
القسطية ال ا
الديمقراطية

الديمقراطية ل القسطية
إدريس شيخ جعفر الشيخ؛ بقلم

بهييا ابتلييي الييتي الجديييدة الفتنيية هييي الديمقراطييية
أن بهييا الفاتتييان ميين عاميية. اوزاد النيياس بييل المسييلمون،

جعلت الحالي، رئيسها عهد فاي سيما ول المتحدة، الوليات
المييوال سييبيلها فاييي تنفييق الييتي أهييدافاها أكييبر من نشرها
هييو بهييا اللييتزام وجعلييت الطاحنيية، الحروب وتقيم الطائلة
أو المتحييدة، الوليات لصداقة واستحقاقها المة تقدم معيار
 هكذا

إليهييا والييدعاة مؤيييديها مييع مناقشييتها جعييل وممييا
ًا المسييلمين مين بها والراضين ًا أميير لهييا يعييد ليم أنيه صييعب

معييان إلييى تشييير صارت إليها. ابل الداعين عند واحد معنى
صيياحبه أن يدري ول منها، شاء ما منهم واحد كل يختار عدة
هو. ا يقصده الذي المعنى غير معنى إلى بالكلمة يشير

منييه يشكو أمر الديمقراطية مفهوم فاي الخاتلفا هذا
ّظريها كبار مييا يقول أحدهم فاهذا المعاصرين؛ وفالسفتها من

فاقط بالديمقراطي النظام وصف إلى ميل هنالك ا(ترجمته:
ا ذليك نفعل عندما عليه. اولكننا نوافاق لننا عين نتحيدث إنم

. ا)النظام عن ل آرائنا

ًا المعتقيد ا(ويقيول:  اعبيارة"الديمقراطيية" أن عمومي
ً تستعمل صارت ًا استعمال بييل غامضيية، كلميية جعلها واسع
فاييي التنظيميات أشكال من شكل كل لها. اإن معنى ل كلمة

يوصييف  اأصييبح- السياسييي وغييير بييل- ا السياسييي المجييال
. ا1)الديمقراطي أو بالديمقراطية

الديمقراطييية صييلة مناقشيية يلييي فايمييا سيينحاول
أنصييارها يقصييدها الييتي المختلفيية المعاني بحسب بالسلم

الييذي المعنييى عيين يسييأل إنما النسان لن المسلمين؛ من
خاطأ. ا للعبارة استعماله كان لو حتى عبارته، من قصده

* ا ا ا ا ا ا* ا ا ا ا ا ا*

1 Barry Holden, Understanding Liberal Democracy, Philip Allan, Londeon, 1988, p. 2.
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بييين هييذه الديمقراطييية مسييائل فاي الحوار أدرنا وقد
ْين خاييالص إسييلمي سياسييي نظام إلى أحدهما يدعو مسلم
ّية، يسميه ِط ِقْس الديمقراطية. دعاة من وآخار ال

ً نتفييق دعونييا بقحوله:     الححوار     الِقْسطي     يبدأ أول
بالديمقراطييية. اأمييا نعنيييه ومييا بالقسييطية، نعنيييه مييا علييى

ِقْسييط. الحكييم لفظهييا عليهييا يييدل كمييا فاهييي القسييطية بال
أنييزل تعييالى. اومييا الله أنزل بما الحكم هو بالقسط والحكم

التفصيلية الدلة عليها تدل التي الجزئية الحكام يشمل الله
ويشييمل وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب من

ميها اليتي الساسية المبادئ اء يس الشيريعة بكلييات الفقه
شييرع من فاهو القسط حقق ما كل أن تقرر فايما تقرر التي
ًا الباب فاتفتح الله، بشييرية تجربيية كييل ميين للستفادة واسع
ًا نافاعة مصدرها. كان أي

فاييإن اللييه؛ أنييزل بمييا الحكييم هي القسطية كانت وإذا
معناهييا هييو الشييعب. اهييذا يراه بما الحكم هي الديمقراطية

بييين عليييه المتفييق المعنييى وهييو لفظهييا، عليييه يييدل الييذي
ّظريها. احكم السيييادة صيياحب الشييعب أن معناه الشعب من

سييلطته فاييوق سلطة ل وأنه التشريعية، المسائل فاي العليا
هييو يكييون أن فايجييب بييه حكم ما كل فاإن وعليه التشريعية،

