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  نحـو بوابــة عربيــة شاملــة للعلــوم النفسيــة:  )قها علة الويب من افتتاحية الشبكة عند اطال(  :مقتطف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

، أي األمة هي ولية أمر نفسها، أما رئيسها "حكم الشعب بالشعب وللشعب"الديمقراطية تعني      
وباقي المسؤولين فهم موظفون عند األمة ال يحق لهم أن يستبدوا بالقرارات الهامة، بل يرجعون إلى 

أمرها، هل توافق على ما يقترحون فعله، أم ال توافق، كما يأخذون األمة يستأمرونها، أي يطلبون 
، فيعملون على االستجابة له، أو على "الرأي العام"رأي األمة المسمى في هذا العصر  في اعتبارهم

  .تبصير األمة بخطئه إن كان خاطئاً
  

يكون عن طريق المباشر . ورجوعهم إلى األمة يكون إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر      
االستفتاء الشعبي، حيث لكل فرد راشد صوت يدلي به مع المشروع المقدم أو ضده، وهذه الطريقة 

أما الطريقة . مكلفة في الجهد والمال، لذلك يتم اللجوء إليها في القضايا المصيرية وما في حكمها
منتخب من ممثلي  الثانية للرجوع إلى األمة واستئمارها، فعن طريق طرح المشروع على مجلس

األمة، يجتمعون تحت قبة واحدة، جلسة أو جلسات عديدة، يتحاورون، ويدلي كل منهم برأيه، بصفته 
وبعد النقاش والجدال، تُطرح القضية للتصويت، فإن نالت .. وكيالً عن األمة التي اختارته ليمثلها

، لم ينفرد باتخاذه ال الرئيس وال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، تم إمضاؤها، وأصبحت قراراً نافذاً
غيره، بل اتخذته األمة بنفسها ممثلة بنوابها، وبهذا تكون األمة حاكمة نفسها، وتتحقق الديمقراطية، 
وينتفي االستبداد، فتكون القرارات أقرب للصواب ولتحقيق مصلحة األمة أكثر بكثير، مما لو اتخذها 

  .ليس في صالح األمةرئيس مستبد برأيه، قد يدفعه هواه لما 
  

يمكن للديمقراطية أن تكون علمانية ال تستمد القوانين من الشريعة، لكنها أيضاً يمكن أن تكون       
إسالمية تقرر فيها األمة تطبيق الشريعة على نفسها، أي هي تحكم نفسها بالشريعة التي أنزلها اهللا، 

د االستبداد والتفرد بالرأي وفرضه على وهذا يعني أن الديمقراطية ليست ضد الشرع، إنما هي ض

www.arabpsynet.com/Documents/DocAlshariefIslamicDem.pdf
http://www.slideshare.net /Dr_MuhammadKamalAlsharief/ss-27861449


 2

<<<<<<<�Ö]<ï…ç�Ö]<^Ú_
<Ýø‰ý]<ðï�^fÚ<àÚ<êâ
<àÂ<Ì×j¡<^ãÞdÊ<Híé‰^‰ù]
ğøè‚e<kŠéÖæ<Híé�]†Ïµ‚Ö]<
^�<í×ÛÓÚ<êâ<Øe<H^ãßÂ 

 
 
<kŠéÖ<Ø‘ù]<»<ï…ç�Ö]

íÚˆ×ŁÚ<J<íÚˆ×ŁÚ<^â^ß×Ãq<ác<^Ú_
<^Ú<†è†Ïi<äé×Â<oé]<H‹éñ†×Ö
<Ð¬<÷æ<Híè†nÒù]<äe<l…^�_
<Híè†nÒù]<å„â<ÌÖ^−<á_<äÖ
<êâ<íÚd̂Ğ×₣¹]<ï…ç�Ö]<ádÊ

^ãi]ƒ<íé�]†Ïµ‚Ö]J 
 
 
<íÚˆ×ŁÚ<ï…ç�Ö]<kÞ^Ò<çÖ
<H^ãËÖ^−<á_<äÖ<Ð¬<÷<ÜÒ^v×Ö
<êÖæ<áçÓè<÷<^ãßéu<äÞdÊ
<H†Úù]<gu^‘<‹éÖ<çãÊ<H†Úù]
<Ø£]<Øâ_<äéÊ<äÒ…^�è<Øe
<Œ^ßÖ]<ð^ÛÂ‡<æ_<H‚ÏÃÖ]æ
<�]†Ê_<Äé¶<æ_<HÜâõ^ÛÓuæ

