، 1996العام 

 عن جناح حزب الرفا  يف االنتخابات البلدية أو احمللية. ال  فض
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. ويف مصر متكن األخوان 1997ابات كانت املشاركة الرمسية األوىل لإلسالميني يف انتخويف املغرب،  
م يف انتخابات ه، حتت عنوان املستقلني، مث كانت مشاركتمم األ2000املسلمون من املشاركة يف انتخابات 

ئة من أعضاء جملس الشعب. ويف فلسطني جنحت حركة محاس يف احيث حصلوا على عشرين يف امل ،2005
، فكان الرد الدويل عليما بالعقوبات األمنية 2006يف العام السيطرة على غالبية اجمللس التشريعي املنتخب 

 واالقتصادية.

دة دون إغفال التجارب الفاشلة يف أفغانستان منهذ االحتالل سالموية املتعدههذا مسلسل للمشاركات اإل
ا ويف باكستان منهذ مرحلة حكم ضياء احلق وما ختّللما وتبعما من مشكالت واتفاقات داخلية. أمالسوفيايت، 

 التجارب األخرى فإهنا ال تعدو كوهنا مشاركات عشائرية برداء إسالمي كما حصل يف الصومال على سبيل املثال.

 التجربة اإليرانية

ر يف شؤون اجملتمع للحركات اإلسالمية كي تتفك اممم   ا، حافز  1979شكلت الثورة اإلسالمية يف إيران، سنة 
 نفسما أمام حتدي بناء نظام حكم جديد.الوطين والدولة واجملتمع الدويل. ووجدت 

هناك تقاليد وقواعد يف احرتام القانون ويف عمل املؤسسات من خالل ، قبل الثورةالدولة يف إيران موجودة 
بني الفكر والفقه اإلسالميني من جمة وبني آليات آليات غربية. وعليه، فإن اإلمام اخلميين حاول إجياد مواءمة 

واإلدارة مثل: وضع الدستور، وانتخاب أعضاء جملس الشورى أو الربملان، وانتخاب رئيس غربية يف شؤون احلكم 
اجلممورية من الشعب وفق قواعد النظام الرئاسي املعروفة يف الفقه الدستوري... وحتدث عن احلكومة اإلسالمية 

ظر عن األساس الفقمي الهذي الننظرية والية الفقيه، وهي نظرية سياسية يف شؤون احلكم واإلدارة بصرف يف إطار 
 املسلمون الشيعة. هيتحدث عن

 ة بالدراسة واإلفادة منما:ير هناك مجلة معطيات جد

 انتخاب جملس اخلرباء من الشعب، وهو بدور  ينتخب الويل الفقيه أو القائد. مثة مشاركة شعبية الفتة. -1

نح حقوق االقرتاع ملن بلغ السادسة جملالس احمللية وسط مشاركة واسعة من جيل الشباب، وماانتخاب  -2
 عشرة من عمر .

 ف باملال العامل، أو مال الشعب.التصر  مواجمة الفساد املايل على قاعدة حترمي -3
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على  امبعزل من النتائج اليت حتققت فعلي   ..والتنمية، واملشاركة السياسية. احلديث عن حقوق اإلنسان، -4
 أرض الواقع.

 ات، جتدر مالحظة مجلة عقبات ذاتية وموضوعية:على الرغم من ههذ  املعطي

تعّدد االجتمادات حول والية الفقيه، هل هي مطلقة أم مقيدة؟ ويف رأينا ههذا أمر طبيعي وال جيب أن  -1
 يثي القلق.

إدخال العامل اإلسالمي يف آتون النـزاعات املهذهبية والعرقية والعشائرية والقومية... وبرزت ههذ  النـزاعات  -2
م العايف الواليات املتحدة، وبعيد االحتالل األميكي للعراق يف  ،2001أيلول/سبتمرب  11د أحداث بع

2003. 

عت أبواب اخلليج أمام التدويل. وهناك وشر  إيران( أهنكت موارد البلدين،-اقحرب اخلليج األوىل )العر  -3
 ترابط اسرتاتيجي بني ههذ  احلرب وحريب اخلليج الثانية والثالثة.

