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  هى الديمقراطية00ذه ه
 ديمقراطية ال أو ديمقراطية

  
 00 الصـحف    إصـدار  حرية   00 األحزاب معناها حرية    ديمقراطية 

 المشروعة بكل طرق النشر لألحزاب الدعوة حرية 00حرية عقد االجتماع 
 كتابة ذلك   إلىنى   دعا 0 بالمعنى الصحيح    ديمقراطية وغير ذلك لن تقوم      0

 0الركود السياسى الذى نراه فى صفحات الصحف المصرية 
 

 ذلك عدم اهتمام الشعب بالتنظيمات السياسية ، دعـانى          إلىدعانى   
 ذلك ما كتبه الزميل موسى صبرى عن عـم انضـمام اليسـار غيـر                إلى

 وما سجله عن تقاعس حزب الوسـط عـن          0 حزب الوسط    إلىالشيوعى  
 0تشكيل لجانه 

 
 ماذا عدم االهتمام ل

 :  كثيرة أسباب له السياسيةعدم االهتمام الشعبى بالتنظيمات  
 وذلك االتحاد الذى امـتالء فـى        0 تنبع من االتحاد االشتراكى      إنها -1

 الماضى  بآثارالماضى بكل صور النفاق واالستغالل وما يزال يحفل         
 األلسنوبكثير من شخصيات الماضى الذين يجرى حديثهم على كل          

 ليس فى حد ذاتـه  الذمةيام شخصيات غير معروف عنها ما يدمغ  ق
 بان تنظيمات االتحاد االشتراكى الجديدة      وإقناعهمكافيا لجذب الناس    

  بالمعنى الصحيح ديمقراطية تنظيمات أصبحت
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 بأنـه  الناس   أذهاناالتحاد االشتراكى قد ارتسم وسيظل متسما فى        
اكم ويتيح للمستقلين الوصول    فى الماضى ليصفق للح    التنظيم الذى قام 

 0 الثراء والبعض للجاه والثراء معا إلى األخر  الجاه والبعض إلىبعضهم 
 
 فقد قدمت مواضـيع ولـم       0ضعف ما قدمت التنظيمات من برامج        -2

 0 ودراسات علميه وعمليه أبحاثتقدم 
االزمه التى يعانى منها ثوار الشعب تجعل اتهامـه ضـعيفا لهـذه              -3

 0 من االتحاد االشتراكى نبثقتالتنظيمات التى 
 

 ال بد من الصراحة 
 

 لنتحدث بصراحة كاملة وان نقول كلمة الحـق والن          األوانلقد ان    
 0 فى صدق تؤدى رسالتها األقالمتنطلق 

 
التصفيق للتنظيمات ومحاوالت التكشير بانها ستحقق امال مصر فى          

 ونهلل ونكبر    نستطيع جميعا ان نصفق    0الديمقراطيه لن يوصل الى نتيجة      
ما اسهل التهلليل والتصفيق والتكبير ونستطيع ان نحشد االف النـاس           ف 0

 هل بهـذا    0يهللون ويصفقون ويكبرون ولكن ماهى النتيجة النهائية لذلك         
نستطيع بناء مصر واخراجها من ازمتها ، هل بهذا نستطيع احراز احترام            

مرين لم نصل الـى      هل بهذا نستطيع خلق االغراءات للمستث      0دول العالم   
 0ذلك 
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لقد ان االوان نواجه االمور بصراحة وان يعلن كـل صـاحب راى              
رايه واال تقفل االبواب فى وجه اى انسان يريد ان يقول ما يعتقـد بانـه                

 0الحق 
 

 مثل من فرنسا 
 

اذا طالع اى انسان الصحف الفرنسية يوما بعـد يـوم يتثـور ان               
 زعمـاء   0 نشاط ال مثيل له      0وم التالى   االنتخابات النيابيه ستقوم فى الي    

االحزاب الفرنسيه يجوبون المـدن والقـرى ينتشـرون فيهـا يعقـدون             
 احزاب المعارضه تنظم    0االجتماعات ويلقون الخطب وينظمون الصفوف      

 التليفزيـون ال    0 احزاب الحكم تتحد فى جبهة واحـدة         0وتوحد صفوفها   
عات السياسيه واجزاء مـن     تخلو نشره من نشرات اخباره من نقل االجتما       

 0 محاضرات ومناقشات يوميـه فـى الراديـو          0الخطب التى تلقى فيها     
االصـوات والتـنقالت ال     0 الدنيا تتحرك    0المقاالت فى الصحف ال تنقطع      

 0 الصحف فى مناقشات حاميه الوطيس 0تكف 
 

 وياتيـه   0 هل االنتخابات النيابيه غدا      00ماذا  : ويسال من ال يعلم      
 0 1978 االنتخابات النيابيه 00ال : الرد 