íÚù]J 
 
 
 
<áçÓi<á_<êâ<íé�]†Ïµ‚Ö]
<ë_<H^ãŠËÞ<†Ú_<ífléÖæ<íÚù]
<‚Ãi<�<Hì‚�]…<íÚ_<êâ
<…†Ïè<†Ú_<êÖçÖ<t^j�<ì†‘^Î
<H‚�†Ö]<à‰<kÇ×e<‚ÏÊ<H^�

Œ…^³æ<<ƒ^¡]<»<^ãÏu
^ãŠËße<íÚ^�]<l]…]†ÏÖ] 

 
 
<ØÛ�jÊ<‚j³<íé�]†Ïµ‚Ö]
<‹éñ†Ö]<Åçq…<hçqæ
<àÚ<äÃÚ<àÚæ<g~jß¹]
<ØÒ<»<íÚù]<±c<íÚçÓu
<÷<H^â†Ú_<„}`i<íÚ^â<íé–Î

^ãè_…<�†¥J 
 
 
 

<êâ<íé�]†Ïµ‚Ö]><ï…ç�Ö]
íÚˆ×₣¹]<íÚ‡øÖ]><êâ<H

<î×Â<ífq]çÖ]<ï…ç�Ö]
<„}ù]<äé×Â<gq]çÖ]æ<HÜÒ^£]

¥<÷^ãe<Œ^ßòj‰÷]<�†<J< <

األمة، وما ينتج عن هذا االستبداد من ظلم للكثيرين من أبناء األمة، ومن استئثار فئة قليلة بخيرات 
  .األمة وحرمان باقي األمة منها

أما الشورى التي هي من مبادىء اإلسالم األساسية، فإنها تختلف عن الديمقراطية، وليست       
الشورى هي استشارة اآلخرين، وجمع أفكارهم وآرائهم، يستعين بها . نها، بل هي مكملة لهابديالً ع

هو يأخذ آراء الخبراء والحكماء . اإلنسان على اتخاذ القرار الصائب في القضية التي يبحث فيها
والوجهاء، لكنه، وكما كان الحال في الخالفة اإلسالمية، يبقى هو من يقرر، وهو من يختار من 

أما إن جعلناها ملزمة للرئيس، . أي الشورى في األصل ليست ملزمة. اآلراء التي سمعها ما يريده
بحيث عليه تقرير ما أشارت به األكثرية، وال يحق له أن يخالف هذه األكثرية، فإن الشورى الملْزِمة 

  .هي الديمقراطية ذاتها
  

و ولي أمرهم، كما يكون األب ولي أمر أوالده، على مدى القرون الطويلة، كان خليفة المسلمين ه     
أي هو صاحب األمر والنهي، فإن استشار غيره كان مهتدياً بهدي اإلسالم حتى لو لم يلتزم برأي 

األكثرية، بل مال إلى رأي قال به واحد أو فئة قليلة، أو إلى أمر لم يشر به عليه أحد، فيقرره وعلى األمة 
لزمة للحاكم ال يحق له أن يخالفها، فإنه حينها ال يكون ولي األمر، فهو ليس لو كانت الشورى م. طاعته

  .صاحب األمر، بل يشاركه فيه أهل الحل والعقد، أو زعماء الناس وحكماؤهم، أو جميع أفراد األمة
  

الديمقراطية هي أن تكون األمة ولية أمر نفسها، أي هي أمة راشدة، لم تعد قاصرة تحتاج لولي      
ر يقرر لها، فقد بلغت سن الرشد، وتمارس حقها في اتخاذ القرارات الهامة بنفسها، وليس للرئيس أم

إال المشاركة في اتخاذ القرار باقتراحاته، ثم التنفيذ، وهذا سبب تسمية الرئيس والوزراء ومن يعمل 
برلمان، أو تشارك أما السلطة صاحبة األمر والنهي، فهي األمة يمثلها ال". السلطة التنفيذية"معهم 

وبما أنه ال يسن قانون إال من قبل البرلمان، لذا يسمى نواب األمة . كلها من خالل االستفتاء الشعبي
هي تشريعية ال بمعنى أنها ال تأخذ بشرع اهللا وتستغني عنه، بل ". السلطة التشريعية"المنتخبون 