القطيير مييواطني ميين مييواطن كييل لييه يخضع الذي القانون
ًا الديمقراطية اخاتار الذي ًا نظام له. ا سياسي

يؤمن أن معناه ويعرفا السلم يدعي لنسان يمكن ل
ًا يتنيياقض إيمان لنه المعنى؛ بهذا بالديمقراطية ًا تناقضيي بينيي

تؤكييدها والتي دينه، بها جاء التي اليمان أصول من أصل مع
علييه اللييه صيلى الرسيول وأحيياديث الكتياب آيات من كثير

أأِن قوله ذلك وسلم. امن أو ُكييم تعييالى: ا{ ُهييم اْح أن ْي أمييا أب أل ِب أز أأنيي
ّلُه ْع أول ال ِب ّت ُهْم أت أء أوا ْه أ

ُهْم أ أذْر أك أأن أواْح ُنو ِت ْف ْعِض أعْن أي أل أما أب أز أأن
ّلُه أك ال ْي أل ْوا أفاإن إ ّل أو ألْم أت ْع أما أفاا ّن أ

ُد أ ِري ّلُه ُي ُهم أأن ال أب ْعييِض ُيِصييي أب ِب
ِهْم ِب ُنو ِثيًرا أوإّن ُذ أن أك ّناِس ّم أن ال ُقو أفاِسيي أم أل ْكيي أفاُح أأ ِة * ا ّييي ِل ِه أجا ْل ا
أن ُغو ْب أمْن أي أسُن أو أن أأْح ِه ِم ّل ْكًما ال ٍم ُح ْو أق أن}َ ا[المائييدة: ّل ُنو ِق ُيو

ألْم ،]50 ا- ا49 أأ أر { ألى أت أن إ ِذي ّل أن ا ُعُمو ُهْم أيْز ّن أ
ُنوا أ أم أما آ أل ِب ِز أن

ُ
أك ْي أل أما إ أل أو ِز أن

أك ِمن ُ ِل ْب أن أق ُدو ِري أكُموا أأن ُي أحا أت ألى أي ُغوِت إ ّطييا ال
ْد أق ُفُروا أأن ُأِمُروا أو ْك ِه أي ُد ِب ِري ُي أطاُن أو ْي ُهْم أأن الّشيي ّل ً ُيِضيي أضييلل
ًدا ِعي أذا أب أوإ أل * ا ُهْم ِقي ْوا أل أل أعا ألى أت أل أما إ أز ّلُه أأن ألى ال الّرُسييوِل أوإ
أت ْي أأ أن أر ِقي ِفا أنا ْلُم أن ا ّدو أك أيُص ًدا}َ ا[النساء: ا أعن ُدو ]،61 ا- ا60ُص
ّنا أنا {إ ْل أز أك أن ْي أل أب إ أتا ِك ْل ّق ا أح أم ِبال ُكيي أتْح أن ِل ْييي ّنيياِس أب أمييا ال أك ِب أرا أ

أ
ّلُه ُكن أول ال أن أت ِني ِئ أخا ْل ْكُم {إِن ]،105أخاِصيًما}َ ا[النساء: ا ّل ْلُح ا
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ّ ِه إل ّل أر ِل أم أ
ّ أ ُدوا أأل ُب ْع ّ أت ُه إل ّيا أك إ ِل ّديُن أذ ّيييُم اليي أق ْل ِكييّن ا أل أر أو أثيي ْك أ

أ
ّناِس أن}َ ا[يوسف: ا ل ال ألُمو ْع ].40أي

 بالديمقراطية؟ تعني وماذا بالسلم، أنت تعني ماذا

علييى متفقييون فاأظننييا السييلم  اأميياالديمقراطي:
ذكييرت. اهييل مييا بهييا أعنييي ل فاأنا الديمقراطية؛ وأما معناه،
أن النيياس حييق ميين إن يقييول أن مسييلم إنسييان من تتوقع

 الله؟ بها ياذن لم تشريعات يشرعوا

 إذن؟ بها تعني ماذا- ا

ًا العربية الشعوب عانت لقد- ا الفردي الحكم من كثير
حكييم الحكييم بهييذا يستبدل أن هو أريده الدكتاتوري. افاالذي

فاييي حكامه يختار أن فايه الشعب حق من يكون ديمقراطي
ًا يكون ان وأريده يحاسبهم، وأن نزيهة، حرة انتخابات حكميي