ر بعض عمليات التنمية الداخلية، وظمور احلاجة ملزيد من األخهذ بأسباب العلوم والتقنية. مع اإلشارة تعث -4
 .ا تتعرض له إيران من ضغوط خارجيةإىل أمهية امللف النووي السلمي يف شؤون التنمية، وم

سالمي. وعليه فإن يف ضوء جناح أو فشل جتربة نظام احلكم يف إيران، ستتأثر جتارب أخرى يف العامل اإل
 التجربة اإليرانية تستحق الدرس، والنصح، واملساعدة يف إطار التقومي العلمي.

 التجربة التركية

. 2002بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد اهلل غل إىل السلطة احلكومية يف العام ل حزب العدالة والتنمية صو 
مية منشقة عن حزب الرفا ، وجمموعة قومية وتأسس ههذا احلزب من ائتالف جمموعات خمتلفة: جمموعة إسال

 منشقة عن حزب احلركة القومية، وتيار ليربايل منشق عن أحزاب علمانية.

إىل االحتاد األورويب عن الرغبة باالنضمام  ال  ، فضتركياالدافع لتأسيس احلزب األزمة االقتصادية اليت ضربت 
 لهذلك ركز احلزب يف براجمه االنتخابية على: دون االنقطاع عن العامل اإلسالمي واجلوار اإلقليمي.

 معاجلة البطالة واألزمة االجتماعية. -1
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 رفض املماحكات واالنقسامات السياسية. -2

 العمل لالنضمام إىل االحتاد األورويب. -3

 عدم التصادم مع اجليش. -4

 االي  مالدخل احملدود اعتماد سياسة اقتصادية واقعية منسجمة مع الظروف الدولية، ومع محاية ذوي  -5
 .اواجتماعي  

حكومة على أساسما على ههذ  األسس فاز حزب العدالة والتنمية بغالبية أعضاء اجمللس )النيايب( وشكل 
مل يُبّدل احلزب آليات العمل  بلدية كربى يف تركيا. 16بلدية من أصل  12متارس السلطة، وسيطر على 

من الرباغماتية جلمة طرح برامج قابلة للتنفيهذ.  االسابقة، ومارس نوع   احلكومي اليت ورثما عن األحزاب العلمانية
إسالمية، واستثمارات يف جمال الصناعة واستند يف قوته إىل ما ميلك من قدرات اقتصادية ومالية: مصارف 

والسياحة والفنادق، ومخس فضائيات وعشرات احملطات األرضية ومئات اإلذاعات، وصحف يومية وأسبوعية 
عن وجود  القوي يف النقابات ومجعيات رجال األعمال، ودفاعه  ال  الت ومراكز حبوث متخصصة. ههذا فضوجم

 عن حقوق اإلنسان واملرأة والطفل والبيئة.

وهنجه اإلصالحي، وقيادته الواقعية، ههذ  املكامن لقوته أهلته كي حيكم، إضافة إىل اعتداله وسياساته 
ولكن من داخل آليات احلكم الغربية املأخوذة  ،ديدة للحركة اإلسالمية الرتكيةالواعية. بكالم آخر، إهنا جتربة ج

 عن األوروبيني.

 أسئلة ال بد منها

لية. والالفت يف ميكن احلديث عن جتارب إسالمية متعددة يف احلكم وممارسة السلطة، سواء بصورة جزئية أو ك
 د مرجعياهتا الفكرية والسياسية، ناهيك عن اختالف اخلربات يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع.ههذ  التجارب تعد

. وكل القادة اإلسالميني الهذين تسلموا وممارسة   اوفقم   ااإلسالم، فكر   أصالةكل جتربة تزعم أهنا تنطلق من 
بيد أن واقع عالقة ههذ   املسلمني.هنم حريصون على مصاحل مقاليد السلطة زعموا أهنم حيكمون باسم اإلسالم، وأ

