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ما العمل إذا قررت السلطة أن تدعوا املنادين بتطبيق الشريعة وقالت هلم : تعالوا دلوان كيف 
 ستطبقوهنا ؟

ووجهتتتت  تتتؤا الستتتفال ت حتتتة فوجاتتتت بتتتدعو  متتتن اللبنتتتة العليتتتا  ستتتت مال تطبيتتتق الشتتتريعة 
رأي ب ا جابتتتة عتتتن الستتتفال ت ب  ( تطلتتتين متتتب أن أبتتتدي1994ابل ويتتتت أب أبريتتتل عتتتا  

 إطار مسعى محيد تقو  به ت تستطلع مبقتضاه آراه أهل الرأي والنظر املعنية ابملوضوع .

كنتتتت أعلتتتم ستتتلةا أن قضتتتية تطبيتتتق الشتتتريعة ملتتتار  بشتتت ل واستتتع ب ال ويتتتت ت   أهنتتتا أحتتتد 
نتتابر ا عيميتتة . املوضتتوعات ااساستتية التت  يتتدور حوهلتتا ادتتدل ب   التتديواليات   و تلتتف امل

ول نته ملتار منتؤ بدايتة   وهو مطلين لتي  جديتدا، ت وه هتو مترتبا اب التة ا ستيمية الراهنتة ت
  . 1962الستتتتتينات ت حتتتتة اجتمتتتتع ا لتتتت  التسسيستتتتي التتتتؤي وضتتتتع دستتتتتور التتتتبيد عتتتتا  

  . متتتتن   ت 1984ت 1976ت 1973وتعتتتتددت متتتترات إلرتتتتته ب علتتتت  اامتتتتة ب أعتتتتوا  
ئر حتول املوضتتوع اهن هتو حلقتتة ب مسلستتل عرضته موالتتول منتؤ  ي تتة عامتتا، ت فالنقتا  التتدا

ادديتتد فيتته فقتتتا هتتو ل تتته وكطتتتا، اهذتتتبام فيتته ت التتتؤي يتستتم  تتد  مل و تتتة فيمتتا تنشتتتره 
الصتت ف ل تتتا، التتلوام اليوميتتة ت وهتتم ب الصتت افة ال ويتيتتة وب أجتتواا املمارستتة الد قراطيتتة 

دل عتتدد القتتراا ه. وهتتؤه ا تتد  أحستتبها متتتس ر  إ  حتتد كبتت  هنتتام ت كلتتر  مل و تتة ت تتاد تعتتا
إبالتتتتتدار اهستتتتتتقطا، ا االتتتتتل ب الستتتتتاحة اللقافيتتتتتة العربيتتتتتة بتتتتتة ا ستتتتتيمية والعلمتتتتتالية ت 

 وأبسلو، و أدوات الرتاذق أو الصراع السائدين ب املشرق وامل ر، العريب.

ة يةاجتتس أبن أحتتد  تتاور ا تتي  اول وهلتتة ت يتتدهر املتترا وهتتو يتتتابع املعركتتة ا تدمتتة ت حتت
ومصتادر اهذتتبام أن أربعتتة انئبتا، ب علتت  اامتة ال توي  قتتدموا اقرتاحتا، بتعتتديل املتاد  اللاليتتة 
من دستور البيد ال  تنص على أن   الشريعة مصدر رئيسي للتشريع  ت  يث تصبح بصي ة 
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د هتتتو أن تصتتتتبح الشتتتتريعة أكتتتر ي هتتتتي أن   الشتتتريعة مصتتتتدر التشتتتتريع   . وفهتتتم أبن املقصتتتتو 
 املصدر الوحيد ت مما يفدي ب لظر البعض إ  استبعاد مصادر التشريع ااكري .

وبينمتتا تبتتب النتتوا، ا ستتيميون ذلتت، التعتتديل ت فتتسن العلمتتالية نستت وا ابلتتنص التتراهن التتؤي 
يقضتتي أبن الشتتريعة مصتتدر رئيستتيت وهتتو موقتتف ه  لتتو متتن طرافتتة ت ويتتدعوا إ  ا ستتد ب 

 لوقت ذاته .ا

هو طريتف ت ان املعركتة ب ت  أستا  متن الناحيتة العلميتة واملوضتوعية ت وبتعبت  أهتل القتالون ت 
فسهنتا تقتو  علتى قضتية   منعدمتة   ت حيتث ه فترق عمليتا، بتة أن ت تون الشتريعة هتي املصتتدر 
م الرئيستتتي ت وأن ت تتتون فقتتتا مصتتتدر التشتتتريع . فاعتبارهتتتا املصتتتدر الرئيستتتي يعتتتب أهنتتتا ا  تتت

واملرجتتع وه زتتور إقتترار متتا  الةهتتا . كمتتا أن اعتبارهتتا مصتتدر التشتتريع ه يعتتب علتتى ا طتتيق 
 استبعاد مصادر التشريع ااكري .

