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  الوطني الديمقراطيالسادات يشكل الحزب
 

 يكسب معركة الديمقراطيةالسادات مصمم على أن 
 صبري أبو المجد : بقلم 

 
أمجاد األمم والشعوب ال تقاس عادة بقدر ما شيدت مـن طـرق              

 وانما تقاس عادة بما تتمتع به شعوبها        00وموانئ ومصانع وعمارات    
ألمم والشعوب ال تتفاخر عادة بمعالمها التاريخيـه       من حرية حقيقة ، وا    

 وانما تتفاخر ـ عادة  00القديمة وبرلمانتها الكبيرة ذات القباب العاليه
 0ـ بما استطاعت أن تحققه من ديمقراطيه صحيحه 

 
وفى تاريخ األمم والشعوب كل شئ يزول وينتهى حتى لو كـان             

لذى يبقى عـادة مـع       وا 0اضخم األهرامات أو امتن القالع والحصون       
تاريخ تلك األمم والشعوب ـ بالقطع ـ المبـادئ واألفكـار والعقائـد      
السياسية والوطنيه التى ال يمكن أبدا أن تموت حتى لو مات أصـحابها             

 0ومعتنقوها 
 

 الرجل الذى أقام الدنيا واقعدها      0نابليون بونابرت مفخرة فرنسا      
لـى الملـوك    الرجل الذى جيش الجيوش وحطم العـروش وقضـى ع         

 الرجل الذى غزا الشرق     0واألمراء ودك حصون اعرق اإلمبراطوريات      
والغرب والذى جعل من اوروبا كلها ما عدا إنجلترا دوقيات تأتمر بأمره            

 ولم يبقى منه بعد معركة واترلو       0كل ما قام به نابليون انتهى وزال        ..
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مستنيره التى  كل ما بقى بعض اآلراء واألفكار ال      .  الكثير أو القليل     00
وجدت نتيجة احتكاك قوات نابليون بونابرت بالشـعوب التـى اراد أن            

 0يقهرها 
 

هتلر ـ رجل ألمانيا العتيد ـ كم كم شيد مـن طـرق ومـوانئ       
وكم بنى من جيوش وأساطيل جويه وبحريه فـى         " واستادات  " ومنائر  

  كانت ـ بال جدال ـ من اقوى وامنع ما عرف العالم من  0فترة وجيزه 
قوات حربيه ثم انتهى ذلك كله فى معركة برلين ولم يبقى مـن تـاريخ               

 اال ذكر المذابح التى قام بها وصور االرهاب الفكـرى الـذى             00هتلر  
 00فرضه على الشعب االلمانى اكثر من عشر سنوات حتـى فرانكـو             

الرجل الذى اقام دولة عال اشالء حرب أهليه طاحنة قضت على األخضر            
ل الذى جنب بالده ـ الى حد كبير ـ ويـالت الحـرب      الرج0واليابس 

العالميه الثانيه الرجل الذى أقام نظاما استمر اكثر من ربع قرن ، صنع             
فيه لبلده وشعبه الكثير ولكنه قبل أن يموت ـ وهذا ذكاء خارق للغايه  
ـ رأى أن ما اقامه كله مصيره الى الزوال  وان الجمهوريه التى ابقاها              

ما ال يمكن أن تستمر فاختار فى حياته ـ وهو الرجل  ستة وعشرين عا
الجمهورى ـ االمير خوان كارلوس المطالب بعرش اسبانيا ليخلفه بعد  
وفاته وليعيد االمور الى ما كانت عليه اذا استطاع ـ قبل أن يجيئ هو  

 0ـ اى فرانكو ـ الى الحكم 
 

لـر  ولقد كان الخطأ االكبر الذى ارتكبه نـابليون بونـابرت وهت           
 انهم لـم يقـدروا الحريـة الشخصـيه          00وفرانكو وغيرهم وغيرهم    

 كما انهم ، اعتمادا منهم على ما يملكون من          00ولميولوها اى اعتبار    
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قوات عسكريه وغير عسكريه كانوا يظنون انهم قادرون على أن يقولوا          
 0للشئ كن فيكون 