ثابت من أحكام الشرع، وتجتهد هي بسن بمعنى أنها تسن القوانين، التي من خاللها، يتم تطبيق ال
القوانين فيما عفا اهللا عنه وسكت، رحمة بنا ال نسياناً، وبقيت متروكة لحكمتنا نحن المستخلفين في 

  .األرض من قبل خالق األرض والسماء
  

ال تقتصر الديمقراطية على مجرد حق األمة في اختيار رئيسها كما اختار المسلمون الخلفاء      
شدين األربعة، وخامسهم الذي جاء بعد حقبة، عمر بن عبد العزيز، فهم الذين تولوا أمر األمة الرا

برضاها، فكانوا حكاماً شرعيين حقاً، لكن الديمقراطية تمتد فتشمل وجوب رجوع الرئيس المنتخب 
  .ومن معه من حكومة إلى األمة في كل قضية هامة تأخذ أمرها، ال مجرد رأيها

  

، هي الشورى الواجبة على الحاكم، "الشورى الالزمة الملزمة"الديمقراطية هي  باختصار     
مفروضة على الحكومة وليست مجرد  هي شورى. والواجب عليه األخذ ال مجرد االستئناس بها

لذا . تواضع منها، وهي ملزمة ألن األمة ال تعطي رأيها ومقترحاتها، بل تُصدر أوامرها وقراراتها
ليس هنالك كلمة . نتحسس من الديمقراطية، ظانّين أنها تناقض اإلسالم ودخيلة عليهعلينا أن ال 

عربية أصيلة تترجم كلمة ديمقراطية األجنبية، فقام الناس بتعريب الكلمة األجنبية، وبقيت متنافرة 
الشورى "لغوياً مع مصطلحات الشرع، وإن كانت في حقيقتها ليست إال من مبادىء الشرع، فهي 

 ، أليست الشورى من صميم ديننا الحنيف؟"مة الملزمةالالز

  والحمد هللا رب العالمي
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���  "!� ا  ا���� ا��

 و+*( )�# و&%$# �� 
,�  .أ:7/ا9�   رب ا�7
�/، وا�46ة وا�!4م +*( أ�1ف ا��-*/، -

 

@��  :أ�6 

أ_@ اZ أن أ�9!^ 9(  إ[�م ه+ا ا���Xب ��M@ر 5 و<�] إن �Oء اZ، إذ <�ة ا'�XIر 

وأد�9 اT��, T�3 أن . اG@�@ة ,�Xن 9(  أO@ه� إن أ,b ه+a ا'�XIر 5 و<��2 وأوا`�

�K3وا �E'ا c (d9�"e5 ا'رض، و� gX]ا���س، و F��, �I�iه+ا إ ���� 46 ا��_�X�4ن آ��.  

  

q! @�@r��� اp-Lم : اo�3ان"�@ا�� <@ ����ءل ا�%�j k���, �%- 49 l+ا ا���Xب 

���&� أ!^ أد�b ا����ة 2O 5� ���6 أ��ر �9م " ا����-�� �X� �MJان؟ وا�o�3ه� ا t8�ِ

، وأ|}b 9(  ر�� 5 &�ا5 أن ����^ 9(  أن أ,�ك �I�! �ً�)9ً� 5 -%�(] <%� أن 2004

���E �)�)> Fء,^ ا�%�Hرة ��ؤ�� رأ;� أ~i�I c b(�، ه� ا�G��3 . أ�6ت�-.���@ه� 

 ،c�U 46 ا!ً�، وا���س ���1�6نo�6 �_�2 أ�I bآ� ، @�� ��%U �J=�I ا������، ا�@آ��رة

c �j�J��%��� و,"a+j F : "وأ-�b9 ه� ����2^، و<@ أو��b ا��ؤ��  �6 ��X�- Zء ا�O إن

o�6 �6'�2 آ+�� و� أزآ� 9(  ".. ا!ً�ا%�Uأ ،�|�A b~و�� 46 أ.��������ؤ�� و bء���,

�ً{iإن آ�ن ,.و�(�2 وا �A��وأ�Aر8XU . اZ أU@ًا، I.!� �4 �%��ن 9(  ا��ؤى اH%3�ة، و

أ!� �O�ت ���26 أن آ(�� o�6ان ���6 أآ� ��KX �� آ�ن �@ي 46 أ�XIر، g�U آ�b أآ�� 

���	6 �ً��2O ���J6 �q�!أ b�6، وآ�p-ر !��� إ�q�6 46 ،��Eوoل ا|��ة ا��U ،�U�ا�� �)� 