وعنتتتد فقهتتتاا القتتتالون الدستتتتوري املعتتتتصين ت فمبتتترد التتتنص ب الدستتتتور علتتتى أن ديتتتن الدولتتتة 
د العتتل  والتتدقت النيتتة . الرمستتي هتتو ا ستتي    تتن أن يتتفدي ال تترذ املطلتتو، ت إذا متتا العقتت

واامر كؤل، ت فقد اعتصت اددل الدائر ب ال ويت حول املوضوع لوعا، متن الترت  الة تري 
 ت الؤي يتقلين فيه البعض حة يةلعون من مش يهتم وحتدمهتم ا قيقية ه

أمتتتا ا ستتتد ت فسلتتته يقتتتو  ب جالبنتتتا  تتتن ت حتتتة ليحتتتي أن العلمتتتالية ال تتتويتية يتمستتت ون 
ار الشريعة مصتدرا، رئيستيا، للتشتريع ب مواجهتة ا ستيمية التؤين يريتدوهنا مصتدرا، فقتا ت ابعتب

وهو موقف ه بد أن  سدهم حقا عليه إذا متا قتارانه مبتا لشتهده ب بقيتة أ تاا العتا  العتريب ت 
فالعلمتاليون ب مصتتر متتلي، يعرتضتتون علتتى اعتبتتار الشتتريعة مصتتدرا، رئيستتا، للتشتتريع ت ومتتنهم متتن 
أعلن آبكره حتةظه على مبتدأ اعتبتار ا ستي  دينتا، رمسيتا، للدولتة ت ولتوه أن لةترا متن العلمتالية 
ب ال ويتت يستياون التعبتت  عتن ألةستتهم ب كطتا م التتؤي سةتل ابهلتبتتا  ب فهتم الشتتريعة ت 

ف يقةتتون ب التت –مبعتتاي  املشتترق  –ممتتا يتتفدي إ  ال متتل فيهتتا أحيتتاان، ت لتتوه ذلتت، لقلنتتا إهنتتم 
ا ستتتيمية املعتتتتدلة ت اهنتتتم فضتتتي، عتتتن كتتتوهنم من تتتارين ب املوقتتتف إ  التتتنص علتتتى اعتبتتتار 
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الشريعة مصدرا، رئيسيا، للقوالة ت فسهنم ينادون ابلد قراطية والتعددية وسياد  اامة واملستاوا  ت 
 وغ  ذل، مما لعتصه من مقاالد الشريعة ب ا ال السياسي .

أمتتت ي بتشتتت يل دنتتتة متتتن أهتتتل اهكتصتتتا  لدراستتتة استتتت مال  وجتتتدت ف تتتر  التتتدور مرستتتو 
تطبيتق الشتتريعة ت كطتتو  تستتت ق التقتتدير ت وتعتتتص عتتن ح متتة وبعتتد لظتتر . فطاملتتا أهنتتال رغبتتة 
ذعبية ت فسن التعامل الص ي معها ي ون ابهستبابة والرتذيد ت اامر الؤي يهيت  أجتواا متن 

ر أمهيتة تلت، ا طتو  إذا متا قارانهتا  تاهت أكتري التةاعل ا زايب بة السلطة وا تمع . وتتص 
ب العتتتا  العتتتريب ت دأبتتتت الن تتتين ا اكمتتتة فيهتتتا علتتتى مقاومتتتة أملتتتال تلتتت، الرغبتتتات الشتتتعبية 
وجتاهلها . اامر الؤي أحتد  فصتاما ب التوعي العتا  ت الةصتل ب  لته كطتا، الستلطة عتن 

جالتتتين ا تمتتع ت ترتبتتت عليهتتتا كطتتا، ا تمتتع وضتتم ه ت لشتتتست عنتته ردود أفعتتال ستتلبية ب 
 توترات عديد  مشهود  .