فاييي النيياس بييين يفييرق فال القييانون بحكم يسمى بما يلتزم
ًا يكون وأن المعاملة، فاييي بحقهييم فايييه الناس يستمتع حكم
تكييوين وحرييية الحركيية، وحرييية التعييبير، حرييية الحرييية،
ًا يكييون وأن والجماعييات، الحييزاب بتييداول يتميييز حكميي
ًا يكون وأن السلطة، ًا حكم فاييي فايييه المييور تحيياك ل شفافا
رأيهييم. افاحكييم فايهييا ليقولييوا النيياس على ُتعرض بل الظلم
يييراه مييا بييين المقابليية بييه المقصود ليس رأيي فاي الشعب
بييه المقصييود وإنمييا سييبحانه، الخييالق به يحكم وما الشعب

الفرد. ا حكم مقابلة فاي الشعب حكم

المعنييى بها يقصد أن هو للكلمات الصحيح الستعمال
منهييم المختصيين سيييما ول مسيتعمليها، بيين عليييه المتفق

المعنييى بهييذا الديمقراطييية لكلميية بييالمر. افااسييتعمالك
هي الديمقراطية كانت إذا لنه غالط؛ استعمال هو المحدود

ًا ذلك عن لزم الشعب، حكم بحكييم ليييس مييا كييل أن منطق
بيه الحياكم كيان سيواء ديمقراطيي، بحكيم فالييس للشعب

ًا الخييالق هييو كييان لييو وحييتى الفاييراد، ميين مجموعة أو فارد
سبحانه. ا

ًا لكنني فاييي ساناقشييك ذكرتييه الييذي المبييدأ مع تمشي
لييك: اإن فااقول لها، هذا الغالط فاهمك بحسب الديمقراطية

اخاتارهييا الييتي الحكييم مبييادئ ميين هييو ذكرتييه الذي هذا كل
حكييم ليسييت نظييرك فاييي الديمقراطييية فاصارت الغربيون،
الشييعب حكييم هييي وإنمييا بلييدك، شييعب ومنهييم الشييعب،
النجليزي. ا أو المريكي
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ً وممثلييوه المريكييي الشييعب مفكييرو تييداول لقد مثل
ًا يرونييه الذي الحكم نوع فاي الرأي وتييأثروا لبلدهييم، صييالح
والمفكريييين الفلسيييفة بكبيييار اخاتييياروه ميييا اخاتييييار فايييي

وغييير الدينييية وقيمهييم بتيياريخهم تييأثروا كمييا الوروبيييين،
تلييك يضييمن دسييتور وضييع على بأغلبيتهم اتفقوا ثم الدينية،

بييل فاكييروا، كمييا تفكيير أن لمتييك تريد فال أنت المبادئ. اأما
ون أن لها تريد اولئيك إلييه توصيل ميا تأخايذ مقليدة أمية تك

بينكييم الخاتلفا كييان مهمييا بلييدك علييى وتطبقييه الصييلء
وبينهم. ا

وإنمييا بييه، قييالوا الغربيييين لن قلُت؛ بما أقول ل أنا- ا
مبييادئ ذكرتهييا الييتي الديمقراطية المبادئ تلك لن به أقول

ومكان. ا زمان كل فاي البشر لكل تصلح إنسانية

ً هذا- ا المفكرييين معظييم كييان فاقد بصحيح؛ ليس أول
أق ولييم ضييدها، الغربيييين بعييد إل والشييعبية القبييول هييذا تليي
يكتشييفوا لييم الناس تقول: اإن فاهل الثانية؛ العالمية الحرب

ًا إن ثييم عييام؟ مئيية ميين قبل إل بشريتهم لوازم من هو شيئ
بمعنييى الديمقراطييية لوازم من ليست ذكرتها التي المبادئ

الشييعوب كييل بييين عليه المتفق من وليست الشعب، حكم
الديمقراطي. ا بالنظام اخاذت التي

ليوازم مين ليييس أنه ترى لما أمثلة بذكر تتكرم هل- ا
 الديمقراطية؟

ليييس الحزبييي النظييام إن لك قلت إذا تستغرب قد- ا
المريكييان يسييميهم من بعض وأن الديمقراطية، لوازم من

ّدونها وكيانوا ضيدها كيانوا دسيتورهم صاغوا الذين بالباء يعي
ْذكي ممييا الفسيياد. إلييى يييؤدي وممييا النيياس بييين الخلفا ُييي