 يف أحيان كثية. ال  ، وال مقبو ااحلركات فيما بينما مل يكن مستقر  
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حماوالت تكفي وختوين وهتميش وإقصاء. وههذا ما يؤكد أن  امثة نزاعات، وخالفات فكرية وفقمية، وأحيان  
 لعاملي، ولهذلك أسباب عدة أمهما:وحدة الشعار ال تعين وحدة احلركة اإلسالمية، على املستويني الوطين وا

ال يوجد تصور إسالمي حول فكرة الدولة كمؤسسة جامعة، تنضوي فيما مؤسسات فرعية اقتصادية  -1
وال يوجد تصور علمي ملؤسسات الدولة، وال للسلطات اليت حتكمما. هناك  ة واجتماعية.وأمنية وثقافية وإعالمي

وممارسة، وبني الفكر السائد يف  اوتنظيم   اجلمة منظومة الدولة، فكر  بون شاسع بني ما توصل إليه الفكر الغريب 
 احلركات اإلسالمية.

من التفصيل ميكن السؤال حول املوقف من قاعدة فصل السلطات، أو تعاوهنا، يف الدستور ويف  ءوبشي
 السياسة؟

 وما شكل النظام السياسي، هل هو رئاسي أم برملاين أم جملسي، أم هو نظام خمتلط؟

وما جوهر النظام االقتصادي، هل هو رأمسايل يقوم على قاعدة امللكية الفردية، واملبادرة احلرة أم هو اقتصاد 
موجه يقوم على التوجيه املركزي للسلطة وسيادة القطاع العام؟ ال تكفي اإلجابة القائلة بضرورة التوازن بني الفرد 

الدخول من تفاصيل النظم  يفال بد  للمجتمع من خالل الدولة.العامة واجلماعة، بني امللكية الفردية وامللكية 
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إطار الشريعة اليت تنطوي على اخلي العام أو الصاحل العام.

جند مجلة أولويات وعند مقاربة التحديات العاملية املعاصرة اليت تواجه العامل اإلسالمي بل األسرة الدولية،  -2
 غطة جتدر اإلجابة عليما:ضا

 كيف حنقق العدالة االجتماعية واالقتصادية يف بالدنا طاملا أن العدالة مطلب إسالمي عام؟

العدالة هي إطار الشريعة وأحد أهدافما الكربى، وحتقيقما حيتاج إىل صوغ نظم وكفاءة إدارية وثقافة إنسانية 
 رفيعة.

لق على املصي، ومن طغيان املاديات، والتسابق اهلستيي على كيف حنمي اإلنسان واإلنسانية من خماطر الق
 االستئثار باملوارد والثروات؟

 النفعيةكيف حنمي البيئة الطبيعية من التلوث والتدمي الناتج عن احلضارة املادية غي اإلنسانية، أو احلضارة 
 غي املنضبطة بالقيم اإلنسانية؟
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ن أخالقيات اإلسالم. ههذا ال يكفي، فاملطلوب حتويل األخالقيات قد جتيب احلركات اإلسالمية باحلديث ع
إىل قوانني ونظم ومسلك حياة. أي عليما أن تقّدم برامج تفصيلية قابلة للتنفيهذ، وأن تنخرط يف تفاصيل اجملتمع 

 يف إطار ضوابط الشريعة. االدويل والعالقات الدولية لتقدم جتارهبا، ودائم  

ر سلبيات ماضوية، من تكفي غي مرب أن تقوم باملممات املهذكورة وهي أسية  يصعب على ههذ  احلركات -3
 ال بد من ال  ع جمودها يف لعبة التناحر الداخلي. هنا نطرح سؤاضيوغي مفموم، إىل ختوين أو هتميش متبادل ي

ن حول الطابع يف اجملتمع العريب اإلسالمي منهذ أيام العالمة ابن خلدون حىت اآل ا جهذري  طرحه: ما الهذي تغي
 العشائري والطائفي املسيطر على حياتنا؟ ألسنا أسرى العصبية اليت مل تغادر حياتنا االجتماعية؟

من صراعاهتا الداخلية، سواء كانت ألسباب و ر احلركات اإلسالمية من صراعاهتا فيما بينما، كيف تتحر   -4
تقييدها بالوالء للسلطة القائمة أو للخارج ، أو ألسباب سياسية تعود إىل سلطوية، أو ألسباب مادية نفعية