املستتتلةت للنظتتر أن تشتت ل اللبنتتة ألر فضتتول الستتةراا ال تتربية ب ال ويتتت ت التتؤين توافتتدوا 
يسالون عن النموذج الؤي تريتد اللبنتة  –مها كل عمرها  –على مقرها طيلة السنتة املاضة 

لستتتعودي أو الباكستتتتا  أو الستتتودا  ؟ وكتتتان رد أن تقيمتتته ب التتتبيد ت وهتتتل هتتتو ا يتتترا  أو ا
أن النمتوذج موجتود ب القترآن  –وهو أستتاذ مرمتوق للشتريعة  –رئيسها الدكتور كالد املؤكور 

ال تتتر  ت واالتتت ا، كتتتل جتربتتتة أن زتهتتتدوا ب بلوغتتته  ستتتين  تتتروفهم . متتتن   ت فلتتتي  متتتن 
بنتة جتاد  ب اهستتةاد  متن الضروري أن حتتؤي جتربة ال ويت حتؤو دولتة أكتري ت ول تن الل

 جتار، اهكرين .

حتتتة التقيتتتتت أعضتتتاا اللبنتتتتة ب اجتمتتتاع رأستتتته التتتدكتور املتتتتؤكور ت استتتتمر ستتتتاعتة ولصتتتتف 
 الساعة ت قلت إن التوقيت الؤي نار  ب  له اللبنة مهمتها دقيق لل اية .

يمتتتي فتتتااجواا معبتتتس  بشتتت ل عتتتا  ضتتتد ا التتتة ا ستتتيمية ت كصوالتتتا ب  تتتل الت طتتتيا ا ع
ال تتتتريب وا لتتتتي التتتتؤي عمتتتتد إ  إرالتتتتة ا تتتتواجل بتتتتة التطتتتتر  والتتتتتدين ت حتتتت  أالتتتتبح العنتتتتوان 
ا ستتتتيمي متهمتتتتتا ومشتتتتبوها كقاعتتتتتد  ت ومتتتتن   ت فينب تتتتتي أن يستتتتتقر ب يقتتتتتة ادميتتتتع أهنتتتتتم 
يتعتتاملون متتع أجتتواا غتت  مواتيتتة ت وعلتتيهم أن يبتتؤلوا جهتتدا كاالتتا لتبديتتد اهلطباعتتات الستتلبية 
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مليتتة تطبيتتق الشتتريعة ت والتت  تقتتو  كلهتتا علتتى التتتوج  والتشتت ، ت وهتتي الطباعتتات ا يطتتة بع
 ذائعة ومست  مة ب بعض أوساط ذرائح الن بة املف ر  ب ا طا، العا  .

قلت أيضا، إله إذا كان ا ديث عن تطبيق الشريعة يواجه بتوج  من جالين بعض امللقةتة ت 
 ستيمي ذاتته ت كصوالتا، متن جالتين املتعبلتتة فسلته يواجته مبشت لة أكتص متن داكتل الصتف ا

لإلسراع ب ا طي وقطف اللمتار ت بعتد اكتتلاهلم  –و أحياان، بقسو   –الؤين يض طون بشد  
 تطبيق الشريعة ب استصدار بعض القوالة وتعميم بعض النواهي واللواجر .

عباة ا عيمية ت وهي مش لة أكص ت ان ما تشيعه بعض الن ين املتوجة ه يتباور حدود الت
و  ال تتي    التتؤي   تتن أن سبطتته النمتتوذج ا زتتايب وااداا الرالتتة . بينمتتا تلتت، الضتتت وط 
الصتتادر  عتتتن الصتتتف ا ستتتيمي ت تتتاد هتتتتدر النمتتتوذج ت وتربتتت، ااداا بصتتتور  يصتتتعين عتتتيج 
آلرهتتتا ت فضتتتي، عتتتن أهنتتتا تعتتتد هديتتتة عاليتتتة للمتشتتت  ة واملتوجستتتة ت تعتتتلر  تتتاوفهم و بتتتت 

 دعواهم . الدق

يعتد ذلتت، التقتتد  ت قلتتت : إلتب ستتسركل حتتديلي ب لقطتتتة ت إحتدامها لظريتتة واللاليتتة عمليتتة ت 
ااو  تنصين على مةهو  تطبيق الشريعة وتصتور كيةيتة مباذتر  ذلت، التطبيتق ت واللاليتة تتعلتق 

 أبولومت التطبيق .