ًا لها تجد ل ولذلك اسييتغرابك يزيييد دستورهم. اوقييد فاي ذكر
لييوازم ميين ليسييت النتخابييات حييتى إنييه لييك قلييت إذا

يختييار أن هييو الديمقراطييية تتطلبه ما كل الديمقراطية. اإن
الطريقيية بهييذه الخاتيييار يكييون أن يحكمهم. اأمييا من الناس

الديمقراطية. ا لوازم من فاليس المعينة؛

 إذن؟ الخاتيار يكون كيف- ا

بييالقتراع. المسييؤولين يختييارون الثينيون كان لقد- ا
طريقيية أن اليييوم الماركسيييين المفكرييين بعييض ويييرى
بييين تسيياوي الييتي الديمقراطييية فاكييرة إلى أقرب القتراع
ًا، يكون أن حقه من منهم واحد كل أن وتفترض الناس حاكم
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تفتييح لنها المساواة؛ هذه تحقق ل النتخابات أن يرون وهم
ويسييتدلون والييدعايات، العلم وتييأثير المييال لتييأثير البيياب
مقابل فاي للرجال الكبيرة بالنسبة هذه المساواة عدم على

ال، ليه لمن الكبيرة وبالنسبة النساء، فايي تخيّرجَّ لمين أو م
والعاميية. والمزارعييين العمال طبقات مقابل فاي الجامعات

معهم. ا لتفقت بالديمقراطية يؤمن ممن كنت ولو

ما الديمقراطية فاي ترى آخار. األ موضوع إلى ننتقل- ا
 السلم؟ مع يتوافاق

السلم. ا مع يتوافاق مما الكثير فايها بلى- ا

هي نريدها التي الديمقراطية إن نقول ل إذن فالماذا- ا
ديننا؟ مع تتوافاق التي الديمقراطية المبادئ هذه

ً الديمقراطية إلى أنسب أن أريد ل لنني- ا ليس فاضل
الحسيينة؛ المبييادئ تلييك إلييى السابق هو ديني كان لها. افاإذا
 الديمقراطية؟ إلى أنسبها فالماذا

معها. ا تتوافاق لنها فاقط؛ إليها تنسبها- ا

مييع يتوافاييق ممييا الكثير واليهودية النصرانية فاي إن- ا
الييتي السياسييية المبييادئ تلييك ميين أهييم هييو ممييا السييلم
 يهودي؟ أو نصراني السلم إن نقول فاهل ذكرنها،

غيرنييا، تجيارب ميين نستفيد ل أن علينا ان تعني هل- ا
حديثة؟ وتجربة حديث فاكر كل دون الباب نغلق وأن

الستفادة هذه مثل لك: اإن قلت بل هذا، أقل لم أنا- ا
ًا هنالييك بالقسييط. الكييّن الحكم لوازم من هي أن بييين فارقيي

كييل فاأضييع الخارييين تجييارب ميين أسييتفيد ثييم بديني، ألتزم
أسيتبدل أن وبيين السيلمي، إطياري فايي اسيتفدتها جزئية

ًا السلمي بإطاري هو مما يناسبه ما فايه أضع ثم آخار، إطار
معاشيير أنتييم إليييه تييدعونا مييا هييو الخاييير دينييي. اوهييذا فاييي

الديمقراطية. إلى الداعين

الييتي الديمقراطييية المبييادئ أسألك: امييا أن نسيت- ا
 السلم؟ مع تتوافاق انها ترى

فايه فايكفيك حكامها؛ اخاتيار فاي المة حق منها: امبدأ- ا
والييتي صييحيحه فاي البخاري المام أوردها التي القصة هذه

)5(والجهاد التوحيد منبر



القسطية ال ا
الديمقراطية

بيين الرحميين عبد المجال. اقال لضيق منها كلمات سنجتزئ
ً رأيييت لو(منى: ا فاي وهم عباس لبن عوفا أر أتييى رجل أمييي

فالن فاييي ليك المؤمنين! اهل أمير فاقال: ايا اليوم، المؤمنين
ًا؟... افاغضب بايعت لقد عمر مات قد يقول: الو ثم عمر، فالن
أة لقائم الله شاء إن قال: اإني فامحييذرهم النيياس فاييي العشي

بييايع ... اميين2أمييورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤلء من
ً الييذي ول هييو يبييايع فال المسلمين من مشورة غير من رجل
ِغّرة بايعه أتل أن 3أت ْق .4)ُي