 �)�)- 46 g��Kب ا���Xار ا�@AL ��X� �6 �2�6 ي@� F�1�� ��6"أنp-إ ����! �=�M�" ،

رؤ�� !���� : ,���� ا�	��"وا����X- " �!�K ا��Lن"ا�k آ�ن ا���Xب ا'ول �2�6 

��6p-ان 9(  ا�" إ�I��6 ��pوآb�.  

  

��@ ه+a ا�%�Hرة �.��م <(�(� &�أ ��U 5,� &�رىء �X6^ دون ا~���ر 6^ 46 أن أ,��غ 

�(J�اءة وا�%}g وا���pC �Xّث -��ات آ�p6ت، ا-���د �2�I ذه^ !�H&] و����U] و<@ر,] 

�@اع، ��@ إره�ق ا���0 ا�	��(� 5 ا����L9(  ا . ��I ،ه�@�� kا���ة وا���0 ا� a+5 ه

Z4، وأد�9  ا��A��3ا�3(�0 ا ��)J9 5 �)J! �2 <@ �@ث�X� ،�	��%ر ا��XI'ا l�%� �)9

�2%�Uن آ�� أ�X, أن Zا.  

  

5 ا���0 ا'~�ة ,�b{i 5 ذه^ !q��� !���� إ-M�� �2�i�9 ،��6p�ة، 5 ا�3[� ا����3 

. 2O2013� ���6 أ��ر ا���-F �(	� ا�����، ا�+ي !��6�E [��q 09 �7 5 ا�-�X@ر�� 5 

 �!�X�, ت�!�X6 46 ��)ا�� �Xر، وا�(� وا'6�، ��� ا���@Jء وا��"J)� 82I c �i�, آ��

ا����J9 F���I ،�!��L و<(���� |�J=� ا��Lن و��H�X3ت ا��(8 و� �%�O �2�6  Jء 

!	(bJ أور�� b)MI ا��(8 49 ا�@�4 وU�ر,] 46 -(	� ا��I ����X. ���6رF6 �ًi إ��!��

��هi @JI ،�ًq}  ا'ور���ن  4�K4 آ�ن ا�X� ،^Jي وا���q5  �ء ا��(8 ا��1��� وا�� �J)�

8)�������@�4 آ� ���زوا .   

  

¤4 وZ ا|�@ 5 £¢¡ 49 أن !��� K6(82، إ!�� �9@�6 !�82 ا�J"�ء وا�J@ر آ�� �Eء 5 
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� Zا �)? (و!�82 آ� ،���Xوا¥��ت ا� ����Hا� gد��U'5 ا �)6�، وأن ا�'����d@Jَر، و?(� 

�§� ا���ب ه� ا��J@�� ، ��}@ ا��Lن ����(����J9 5 8 ا��دًا ��X �6¢ ا�X(��، و� 

�%J  أي ا�Iاق ���4Xّ��- �� ،��2 ا'�6 ا��6p-L 46 ا��J@م 5 آ� �Oء إن �Oء اZ، و� 

� ،@�G��و�4 ,@رآ�ا أ���د �6 . ��] و� ,(§�]إ�] إ� اZ، ,��ي 5 9(��26 -���ن ا��وح 

 46 �!�Kا� �Mؤوا ا���J, ¨ �6 �6'ر وا�(� وا@Jء وا��"J)� @�@Gأ<�ل ا¥ن 49 ا��82 ا

ه+ا ا���Xب، ��وا آ�) أن �J9@,�� ��1��6 [�م ا�!��1م، وF6 �)6�X�6 ا����X ا��(�� 

و,�J@م، '`� �l2�, 4 و�4 ا�+ي �@�9!� إ��] اX�3�ون ا���ب اA��3�ون آ� ,�l2 أ���6 

�ً��)9 �!�X�, 4X� ¨ �6 م@J�, . 4{�I ، م@J�!و l2�! ا�-�§��ء 49 د���� آ� ���X� �

[�6 ����! b!ة أ~�ى ��%+ل و-��� إ� إن آ��XI 4 ��آ�� أ��� a��I�9 أن @��اL!��ن . 