 
قادرون على أن يقولوا لنفس الشئ ال تكن فـال يكـن والخطـأ               

 انهم ال يفطنون ابدا    0لقاتل الذى يرتكبه عادة الدكتاتورين الكبار العتاه        ا
 وأهميتها فى استقرار االمور وفى اسعاد الشعوب بل         0الى الديمقراطيه   

 والى أهميتها وخطورتها ـ كما هو  00أن بعضهم حتى اذا فطن اليها 
على الحال مع الجنرال فرانكوا ـ فانه يحرص على اال يكون لها وجود  

االطالق فى الدول التى كانوا يسيطرون عليها ويحكومونهـا بالحديـد           
 وان كان هذا البعض يوقن جيدا انه بعد وفاته أو بعد انهيـار              0والنار  

 ذلك الن   00نظام حكمه ال بد وان تعود الى البالد الحريه والديمقراطيه           
 تلك هى   أن تعيش تنعم بهما   : الحريه والديمقراطيه اياتان من آيات اهللا       

طبيعة األمور أن تحرم منها فذلك هو االستثناء الذى يشذ عن القاعـده             
 0 والقاعده ال بد وان تعود فى الظروف الطبيعيه الى الحاله الطبيعيه 0
 

 اقمنـا   1952 يوليـو    23وخالل سنوات عديده من عمر ثورة        
 رصفنا مئـات    0السد العالى بنينا مئات المصانع شيدنا الوف العمارات         

 0مصرنا االقتصـاد المصـرى      : اللوف من الكيلو مترات من الطرق       ا
غيرنـا  0حققنا العديد من االنجازات السياسيه واالقتصاديه والعمرانيه        

 وغيره  00 كل ذلك وغيره     0تماما من بنية المجتمع المصرى والعربى       
نسيه الشعب أو كاد ينساه فى غمرة حرمانه من الحريه والديمقراطيـه            

 والضـغط   0ت الضغط واالرهاب وتوالى موجات الكبـت        واشتداد حمال 
 0واالرهاق 
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 0ونحن نظلم نابليون بونابرت وهتلـر وموسـولينى وفرانكـو            

ومراكز القوى عندنا وغيرهم وغيرهم عندما نلقـى علـيهم وحـدهم            
 فالذى يجب أن    0مسئولية حرمان شعبهم من الحريه ومن الديمقراطيه        

 اما الشعوب ايضا مسـئوله      0دائما مره   يقال حقيقه وان كانت الحقيقه      
عن حرمانها من الحريه ومن الديمقراطيه بقدر مسئولية الحكام الـذين           

 0حرموها من الحريه والديمقراطيه 
 

وحتى هذه اللحظات التى اكتب فيها هذه السـطور اذكـر جيـدا              
وكاننا ذلك الذى وقع من عشرات السنين يقع االن ـ مثال غريبا للغايه  

 نسمعه باستمرار من جدودنا وابائنا ونحن جلوس على شـاطئ            كنا 00
الترعه أو على السكه الزراعيه أو فى الجرن فى قريتنا الصغيره التـى             

 0تنعم بحنان وادينا الحبيب 
 

:  وقـال فرعـون    0يا فرعون ايـش فرعنـك       : قالوا لفرعون    
 0موجدتش حد يردنى 

عون ـ وفرعون هنـا   ومعنا هذا المثل الذى جاء بصورة ديالوج أن فر
اى حاكم ظالم متعنت متجبر ـ عندما سؤل عن السبب الذى جعله يظلم  

 انه لم يجد مـن      00شعبه ويتعنت فى حكمه ويتجبر فى معاملة رعاياه         
 لن  0قف ال تتجاوز حقك     : يقفه عند حده ولم يجد القوى التى تقول له          

نـه وبـين    يجد الجماهير التى تمنعه من أن يظلم احدا والتى تحـول بي           
 0االستبداد بالشعب وحرمانه من الحريه والديمقراطيه 
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: اما مسئولة حكم الشـعب ـ اى شـعب ـ بالحديـد والنـار        
مسئولية حرمان الشعب من أن ينال حريته وحرمانه من أن يحكم حكم            
الديمقراطيه سليما هذه المسئوليه هى بال جدال مسئوليه مشتركه وبقدر          