 
انتخابـات  : اذا لماذا كل هذه الضجه ويسمع الـرد         : ويعود يسأل    

فـى ربيـع    :  ويعجب للرد    00متى  : المجالس البلديه ويسال مره اخرى      
 وهـى ليسـت انخابـات       00 بعد سنة من اليوم تقه االنتخابات        0 1977

 0البرلمان ولكن انتخابات المجالس البلديه 
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 0االحزاب تستعد لها من اليوم وتبذل كـل الجهـود للفـوز بهـا                

الحكومه تحاول بكل الطرق ان تنفذ اكبر قدر من المشروعات الحيويه التى       
تمتد اثارها الى كل انحاء فرنسا قبل هذا التـاريخ كـى تفـوز باغلبيـة                

 0االنتخابات البلديه 
 

 هذه هى الديمقراطيه  
 

و الذى يختار ولذلك فان الزعمـاء       ان االحزاب تعرف ان الشعب ه      
مختلف الزعماء يخطبون ضد الشعب عن طريق الدأب الحكـومى وعـن            

  0طريق عنف المعارضه 
 

 هذه هى الديمقراطيه ** 
 ****شئ ال يصدق **** 

 
شئ ال يصدق ان نعرف ان الحكومة الفرنسية التـى تواجـه كـل               

جريدة "  اليومانتيه   "صباح نقدا ال مثيل لمرارته وحدته وعنفه من جريدة          
 حتـى   ةالحزب الشيوعى هذه الحكومه تدفع عونا ماليا ضخما لهذه الجريد         

 هل يمكن ان نصدق 0التضطرها الخسارة الماليه الى التوقف عن الصدور 
ان الحكومه الفرنسيه تعين جريدة تهاجمها كـل صـباح وتـتهم رئـيس              

 00 هذه هى الحقيقة 0الحكومة بابشع التهم 
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العون الحكومى الذى قدمته حكومة فرنسا لجريدة الحـزب         لقد بلغ    
 !!  اربعة ماليين فرنك 1974الشيوعى 

 
 هذه هى الديمقراطية*** 

 
  ومصر

 

مصر على وشك اجراء انتخابات تعتبر اخطر انتخابات وتنظيمـات           
 0 هل هذا معقول 0 والصحافه خاليه من المناقشات السياسيه 0راقده 

 
 لدين هجوم على خالد محى ا

 
انا اؤمن  :  ولكن   0انا عدو الشيوعيه النها ضد الحرية وضد الدين          

 أيــن يستطيع خالد محى الدين ان يرد يومـا          0بضرورة تعادل الفرص    
 0بعد يوم على الحمالت التى توجه اليه 

 وال امر اى انسان كائن      0ان االمر ليس امر خالد محى الدين بذات          
 ليس اسهل   0 بل هو يتعلق اوال واخرا بالممارسة الديمقراطية         0من كان   

من الرد على كل من يدافع عن الشيوعيه فهى تجربة فاشله ثابت فشـلها              
فى الدول التى تمارسها ولكن كيف نرد على انسان ال يجد المجال الحيوى             

 0للدفاع عن نفسه 
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 القاتل يجد فى سعة صدر المستشارين ما يمكنه عن الدفاع عن            00 
نفسه حتى لو استمر الدفاع اياما وشهورا فكيف يجد السياسـى الفرصـة             

 0المتكافئة مع ما يتعرض له من هجوم حتى يدافع عن نفسه 
  
 تعـادل   0ايهما افضل فى الوصل على للقضاء علـى الشـيوعيه            

التعبير عن الراى او عدم تعادلها ؟ قد يقـال ان كـل انسـان               الفرص فى   
يستطيع ان يرسل رده الى الجريدة التى نشـرت الهجـوم وان الجريـدة              

 ! ستنشر الرد ولكن هل هذا هو الذى يحقق تكافؤ الفرص ؟
 

ان الناس تعطف دائما على االنسان الذال ال يتمتع بـنفس الفـرص              
حن فى مجال خلق عطف على ما ينـادى         التى يتمتع بها مهاجموه ، فهل ن      

 0به خالد او غير خالد 
 

عندا اؤمن بانى اذا اهاجم خصمى السياسى انما هاجمه وهو فـى             
موقع الذى يستطيع ان يرد على عندئذ سينبرى كل صاحب راى يدافع عن             
رايه فى عزم وثقة واطمئنان الى ان هجومه لم يخلق عطفا على الخصـم              

 0يع متابعة الهجوم بالرد السياسى الذى ال يستط
 

 هذه هى الديمقراطيه *** 
 

 نغمه شاذة 
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هناك راى شاذ يقول اننا ال نريد احزاب الن هم االحزاب هو التنازع   
 االحزاب فى كل الدنيا لم تخلـق اال لتسـعى           0والتناقض للوصول للحكم    

 الوصول الى الحكم هو الذى يخلق المعارضه المستمرة         0للوصول للحكم   
 وبين فورد وكارتر فى     0 جيسكار ديستان وفرانسوا ميتران فى فرنسا        بين