�>�& �X� ���)� [�I@, g�D د�9ة أ~�ى ��.�]، 'ن آ� د�9ة ا�+ي 9�ف اp-Lم �2%�� 4� 

 ،[6p-إ� إن ه� ©(  49 إ �j [,��U س�X� و �(��(8 أ<� <��� و� ,��}� أن@%�- aا�-

����X ا���م !��	�F أن �����J9 5 F ا��(8 اA��3� ا��J=8 9(  ا����X ا��(�� 

  .ا��1��� وا��Lن �@���� ��I}@ان و��oاو�Eن �@ل أن ���1ورا أو ���Mر�9

  

 5 �9(8 !�7 ا|� وا7�G وا�oواج 46 : �6دة ور_�"ذه^ ���Xب را�F ��(� آ���� آ�b أ~	

�6p-ر إ�q�6 " b)A�6 و [�I أ!�ي أن أ9�ض bا¥ن، وآ� «U ر@M� ¨و ،@�� ���X� ¨ ا�+ي

 ��!��!L¬��ت ا|��ة ا �	و,§ ،l�%�2 ا�"�� F6 �)6�X�6 46 ��6ه�8 !���� ود���� [�

�6 آ�b أ,�<F ��6ً� أ!^ -.آ�� 8��A 5 ا����-�، وأن أ�XIري . آ(�2�I � ،�2 ا����-��

�(@ي . اG@�@ة -�"��2 ��6®) -��-�  )9 k�H~رة ا���ر��، و�Kوا� ���4X ا����F ا���

-�ر�� 46 ا|�ب ا�	�=��� وا�@�6ر وا��8��J، آ� ذ�� د�I^ إT أن أآ�� أول �J6ل -��-� 

، ° "إT أ�4.. �6 ¯@ث 5 -�ر��"����ان  2011ول �9م ��U 5,�، وذ�� 5 أآ���� ,H��4 ا'

�Oء اZ أن أآ�� ��@��J6 aت �U [� ����6و��2�I b أن أ-�ه�O�, 5 8@ ا��Kرة ا���ر��، 

��l اL~�ة . و-��b إT ا±��qI 9(  -�ر�� U�6@ة ��X ا���ر�0 F6 �2Oورت <%� -�� أ�� °

E@ة، وا<�ح 9(� ا'خ وا�M@�� ا�@آ��ر �6+ر د��س  وا'A@<�ء ا0��23 ���H.ن ا���ري 5

و9@,] ~�ًا ���X� ،�26^ ¨ أآ4 أ6(� 5 ذه^ . أن أآ�� q! @�@r��� اp-Lم ا����-��

وb�)E ا����9ت . ,�Mرًا، و� 5 !��� ا��JK أ!^ أ<@ر أن أE@د !q��� اp-Lم ا����-��

���J"��� ا����-�� ا�	�ال آ� ��م أgD 5 ا��b 49 آ� gD أو آ�� �>p9 [� ل�J6 ب أو

��� ه+a ا'��م، �K6 ا|��� ا���د�� ا�U ��H, k��� ا��J�9د آ�� ه� ��O �§H, kا�

 �§��U��6 5 ا�����ت ا|@��K، وا�@�J�ا&�� وا�3ا&�� وا��(��!�� وp9<� ا0�)�3 

�b، و�M, �6}�] 46 آ�� �J@ أ�9!^ �6 <�أت 9(  ا�. ا�3(�0 ا�+��H� 4رآ�`8 ا��&4

 ،�2JI ي، و�6 ه�@J9 ³6 5 ذه^ �6 ه� !���، و�6 ه�@!�I ،ري�XIث، 9(  ,�,�� أ�Dوأ

   .�XIن 46 ذ�� آ(] �MIل ه+ا ا���Xب.. و�6 ه� -��-�

  