فايييه فايكفييك القييانون، بحكييم المسيمى المبيدأ ومنها
أول الله قول ُكْم تعالى: ا{ ّن أم ِر أنآَُن أيْج ٍم أش ْو ألييى أق ّ أع ُلوا أأل ِد ْعيي أت

ُلوا ِد ْع أو ا أرُب ُهيي ْقيي أ
أوى}َ ا[المائييدة: ا أ ْقيي ّت تعييالى: وقييوله ]،8ِلل

ُلوا ِد ْع أفاا ْو { أل أن أو أبى}َ ا[النعام: ا أذا أكا ].152ُقْر

النيياس! أيها يا(وسلم: ا عليه الله صلى الرسول وقول
الشييريف سييرق إذا كييانوا أنهييم قبلكييم كييان أمييْن ضييل إنما

لييو اللييه الحد. اوايييم عليه أقاموا الضعيف سرق وإذا تركوه،
.5)يدها محمد لقطع سرقت محمد بنت فااطمة أن

فاييإن بالحرييية؛ الن يسييمى الييذي الباحيية  امبدا:ومنها
هييو الدنيوييية الشييياء فاي الصل يقول: اإن السلمي المبدأ

ويييبيع ويشييرب، ويأكييل ويتكلييم، يتحييرك الباحة. افاالنسييان
كييان كذا. اوإذا أو كذا تفعل الدين: ال له يقول حتى ويشتري
يقييوم مهميية أعظم تعالى الله إلى الدعوة جعل قد السلم

عيين والنهييي بييالمعروفا الميير جعييل قييد كان وإذا بشر، بها
أن لييه يبيييح ل فاكيف للمسلم؛ المميزة الصفات من المنكر
أيييم إطييار فاييي حرييية لكنهييا نفسييه؟ عيين يعييبر ِق والحكييام ال

هي الديمقراطية الغربية البلد فاي الحرية أن كما السلمية
وقوانينهم. قيمهم إطار فاي

ا ار  اميا:ومنه فافاية. اهيل يسيمى ص ً رأييت بالش دليل
بييين كلم من دار ما كل نعرفا نزال ما أننا من أصدق عليها

اللييه صييلى النييبي عهييد فاييي العامة الشؤون فاي المسلمين
ول عهييد بغير المر على يثبون أنهم حجر: ا(والمراد ابن المام قال 2

اللييه رضييي عميير حييذره مييا وفاييق علييى بعد ذلك وقع مشاورة. اوقد
عنه).

ِغييرة: افاسييرها 3 ًا بقييوله: اأي حجيير ابيين المييام أت القتييل... ميين حييذر
وعّرضييهما وبصيياحبه بنفسييه غييّرر فاقييد ذلييك فاعل من والمعنى: اأن

للقتل.
أحصنت. إذا الزنا من الحبلى رجم باب الحدود، كتاب 4
عائشيية حييديث مين صيحيحه مين الحييدود كتاب فاي البخاري رواه 5

عنها. الله رضي
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ًا نعييرفا بييل الراشييدين، خالفائه عهد وفاي وسلم عليه كييثير
فاييي دار مييا نعييرفا ألسيينا العهييود؟ تلييك بعييد حييتى دار مما

عليييه اللييه صييلى للرسييول خاليفة لخاتيار المسلمين اجتماع
المرتييدين؟ قتييال أمر فاي بينهم دار ما نعرفا ألسنا ؟ وسلم
رضييي عثمييان الراشد للخليفة اخاتيارهم كيفية نعرفا ألسنا
 عنه؟ الله

ّلييف فالماذا كذلك؛ المر كان إذا- ا فاييي المسييلمون تخ
ً إل بلدهييم عمت ولماذا المور؟ هذه فاي هذه عصورنا قليل

 الستبدادية؟ الحكومات

أخاييرى. مناسييبة فاي نناقشها لعلنا طويلة قصة هذه- ا
ّكركم أن فايكفي الن أما وتوجيه، هداية هو إنما الدين بأن أذ

علييى النيياس يجييبر مييا نفسييه هييو فايه فاليس ونواه؛ وأوامر
فاييي فاهييو خاطييأ ميين هنالييك كان به. افاإذا يؤمرون ما تطبيق
يليتزموا لييم النيياس كييان إذا الله. اثيم دين فاي وليس الناس
أنهم تظن فاهل الله؛ دين من أنها يعلمون وهم المبادئ بهذه