 املتدخل يف شؤوننا الداخلية؟

يف جماالت العلوم  قع واجب تقدميه على احلركة اإلسالميةياإلنساين الهذي -ما هو النموذج احلضاري -5
 والفنون واآلداب والسياسة واالقتصاد والقانون والتقنية احلديثة واإلعالم والثقافة؟

 ات الفقمية الرصينة اليت تواكب احلضارة اإلنسانية من منطلق احلضارة اإلسالمية؟وأين هي الدراس

هناك حاجات دولية ماسة حلماية البيئة الطبيعية ومكافحة التلوث البيئي، وههذ  حتتاج إىل تشريعات 
 وضع ضوابط وسياسات وطنية وعاملية. ومثة ثورة إلكرتونية ومعلوماتية جتتاح العامل بأسر ، فأين مشاركتنا يف

 إنسانية هلهذ  الثورة يف إطار األخالقيات واملصاحل املشرتكة للشعوب؟

 أفكار متعلقة بأنظمة الحكم

يف إطار اإلجابة على األسئلة املطروحة تتزاحم األفكار املختلفة، وهي حباجة إىل ترتيب وتنظيم يف إطار أولويات 
 العمل. منما على سبيل املثال ال احلصر:

، فالدولة ليست مقدسة، واحلاكم ليس اة يف اإلسالم ال تعين أن احلكم جيب أن يكون إهلي  احلاكمي -1
 .امقدس  
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كل هؤالء ليسوا من القداسة يف شيء، هؤالء جيب أن   وغيها. السلطة عامة، واحلكومة واحلاكمالدولة، و 
 حيتكموا للقانون العام غي املخالف ألحكام الشريعة.

من ضوابط الشريعة، فبقدر ما  شرعيتهتقود إىل أن احلكم إنساين، وإن استمد  نظرية احلكم يف اإلسالم
يكفي رفع شعار  مي أمن الفرد واجلماعة والوطن واألمة، بقدر ما تتعزز شرعيته. الحيافظ على الصاحل العام، وحي

 اإلسالم، األهم هي املمارسة، جاء يف كتاب اهلل:

 .1{َكبـَُر َمْقت ا ِعنَد اللَِّه َأن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلونَ   *تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن  يَا أَيُـَّما الَّهِذيَن َآَمُنوا ملَِ }

احلاكم الشرعي من وجمة نظر إسالمية هو احلاكم العادل. وتطبيق العدالة حيتاج إىل قانون وقضاة  -2
 ملتزمني بشرع اهلل، وبالقواعد الوضعية اليت ختدم إنسانية اإلنسان.

ن يف مقوالهتا احلزبية أو الفئوية. أن تنفتح ة بأن خترج من عزلتما، وأال تتحصاحلركات اإلسالمية مطالب -3
 على غيها، وعلى العامل يف إطار البحث الدائم عن حقيقة املشكالت القائمة وعن احللول.

ت العامل يف العنف واإلرهاب، عن مواجمة مشكال اعلى سبيل املثال: علينا االخنراط يف املنظمات الدولية حبث  
وعلى احلركات اإلسالمية أن تقّدم مناذج  ية، وتفشي الفقر، وسيطرة اجلمل.وتدمي البيئة، واهنيار القيم اإلنسان

 علمية وتربوية وأخالقية رفيعة لنفسما، ولآلخرين.

ملؤسسات والقانون، دولة بناء الدولة. دولة ا ماميكن للحركة اإلسالمية أن حتقق الثورة، ولكن يصعب علي -4
 االنتظام العام، دولة التنمية والعدالة، دولة املشاركة السياسية.

يف ههذا اجملال دراسة الرتاث اإلنساين العاملي، واإلفادة منه يف ضوء احلضارة اإلسالمية. وعلى  امفيد  قد يكون 
بأسباب العلم، وإضافة تدريس املواد  ر واكتساب املعرفة واألخهذدة احلركات اإلسالمية واجب التفكالدعاة، وقا

 العلمية إىل جانب الدراسات اإلسالمية يف معاهد التعليم الديين.