 الشعب الذى يقبل أن يظلم ويحرم من حريته يكاد يكون مناصفه ـ بين 
 0وبين الحاكم الذى يصر على أن يحول بين الشعب وبين الديمقراطيه            

كما يصر فى نفس الوقت على أن يباعد بين الشعب وبين اقدس حقوقه             
 0 واعنى الحريه 00الطبيعيه 

 
واذا كان البعض مما يريدون تخفيف المسـئوليه عـن الشـعب             

 النها ناتجه   00 المسئوليه ليست اال مسئوليه اعتباريه       ينادون بان تلك  
عن امور سلبيه بعكس مسئولية االخرين من صفوف الشـعب ترتفـع            

 ونعنـى بهـم اوالئـك الـذىين         00درجة مسئوليته الى حد االتهـام       
 حتى  00تخصصوا فى أن يدفعوا الحاكم الى خوض غمار الديكتاتوريه          

: بداية من انصـار الديمقراطيـه   ولو كانوا فى قرارة انفسهم ـ فى ال 
اولئك الذين برعوا وحازوا ارقى الشهادات فى نفاق الحكام الجدد فكـل            
واحد منهم عند هؤالء غبى وكل واحد منهم عند هؤالء معصـوم مـن              
الخطأ وكل واحد من هؤالء عندهم يجب أن تكون كلمته العليا وكلمـة             

  00االخرين هى السفلى ، 
 

كان الثوار حقيقه من خيـر       : 1952ليو   يو 23فى بداية ثورة     
 من اكثرهم رغبه فى التضحيه وزهـدا        0من اطهرهم نفسا    : المصرين  

 كانوا بحق من انقى الشبان المصـرين سـريره ومـن            0فى المنصب   
 وعنـدما بـداوا     0اصفاهم قلبا ومن اكثرهم ميال للديمقراطيه والحريه        
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الل االجنبـى ومـن     يادون مهمتهم المقدسه فى تحرير الشعب من االحت       
االسره المالكه الظالمه ومن االقطاع المستبد ومن الراسمالين الجشعين         

بعضـهم  :  التف حول هؤالء الثوار اناس كثيـرون         00 ومن   00ومن  
يجيدون النفاق اجادة ال مثيل لها ولو اجريت اى مسابقه للنفاق فى اى             

 0بلد من بالد العالم لحازوا الجائزه االولى 
 

 وانما تمتلك به كل ذره      00 يمتلء قلبه بالحقد وحسب      بعضهم ال  
من ذرات جسمه وكل خليه من خاليا جسده بل وكل نبضه من نبضـات              

 00قلبه 
 

وتعرض ثوار يوليو فى بداية عهدهم القصى المعارك واعنفهـا           
فمن السهل على اى ثـورة أن تحـارب   :  وهى المعارك مع النفس    00

 ومن السهل على اى ثورة أن تحقق        0من الغزاه الذين يحتلون االرض      
العداله والمسواه بالنسبه للشعب كله الن الـذى يثـور حقـه ويحمـل              
راســـه على كتفيه دفاعا عن مبدا معينا اليمكن ابدا اال أن يحقـق             

 ولكن من اصعب االمـور ـ وخاصـه بالنسـبه     00العداله والمساواه 
 يتاثر به وخاصة اذا للحاكم المستبد ـ أن يرفض الحاكـم النفاق أو اال 

متميزون " بل هم   " ممتازين  " ما كان هذا النفاق صادرا عن اخصائيين        
 فمن السهل على اى حاكم أن يتغلب على مايدبر ضده من مـؤامرات              0
 ولكـن   00 ومن السهل عليه أن يحكم كل ما يوجه ضده من حمالت             0

 يتغلب من الصعب جدا على الحاكم وخاصه اذا ما كان حاكما مستجدا أن
 0على الحقد ويحطم الكراهيه 
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كان كل رجل قابله هؤالء الثوار ـ فى البدايه ـ لم يكن يهـدف     
اال الى قتل رجل اخر كل فكره سمعها هؤالء الثوار لم تكـن تهـدف اال        
الى هدم فكرة اخرى ولو اطعنا ـ كما يقول عبد الناصر طيب اهللا سراه  

دمنا جميع االفكار ولم كان لنـا       ـ كل ما سمعناه لقتلنا جميع الرجال وه       
بعدها اال أن نجلس بين االشالء واالنقاض نندب الحظ البـائس ونلـوم             