ا ذتتتديدا ب موضتتتوع تطبيتتتق التتتؤي دعتتتا  إ  إلر  النقطتتتة ااو  ألتتتب أهحتتتي أن  تتتة التباستتت
الشتتريعة ت  لتتل اهكتتتلال التتؤي أذتترت إليتته تتتوا أحتتد أو جهتتة ت بينمتتا ي متتن الوجتته اهكتتر ب 
التبستتتيا امل تتتل التتتؤي يتصتتتور التتتبعض ب  لتتته أن التطبيتتتق هبتتتد ان ستتتد  القتتتياب ذتتتامي ب 

 ا تمع بة يو  وليلة .

ار بعض القوالة واللوائح ت أو ح  فلي  ال ي ا، أن تطبيق الشريعة ين صر ب عرد استصد
تعديل الدستور ت فمن املم ن أن يتم ذل، كلته وتظلتل روا الشتريعة غائبتة ومقاالتدها مهتدر  
ت ذلتت، أن القتتوالة واللتتوائح هتتي عتترد وستتائل لتطبيتتق بعتتض جوالتتين الشتتريعة ت ومتتا   توالتتل 

قتيم الستائد  ب ا تمتع ت فتسن هؤه الوسائل إ  املقاالد املرجو  وما   تتصل القوالة بنستي  ال
 التطبيق يصبح ب   مضمون حقيقي .
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عصتتور اه طتتاط ب التتتاريم ا ستتيمي زتتوذج يعتتلر متتا لقتتول ت فقتتد كالتتت الشتتريعة مبةهومهتتا 
القتتالو  والشتتت لي مطبقتتتة علتتتى أ  متتتا ت تتتون ت ل تتن التتتؤي  تتتل غائبتتتا، ومةتقتتتدا، هتتتو املقاالتتتد 

بتتر ااستتا  ب تلتت، املقاالتتتد ت ابعتبتتاره هتتد  الرستتتالة والقتتيم . و لتتل   العتتدل   ا تتتور وح
الرئيسي بنص القرآن ال ر  . قال تعا  : أ لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات و ألللنا معهم ال تتا، 

أذتتار  –ااالتو  املعتتص  –( . إن ابتن القتتيم  25وامليتلان ليقتو  النتا  ابلقستتا ( أ ا ديتد : 
ت   قتتتال : إن القستتتا   هتتتو العتتتدل التتتؤي قامتتتت بتتته  إ  تلتتت، اهيتتتة وهتتتو يلبتتتت هتتتؤا املعتتتى

السموات واارذ ت فسذا  هرت أمارات ا ق وقامت أدلتة العتدلت و أستةر وجهته أبي طريتق  
 كان ت فلم ذرع هللا ودينه ورضاه و أمره  .

ابتن تيميتة لته كتي  لةتي  ب هتؤه النقطتتة أيضتا ت فقتد قترر أن   أمتور النتا  تستتقيم ب التتدليا 
مع العدل الؤي فيه اهذرتام ب ألوع ا   ت أكلر مما تستتقيم متع الظلتم ب ا قتوق ت و إن   

و إن   تشرتم ب إ    . ول ي يعلر كيمه ت فسله استشتهد مبقولته : إن هللا يقتيم الدولتة العادلتة
كالتتتت كتتتافر  ت وه يقتتتيم الظاملتتتة و إن كالتتتت مستتتلمة ت وبقولتتته : إن التتتدليا تتتتدو  متتتع العتتتدل 

 وال ةر وه تدو  مع الظلم وا سي  ه.

ه تتؤا ت فتتسن تطبيتتق الشتتريعة ينب تتي أن يةهتتم  ستتباله إقامتتة للعتتدل ةميتتع التتوره ب السياستتة 
بظلتتم متتن أي لتتوع ت ب أي متتن تلتت، واهقتصتتاد واهجتمتتاع ت و إذا متتا اقتترتن تطبيتتق الشتتريعة 

 ا اهت ت فؤل، يعب بش ل مباذر ت ييين جوهر الشريعة ومقصودها .