 ��!�K%�� ا�	5 ا� (�i8، وأ!� ´�6 أن أX�@0 أ�� Tا���م &%��] ا'و Fiب أ��Xه+ا ا�

���MI ،Zء ا�O �6]، إن  @JI ،ن��!Lق ا�JUره�ب، وLا �)XH6م و<"��� ا3�أة، وp-L49 ا

H!  )9 bA�U� آ���� ه+ا <%� أن أoه� آ� � ��.~� A@ورa وا|��E إ��] �6-�� 

و�I ^�X6 @J� ،�)1���6] ر�� 46 9�ض ,.��A إ-X�6 �£ �6pّ() و� �(�ي أ��9ق ا���Mص، 

�، و�(�(��� وا��9p) 5 �9(�� اpALح وا��§�� �(}��� ا���د��، و�(��ا&��، و�(@�J�ا&�

 ،�2�!�X6 Tإ ����H%�� ا|@ود إذا �9دت ا�	وآ���� , ،@Uا��ا F�9 دا~� ا������Eا�

��MNHال ا��U'�2 إ� 5 ا�I b)¶	·9 k��6 ا�p-L5 ا�%(@ان ا @�@E 46 �2)آ bJ%&ُو . @J�



 5

� ا�3(�0 5 أو&�!�� �6ا&�0 � ذ0�6، وg�U أ�2JI b)�Aً� و!���ً� �(��ا&��، �X� g�Uن £

، ����¹(] و!���] 9(  "� إآ�اa 5 ا�@�4"!��د إT ا3%@أ ا�+ي آ@!� أن !"��] وه� 6%@أ 

آ��E �Iا!� ا|��ة ا��I ،��!��!L	�ر ���2I �@����، ,	�رًا ����X 46 أن !�Xن 0�6�6 

  .ا,]، أي ,�Xن ��� U@ا���C ا�U��6p-L ا��Lن، و�U 4��A��6 اA��3�ة، 5 ا��<b ذ

  

5 ه+ا ا���Xب، ا<�bU -(	� را��� د���� 5 ا�@و�� ا�@�J�ا&�� ا�H�! k@ه�، و!��@ه� 

 F6 81��, � kا��(��!��، ا� T0، دون ا�(�1ء إ��J�JU ��&ا�Jن دو�� �6ا&�� ود��X, أن

��<� ا��(	�ت ا�����+��  �4X ه+a ا��(	� ا��ا��� اJ��3(� 49. د���� 9(  اp&Lق

وا��H����� وا�J"�=��، � ;��4 9(  £�ه� 46 ا��(	�ت، �� ,��� �6از�� �j و����ون 

  .اF��G آ� 5 ¬��]

  

و�I] رb�E إT و�J�C ا3@���، ا�k و�2�i ا��� A(  اZ 9(�] و-(�X�� ،8ن أول د-��ر 

� ¬��F ا3@��� ا��3رة ���26 ر��X6 8£ب 5 ا���ر�«، �"�º���, 4 ا'86 ا��X�� kن 2�6

ا~�pف �J9=@ه� 46 ��6�6 و��2د�� وH6�آ�، ود�9ت إT ا�<�@اء ¼� �H!Lء دو��� 

�� اF��G �6ا&��ن ���6وون  ،@Uأ ��oG�2 ا�I FI@� � kا&�� ا���@د��، ا��J�@ا�

��|�Jق وا��اE%�ت.   

|0�J�J، ا'وT أن ا��-�ل A(  اZ  وا<��I bU] ½	ً� 46 ,	%�� ا�H���� ���@ ا��9%�ر

 Zوه@ا�� ا ،�eم َآ�p-Lأن د�4 ا ��!�Kوا� ،��X|ب وا��X8 ا���س ا�)��� g�e�9(�] و-(8 

¾�Xا� [�  .[b، <%� و�Iة ا��� A(  اZ 9(�] و-(8، آ�� أ~�!� ر��� 5 آ��

  

����@ ا�� �A��F ا�����، و� �4X 5 ه+�M, aرات E@�@ة �� آ� اpXOLت ا�k ,�ا��2E، و

ا�2M�N), «U �6@J3، دون أن ,�}�ل اJ3@�6 !���2 إT آ��ب A§�، �+ا أآ��� ¼+ا 

، وأ!� 8X,�qUp3 (2)�6، -�اء �2�6 ا�(§��� "اo�3ان"ا����2@، وأد�9آ8 إ�MI Tل آ��ب 

��26 آ�ن وا3	%��� أو ا����2J وا��X���، وأ!� �Oآ� و�¿ ��X 46 ��د 9(� ��أ�] 

 .����ً� c، '!^ أ,�(8 46 إ~�ا!� و46 ا|�ار 82�6

/�
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