 0 ولو أن احدا سالنى فى تلك االيام ما هو اعز امانيك 00القدر التعس 
 

أن اسمع مصريا يقول كلمة انصاف فـى        : لقلت له على الفور      
والغفران والحب  حق مصرى وان احس أن مصريا قد فتح قلبه للصفح           

الخوانيه المصرين وان ارى مصريا ال يكـرس وقتـه لتصـفيح اراء             
 0مصرى اخر 

 
كانت كلمة انا   : وكانت هناك بعد ذلك كله انانيه فرديه مستحكمه          

على كل لسان كانت هى الحل لكل مشكله وكانت الدواء لكل داء وكثيرا             
تجاهـات  ما كنت اقابل كبراء أو هكذا تسميهم الصـحف مـن كـل اال             

وااللوان وكنت اسال الواحد منهم فى مشكلة التمس عنده حال لها فلـم             
اكن اسمع اال أن مشاكل االقتصاد هو وحده يفهما اما البـاقون جميعـا              

 ومشاكل السياسه هو وحده الخبير بهـا        0فهم فى العلم اطفال يحبون      
  اما الباقون جميعا فمازالوا فى الف باء لم يتقـدموا بعـدها حرفـا        00

 0واحدا 
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وكنت اقابل الواحد من هؤالء ثم اعود الى زمالئى فاقول لهم فى             
ال فائده هذا رجل لو سالناه عن مشكلة صيد السمك فى جزائر            : حسرة  

 0" انا " هاواى لما وجدنا عنده جوابا اال كلمة 
 

مضـى  : "  فيقول   23ويصف انور السادات االيام االولى لثورة        
مرة هذه  :  يوليو   25 يوليو ومضى يوم     24 يوليو ومضى يوم     23يوم  

االيام الثالثه ولم نسمع فيها كلمة من سياسى واحد ولم نر فيها جميـع              
 26اولئك السياسين بيوتهم واعتصموا بالصمت والحذر وجـاء يـوم           

ت الساعه الحادية عشر ونصف من صـباح ذلـك          وما أن واف  .. يوليو  
اليوم وكان قد عرف فى دوائر السياسه أن فاروق قد وقع التنازل وانه             

حتـى وقعـت المعجـزه    .. بسبيل مغادرة البالد ، فى الساعه السادسه   
خروج السياسين من جحورهم وتقاطرهم علينـا       : وكانت المعجزه هى    

 االلـوان والمـذاهب      وفود من السياسين مـن جميـع       000فى وفود   
واالتجاهات ، تطرق ابوابنا فى مقر القياده بثكنـات مصـطفى باشـا ،              
ابتداء من الساعه الحاديه عشر ونصف من صباح ذلك اليـوم جـاءوا             

 حتى اولئك الذين قيدوا اسمائهم قبـل االمـس ، والء            00الينا جميعا   
 0واخالصا فى سجل تشريفات الملك 

 
 27عد ذلك فمنذ الصباح فـى يـوم         ولم يضع السياسيون وقتا ب     

بدات كل هيئة سياسيه بل بدا كل سياسى فى هذا البلـد ، يعـد نفسـه                 
 ال شئ قد تغيـر فـى نظـر          0لمعركة جديدة ، يحلم فيها بدور البطل        

 ال شئ اال اختفـاء شـخص الملـك ،           0السياسين والهيئات السياسيه    
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ذهب الملـك   : وظهور اشخاص رجال القياده كان لسانهم الناطق يقول         
 0تحيا القيادة 

 
وبعد أن قام السياسيون القدامى بدورهم بدا المحترفون للنفـاق           

لقـد  : فى بالط صاحبة الجالله يؤدون دورهم ايضا ولكن بدون ذكـاء            
الهوا الثوار ، اطلقوا عليهم افخم النعوت ،وارقى الصفات قالوا فيهم ـ  

ين بـل عبـاقرة   وسجالت صحفنا باقيه ـ انهم عباقره القـرن العشـر   
القرون التسعة عشر التى سبقت القرن العشرين وبعد أن اصبح جمـال            