الشتتريعة ب ا حصتتا  هتتتي عموعتتة متتن القتتتيم ا ضتتارية وااكيقيتتة والعمليتتتة قبتتل أن ت تتتون 
عموعة من القوالة ت وقد لللت أالي ل ي ترستى تلت، القتيم ب ا تمتع ا لستا  وتلكتي كتل 

هتتو لبيتتل وذتتريف علتتى وجتته اارذ ت وب أي مةهتتو  التت يح للتطبيتتق ت فتتسن القتتيم ينب تتي  متتا
 أن تظل رأ  اهلر  والقاطر  ت وكل أدوات التنةيؤ و ألظمته أتيت دوهنا أو بعدها.

متتتن هتتتؤه اللاويتتتة حستتتين أن تربيتتتة ا تمتتتع علتتتى قتتتيم ا ستتتي  أو  ابههتمتتتا  متتتن استصتتتدار 
ح  يتتث تصتتبح مطابقتتته لتعتتاليم ا ستتي  . ولتتي  ذام إقتتيه، التشتتريعات ت أو تصتت يح اللتتوائ

متتتتن ذتتتتسن التشتتتتريعات والقتتتتوالة التتتت  هغتتتتب عنهتتتتا بطبيعتتتتة ا تتتتال ت ول نتتتته دعتتتتو  إ  ترتيتتتتين 
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أولتتومت التطبيتتق علتتى  تتو ستتليم ت يضتتع كتتل مهمتتة ب م اهنتتا املناستتين ت املعتتص عتتن فلستتةة 
 الرسالة وحقيقة مشروعها ا اليحي وا ضاري .

هتتؤا عتتن التة تت  ب التطبيتتق الشتتريعة وضتترور  فهمتته علتتى  تتو التت يح ت أمتتا كيةيتتة التطبيتتق ت 
فهي عملية مركبة و أكلر تعقيدا، مما يتصور املتعبلون ت الؤين يريدون غتر  البتؤر  ب الصتباا 
 وقطف اللمر  ب املساا ت والؤين استااوا من نديد مهمة اللبنة العليا لتطبيق الشريعة لستنتة

 إضافيتة ت فقالوا إله لي  نديدا ول نه   نطيا   ه.

 ب ا جابة عن السفال   كيف  ؟ هنام عد  مبادئ ومنطلقات يسرتذد  ا هي: 

* أن الؤين يباذرون التطبيق زين أن ي ولوا على وعي أبن رحلة الت ي  اهجتماعي ال  نلل 
  همتتتتتهم الرئيستتتتية هتتتتي غتتتتر  البتتتتؤورطويلتتتتة وممتتتتتد  . ومتتتتن   فم –القتتتتيم  ورهتتتتا ااساستتتتي 

الصتت ي ة ت ولتتتي  مستتتاوليتهم جتتتب اللمتتار . و إذا كتتتان القتتترآن ال تتتر  قتتد اعتتتتص النتتت  عليتتته 
الصتتي  والستتي  بشتت ا، ولتتؤيرا، ت وأبل تته أبلتته لتتي  علتتى النتتا  مبستتيطر ت ف تتري بنتتا أن لتتدرم 

يح ت وه ينب تي أن تل، هي حدودان أيضتا ت فتن ن مطتالبون فقتا ابلست  علتى الطريتق الصت 
يطالبنا أحد ابلوالول على لقطة اهلتهاا ت فقد خنطو  تن كطتوات ت وي متل غت ان ت ويصتل 

 جيل للث إ  اهلد  املرجتي .

* أن التدرج ب املست   هتو متن الستنن واجبتة اهحتتؤاا ت فقتد اتبتع ذلت، التتدرج ب التشتريع ت 
مراعتا  لعوائتد النتا   –ب راي التبعض  أو أربع –حة حرمت ا مر ملي على  ي  مراحل 

وواقعهتتم . ولنتتا أن لتتتدرج بتتدوران ب التنةيتتؤ ت فنتقتتد  علتتى مهتتل وكطتتو  كطتتو  ت ليقتتو  البنتتاا 
على اسا  سليم دون عنت أو قسر سمل النا  حرجا أو مشقة ت وقد ووجه ا ليةتة العتادل 

امل متع بعتض اه رافتات الت  عمر بن عبد العليل مبوقف من ذل، القبيل ت حة نهل ب التع
 هتتترت ب العصتتتر اامتتتوي ت إذ ستتتسله ابنتتته عبتتتد امللتتت، عتتتن ستتتبين ترويتتتة وتريلتتته ت بينمتتتا ا تتتق 
واضتح وا ستم لصتتا ة ضتروري ت عندئتتؤ كتان رده :  ه تعبتل م بتتب ت فتسن هللا ذ  ا متتر ب 