 0امريكا 
 

وبين فورد وزميله فى الحزب ريجان السعى الى الحكم عن طريـق             
 ومن واجب كل حزب ان يسعى لينال هذا         0االرادة الشعبيه شرف للحزب     

الشرف وهو ال يناله من اجل سواد عيون زعمائه بل ينـال شـرف ثقـة                
 0الشعب 

 
 انـه   0اى عيب فى ان تتناحر االحزاب لتصل لجذب ثقة الشـعب             

الفخر كل الفخر ان يتفانى كل حزب فى السعى فى خدمة الشعب سواء كان          
 هل امريكا تدهور حالهـا نتيجـة التـدهور          0فى الحكم او فى المعارضه      

 00 هـل اليابـان      00 هل المانيـا     00هل فرنسا تدهور حالها     ! الحزبى  
 كل دول العالم التى وصلت الى قمـة المجـد تقـر             00ولندا   ه 00بلجيكا  

االحزاب تقوم علـى معارضـة      !  لماذا نخاف    0بضرورة التناحر الحزبى      
 اذا فشل دفعـه     00 اذا نجح الحزب الحاكم جدد الشعب له الثقه          00الحكم  

 0 هذه هى الديمقراطيه 0الشعب باسقاطه وسحب ثقته منه 
 

 هذه هى الديمقراطيه 
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اى شعب هذا الذى يملك الصحافه فى مصر        ! افه ملك الشعب    الصح 
هناك صحف تكلف الشعب ماليين الجنيهات تضيع هباء منثورا كل عـام            ! 

تتبعها صحف ومجالت ال تباع تنفق فى مرتبات ومكافات ورحالت وبـدل            
 0سفر اموال ال طائل لها تضيع على الشعب فيما ال طائل من ورائه 

 
لماذا ينفق الشـعب    ! من صحف ومجالت بائرة     ماذا يستفيد الشعب     

حتـى  ! على صحف ومجالت ال تباع وال تتوقف خسارتها سنه بعد اخرى            
انها ال تدخل ! الصحف والمجالت التى تربح هل يدخل ربحها خزانة الدولة 

 0الخزانة 
 

الشعب يمول الصحف والمجالت البائره ـ والشعب ال يستفيد مـن    
 الدول الديمقراطيه تمد يد العون للصحافه       0بح  الصحف والمجالت التى تر   

لدعمتها بالمال دون ان تجعل من الـدعم سـالحا الخضـاعها لرغبـات              
الحكومة انها تدعمها النها تعرف انه ال ديمقراطيه اال بقيام صحافة حـرة             

 00 وتعرف ان نفقات الصحف باهظة 0وقوية 
 

 هذه هى الديمقراطيه 
 :قلت واقول 

ات ان الديمقراطيه ال بد ان تتحقـق فـى عهـد            قلت عشرات المر   
 وانـى الردد    0 واال فان مصر لن تراها لسنين طوال         0الرئيس السادات   

 انتصارات  0نفس القول اليوم لقد حقق السادات انتصارات نعترف له بها           
 انتصارات اعادت سيادة مصر عسكريا وسياسيا ودوليا 0فى ميادين كثيرة 
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ـ    0 اتهم مـن الـبطش والجاسوسـيه والقتـل         انتصارات امنت للناس حي
 0والمصادره كل هذه انتصارات تسجل له فى صفحات التاريخ 

 
 االنتصار على الفقر لم يتم اال       0لم يبقى اال االنتصارات على الفقر        

ت قـادره علـى     ءابكفـا   مصر حافلة باكبر العلماء و     0بحشد كل الجهود    
 كـل هـذه     0القتصـادى   المساهمه الفعاله على اخراج الوطن من تخلفه ا       

 هـذا الطريـق هـو طريـق         0ت يمكن حشدها عن طريق واحـد        ءاالكفا
 0الديمقراطية السليمة 

 
الديمقراطيه الكاملة التى ال تربط قدمه بقيود الحكم الماضى الـذى            

 الديمقراطية التى تزيل االقنعه     0اوصل مصر الى الهزيمه والعار والخراب       
تحاد االشـتراكى وبـاطالق الحريـات       البغيضه عن الوطن بانهاء ذلك اال     

جميعها يوم ان نطلق حرية االحزاب يوم ان نطلق حرية اصدار الصـحف             
يوم ان يتم ذلك سينزل كل صاحب كفاة وعلم وخبره ودراية الى السـاحة              

 0ا عن طريق الحزب القائم بالحكم يخدمه0يخدم وطنه فى تفانى واخالص 
ق نهضة مصر ورقيها وتعويض     عندئذ سينطلق كل الناس سعيا وراء تحقي      

هـذه هـى    : ما ضاع بضياع الديمقراطية الن كـل انسـان سـيؤمن ان             
 0الديمقراطيه 

 
  

 
 