حول بنية الدولة، ومؤسساهتا وأنظمتما يف السياسة واإلدارة  اإن احلركات اإلسالمية ال متلك تصور   -5
ال يدعو للقلق، وليس مدعاة  لالستغراب. وههذا أمر  الم والثقافة والتقنية احلديثة.واالقتصاد واالجتماع واإلع

فالدولة يف أصلما، ويف تفاصيلما، هي دولة مدنية مبعىن أهنا صنيعة الشعب يف قوامما ويف أنظمتما. والصفة املدنية 
                                                 

 .٣و ٢، اآليتان الصفسورة  1
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إضفاء القداسة على احلاكم ونظام احلكم واإلدارة، وتعين عدم هنا ال تعين اإلحلاد أو التنّكر للدين، بل تعين 
 م القانون واحرتام اإلرادة الشعبية.إرساء حك

. وبقدر ا، بل وسياسي  اوأمني   اوثقافي   اواجتماعي   ااقتصادي   اهنا تربز أمهية القانون يف إعطاء الطابع املدين مضمون  
د يف الصاحل العام واخلي العام، بقدر ما تقوى الدولة املدنية ون، أو يعكس جوهر الشريعة املتجسما ينسجم القان

 ك اجملتمع املدين الهذي حيمي مؤسسات الدولة من االهنيار، ويبعدها عن الصراعات الداخلية.وكهذل

ية والقومية ن للحركات اإلسالمية أن حتسم حواراهتا الطويلة حول جدليات العالقة بني الدين والوطنآ -6
دة يف طبيعتما ويف أهدافما. عدأو تعارضات حتمية بني دوائر متلتصور تناقضات ومهية قائمة،  والعاملية.. وال داع

 من الطبيعة االجتماعية للفرد واجملتمع تغيفالتكامل موجود بينما، وال تستطيع دائرة أن تلغي أخرى، أو أن 
والدولة. وممما اختلفت احلركات اإلسالمية حول طبيعة أنظمة احلكم اليت جيب أن تسود، فإهنا مدعوة إىل 

 على هدى الشريعة، وأن تنفتح على اإلنسانية يف جتارهبا وأهدافما النبيلة. ام  االرتقاء بإنسانية اإلنسان ودائ

 توصيات

 ر:ضمار ثالث توصيات للتدارس والتفكم في هذا المنقد  

. فاحلركة اإلسالمية، األصالة مع  هناك حاجة إسالمية عامة للتنظي الفكري السياسي يف إطار االنفتاح وا -1
 ا)مل تستطع حىت اآلن أن تقدم على مستوى النظرية نظام   _حسني فضل اهللعلى حد تعبي السيد حممد _

نظام احلكم  اينفتح على قضايا اإلنسان يف احلياة(. من بني ههذ  القضايا قضية الدولة، واستطراد   اإسالمي  
 والشرعية واملشاركة السياسية والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

يف ظل مية، أو حكم إسالمي، أو نظام إسالمي، أو إدارة إسالمية، ال يصح احلديث عن حركة إسال -2
 الشيعي.-الصراع السين

آن للفتنة املتوارثة أن توضع يف إطارها التارخيي، وأن ينفتح املسلمون على املستقبل كمسلمني، وكمسامهني يف 
 احلضارة اإلنسانية.

 كم واإلدارة.يف احل االتكفي ال يصنع دولة، والتمميش ال حيقق استقرار  

 إىل معيارين: ااحلكم واإلدارة استناد  فتح أبواب االجتماد يف شؤون لت -3
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 أحكام الشريعة وجوهرها الصاحل العام. -أ

 إجنازات اإلنسانية يف ههذا املضمار على قاعدة الدفاع عن إنسانية اإلنسان. -ب

ل املشاركة السياسية، املواطنة والدولة من ههذ  الشؤون على سبيل املثال: طبيعة النظام السياسي، حدود وشك
املدنية، التنمية يف إطار العدالة، حقوق اإلنسان، النظام العاملي ودور العامل اإلسالمي يف جماالت األمن البشري 

 تصادية وتبادل العلوم واملعارف.والعدالة والعالقات االق