النتتتا   لتتتتة ت القتتترآن ال تتتر  متتتترتة وحرمهتتتا ب اللاللتتتتة ت و إ  أكتتتا  أن أمحتتتتل ا تتتق علتتتتى 
 فيدفعوه  لة ت وي ون من ذا فتنه  .
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* أن مبتتتتدأ الضتتتتترورات التتتت  تبتتتتتيح ا ظتتتتتورات زتتتتين أن ي تتتتتون  تتتتتل اعتبتتتتار التنةيتتتتتؤ ت وهتتتتتؤه 
الضتتترورات معتتترت   تتتا ذتتترعا، وحقتتتا، علتتتى الصتتتعيد الةتتتردي . ل تتتن كلتتت ين   ينتبهتتتوا علتتتى أن 

بيعتة ا تال ت فهنتام ضترورات سياستية للمبتمع ضروراته أيضا، ت ال  ينب ي أن تقتد بقتدرها بط
و اقتصادية واجتماعيتة ودوليتة   تن أن تةترذ لةستها علتى ا تمتع ا ستيمي ت  يتث قتد ه 
ي تتون هنتتام مةتتر متتن التعامتتل معهتتا والتستتليم إ  حستتن تتتوافر  تترو  مواتيتتة لت ي هتتا ت هتتؤه 

يعة مراعتا  ملصتاا البشتر الضرورات   تن أن ي تون هلتا أح امهتا اهستتلنائية الت  توجبهتا الشتر 
 ال  أسا  التشريع ا سيمي كله.

*  ة مبدأ آكتر   تن أن يسترت ذتد بته ب عمليتة التطبيتق يتملتل ب الست وت علتى املن تر إذا 
ترتتين علتى ت يت ه من تتر أكتص منته ت دفعتتا، اعظتم املةستدتة وإرت تتااب، اكتف الضتررين ت وهتتو 

دركتوا بعبقتريتهم املشتهود  متدي تعقيتد عمليتة ا التيا ت مبدأ قرره الةقهاا ااالوليون الؤين أ
وكون الت دي ا قيقي فيها ه يتملل فقد ب ا يار بة ا ت  والشتر ن ول نته كلت ا، متا ي متن 
ب اهكتيار بة ذرين ت ومن  ت كالت لديهم الشباعة للقبول بشر اال ر دفعتا ملتا هتو أكتص 

ب هتتؤا ا تتال قصتتة ا متتا  ابتتن تيميتتة التتؤي متتر علتتى  منتته ت ومتتن املتتس ورات التت  يستشتتهد  تتا
 اعة من التتار كالوا ستسون ا مر ب الشتا  ت وحتة ستسله أحتد أالت ابه : ملتاذا   تتنههم ؟  

 كان رده ما معناه : أتركوهم ت فسهنم إذا أفاقوا روعوا ا لق وأذاعوا ب البيد الةساد ه .

قرتاا  دد ت استقيته من اقتناع عصت عنته ستابقا ب ب الدد أولومت التطبيق ت كان عندي ا
أكلر من مناسبة ت وهو أن على الؤين يعملتون علتى تطبيتق الشتريعة ا ستيمية أن يتدكلوا  تا 
حيل التطبيق من اب، ا رية والد قراطية أوه، . قبتل ال تي  عتن القتوالة والتشتريعات ت ينب تي 

ي ت لتتتي  فقتتتا ان ا ريتتتة كمتتتا لةهمهتتتا هتتتي الوجتتته أن ختتتتتص املمارستتتة علتتتى الصتتتعيد السياستتت
اهكتر للتوحيتتد التتؤي هتتو ب املةهتتو  ا  تتا  حتريتر لوجتتدان ا لستتان متتن العبوديتتة اي  لتتوق  
كتتتتان ت ول تتتتن أيضتتتتا، ان أكلتتتتر الشتتتت وم واملطتتتتاعة توجتتتته إ  ا ستتتتي  متتتتن ذلتتتت، البتتتتا، ت 

وم ذتتتاعت بةضتتتل ا  تتتاا كصوالتتتا، ب هتتتؤا اللمتتتان ت ويتتتدهر املتتترا إذ زتتتد أن تلتتت، الشتتت 
ا عيمي والدعائي ت ح  استقرت ب وعي كل ين وكتادت تت تول إ  أمتور يقينيتة مستلم  تا 
ت فسلت اهن ما إن تت د  عن الشتريعة حت  تتعتا  أالتوات بعتض امللقةتة معتص  عتن القلتق 
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عض اهكتر على التعددية وا ريتة واملستاوا  ووضتع غت  املستلمة وغت  ذلت، ت فيمتا يتؤهين التب
     إ  أن اهلتلا  ابلدين يعب قمع امل ايرين و إعين ا ر، على كل آكر .