عمييل ميين بييد ل إنييه الغييرب؟ من أتتهم لنها بها سيلتزمون
سبيلها. ا فاي وتضحي المبادئ هذه لتتقبل المة لصلحا

ما الليات من فايها لن الديمقراطية؛ إلى ندعو نحن- ا
النحرافا؟ هذا دون يحول

مفكريهييا إن بييل تتييوهم، ممييا شيييء فايها ليس كلّ،- ا
عيين يقييال المم. اوما بصلحا إل تصلح ل النظم بأن يعترفاون
مييا فايهييا فاليييس الديمقراطييية؛ عيين منه أسوأ يقال السلم

أسييوأ فاإن ولذلك مقتضياتها، بكل اللتزام على الناس يجبر
هتليير، أعنييي حييرة، بانتخابات جاء إنما الغرب عرفاه دكتاتور

ًا أن كمييا حكومييات كييانت المنتخبيية الحكومييات ميين كييثير
كييانت الظالميية والسياسييات القرارات أكبر إن فااسدة. ابل

فاييي شييك ل ديمقراطييية قييرارات نتيجيية هييذا عصييرنا فاييي
بما العالم بلدان من لكثير الغربيين ديمقراطيتها. افااستعمار

وغزو ديمقراطية، قرارات نتيجة كان السلمية البلدان فايها
البريياء مين المؤلفيية اللفا وقتيل العييراق ثيم أفاغانسيتان

أحييد يرتيياب ل ديمقراطية قرارات نتيجة كان البلد وتخريب
السييلمي العييالم فاييي حييدث ما كان ديمقراطيتها. افاإذا فاي
ًا فاإن الدين؛ إلى ل البشر إلى يعزى إنما فاي حدث مما كثير

ًا كان إنما الغربية البلد الييذي السياسييي المبدأ به يأذن شيئ
به. ا يدينون
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أظنييك منصييف. الكيين فايييه يميياري ل صحيح هذا كل- ا
ّلم ًا هنالك بأّن معي تس نفسه. الدين إلى ُيعزى شيئ

 هو؟ ما- ا

لم ولكنه لحاكمها، المة اخاتيار مبدأ يقر السلم إن- ا
الحاكم. ا لخاتيار معينة بطريقة المسلمين يلزم

إن تقييول إنمييا الديمقراطية. اإنهييا فاي المر وكذلك- ا
الييذي هييو الشييعب يكييون أن يقتضييي وهذا للشعب، الحكم
النييواب أو الحكام إن يقول ما فايها ليس حكامه. الكن يختار
يختلفييون فاييإنهم الفلنية. اولذلك بالطريقة ُيختاروا أن يجب
حكامهم. ا لخاتيار وسائل من ينهجون ما فاي

النتخابات. ا مبدأ على تقوم كلها لكنها- ا

أنهييا الغربيون رأى التي الطريقة هي هذه لكن نعم- ا
وليسييت هييذه، ظروفاهم وفاي هذا عصرهم فاي لهم مناسبة

الديمقراطييية. اوالمسييلمون بهييا تلزمهييم الييتي الطريقيية
مبدأ يحقق ما الوسائل من لنفسهم يختاروا أن يستطيعون
إنمييا السييلم فاييي الحيياكم أن ذاكرييين لحكييامهم اخاتيييارهم

فاي ملتزمين انتخبوه، من برأي ل الله أنزل بما ليحكم ُيختار
فاييي حجيير ابن المام ذلك إلى أشار كما الشورى بمبدأ ذلك
ًا. اإن نقلناهييا الييتي كلمتييه فاييي السييلم تحديييد عييدم آنفيي

ميين ل محاسيينه ميين هييي الحيياكم بهييا ُيختييار التي للطريقة
الييتي والملبسات بالظروفا تتأثر الطرق هذه لن نواقصه؛

مييع حييتى الغربيين فاإن والمكان. اولذلك الزمان بتغير تتغير
ًا للنتخابييات أن وجييدوا النتخابييات مبدأ على اتفاقهم صييور

ولييذلك الخاييرى، عيين منهييا واحييدة كييل نتائييج تختلييف شتى
تفاصيلها؛ فاي للدخاول داعي منها. اول يتبنون ما فاي اخاتلفوا

معروفاة. ا أمور فاهي
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