إراا هتتتؤه التعباتتتة املضتتتاد  ت دعتتتوت ان حتتتتدد اللبنتتتة العليتتتا  ستتتت مال تطبيتتتق الشتتتريعة أوه، 
تصورا، لرويتها للواقع السياستي املستتةاد  متن تعتاليم ا ستي  ومقاالتده .  يتث يقتد  للبميتع 

واضتتح املعتتا  يلتت  أذتتواقهم ب ا ريتتة والد قراطيتتة ت ويليتتل  تتاو  املتشتت  ة ت ويبطتتل إطتتار 
أقاويتتل املتترجةة ت واقرتحتتت أن تستتعة اللبنتتة ب ذلتت، مبراجتتع عتتد  ب مقتتدمتها : الةتتتومن 
اللتان أالدرمها الشيم الدكتور يوسف القرضاوي ب العا  املاضتي بشتسن الد قراطيتة والتعدديتة 

املشتتتروع أو  –ة ت ومهتتتا متتتن أهتتتم متتتا التتتدر متتتن فتتتتاوي النظتتتا  السياستتتي ا ستتتيمي السياستتتي
  –الصانم  الؤي التدر ابستم التدكتور أحتد كمتال أبتو ا تد بعنتوان:  رييتة إستيمية معاالتر    

كتتتا، التتدكتور   –كتتااب التتدكتورين توفيتتق الشتاوي وعبتتد ا ميتتد االصتتاري حتول   الشتتوري   
نظتا  السياستي   . و أكت ا، أهتديت مل تبتة اللبنتة كتتايب   لإلستي   مد سليم العوا حلتو   ال

والد قراطيتتتتة  . وقلتتتتن إن اللبنتتتتة إذا طرقتتتتت ذلتتتت، البتتتتا، ستتتتتبد أن امل تبتتتتة العربيتتتتة حافلتتتتة 
ابملصادر ااكري ال    ن أن تسهم ب أتاليل املوضوع و إ رائه ت على  تو يقتد  التور  لت   

 ام امللار  على الصعيد السياسي .للموقف ا سيمي من  تلف القض

اعتتتصت أن إعتتين التصتتور الشتترعي للواقتتع السياستتي بعناالتتره امل تلةتتة هتتو حبتتل ااستتا  ب 
مستاعي   هتياتة ااجتواا    ستت مال تطبيتق الشتريعة ت الت  لتص عليهتا املرستو  اامت ي ت إذ 

قتد  علتى  تلتف ادبهتات ابستبيا هؤا ادالين هتدأ لةو  كل   ت ويصبح الطريتق ممهتدا للت
ااكتتري ت كصوالتتا، أن أغلتتين الناقتتدين لتطبيتتق الشتتريعة يعتتصون مبتتا ي تبتتون عتتن عتتد  إحاطتتة 
مبوقف ا سي  ا قيقي من القضام ال  يل وهنا ت وهتم ب أغلتين ااحيتان واقعتون حتتت أت ت  

ستتي  كقاعتتد  ت و  اهلطباعتتات ا عيميتتة املت املتتة وا رضتتة ت وامللقةتتون متتنهم قتتراوا عتتن ا 
      يقراوا ب مصادر  املعتص .

أك ا، قلت إله ب كل ااحوال ت فينب ي أن يقتنع ادميع أبن تطبيق الشريعة هو إضتافة ولتي  
كصما، ت إحقاق ا ق فيه مقد  على إرهاق الباطل ت واامر ابملعترو  مقتد  علتى النهتي عتن 

 املن ر .
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ة يقبلتتتتون اهيتتتتة فيعتتتتلرون دواعتتتتي التتتتتوج  والقلتتتتق ت ولألستتتتف فتتتتسن بعتتتتض التتتتدعا  ا ستتتتيمي
 ويسياون ويل مون الطريق أما  الشريعة ت وهم سسبون أهنم سسنون النعاه
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