 00عبد الناصر وحده فى صورة القياده توجهت طوابير النفـاق اليـه             
واليه وحده اذا غضب على واحد من زمالئه ولو غضب مؤقتا ، غضب             
 كل الناس عليه حتى التليفونات التى كانت ال تهدأ دقيقه من نهار تهـدا             

 00تماما وكانها اصيبت بالسكته 
 

سالسل مقاالت تكتب عن عبد الناصر فى كثيـر مـن الصـحف              
وكانها معلقات ولو أن االمر وقف عند حد كتابة هؤالء الكتـاب لتلـك              
المقاالت لقلنا انهم يعبرون عن ارائهم وهذا حقهم اما أن تتحول تلـك             

اة عبد الناصر ، اما     المقاالت اعنى تلك المعلقات الى الضد تماما بعد وف        
" المـداحين   " أن يقال فى عبد الناصر بعد غياب عبد الناصر من اولئك            

ما لم يقله مالك فى الخمر ، فذلك من االمور التى ال تليق بكاتب يحترم               
 0نفسه 

 
أن اخطر ما يمكـن أن      : وارجو اال يجانبنى الصواب اذا ما قلت         

ه والخطيره ، التفـاف اولئـك    يواجه الثورات واالعمال التاريخيه الكبير    
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 انهم ال يتقيدون    0المنافقين ، الحقودين ، الشتامين ، المداحين حولها         
ابدا باية قيم أو مبادئ أو خلق أو مثل عليا ، انهم عندما ينـافقون أو                
يحقدون أو يمدحون ويسبون نفس الشخص ونفس العمل فى وقت واحد    

اقدر من غيرهم على ادائه     يعتقدون انهم يؤدون عمال طبيعيا عاديا هم        
ولو انهم لم ينافقوا أو لم يحقدوا أو لم يمدحوا ويشتموا نفس الشخص             

 00ونفس العمل ، لماتوا غيظا وكمدا 
 

بعد أن توفى عبد الناصر ، طيب اهللا ثـراه انهالـت السـيوف               
والمعاول تحاول أن تمزق تاريخـه وشخصـيته واعمالـه واصـحاب            

القالم التى ظلت ثمانية عشر عاما تسبح       السيوف والمعاول هم اصحاب ا    
بحمده وعندما اريد تطوير االتحاد االشتراكى العربى فى اواخـر عـام            

 انهالت ايضا السيوف والمعاول تحاول أن تجمـل منـه لعبـة             1974
صغيرة ، بعد أن كان اصحاب هؤالء السيوف والمعاول يقولون عن هذا            

  00و00يه والعظيمه واالتحاد االشتراكى انه قمت االعمال السياس
 

وقد كنت اراجع كا ما كتب عن عبد الناصر فى حياته وما كتـب               
عنه من هذا البعض بعد وفاته كما كنت اراجع بعض مـا كتـب عـن                
االتحاد االشتراكى فى بداية ايام مجده وما كتب عنه فى ايامه االخيـره             

 30 بتـاريخ " المصور  "  واذكر اننى كتبت فى      0فاكاد اصاب بالغثيان    
حول مستقبل التنظيم السياسى من كان      "  تحت عنوان    1974أغسطس  

كم تمنيت كمـواطن    : قلت فى ذلك المقال     " منا بال خطيئه فيرمه بحجر      
لو اننا ركزنا فى احاديثنا وكتابتنا على االيجابيات بدال من التركيز فقط            
على السلبيات ، لقد رايت كثيرين ، يـدينون بقسـوة بالغـه التنظـيم               
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سياسى ، انهالوا عليه بالطعنات وجعلوا منه شماعة اخطاء لكـل مـا        ال
 0وقع فى العشرين عام الماضيه 

 
وقد حاول بعض هؤالء المنافقين والحقودين الشتامين المداحين         

 حاولوا أن يجعلوا من     1971 مايو   15أن بلتفوا فى البدايه حول ثورة       
ن يقسـموا ـ وهـم    انفسهم اوصياء عليها منذ يومها االول وحاولوا أ

نفس الذين طلبوا وزمروا لكل شخص كان له مكان فى السـلطة قبـل              
 يوليو ـ الشعب الى متجاورين وغير متجـاورين الـى    23وبعد ثورة 

حاولوا أن يكونوا هم وحـدهم سـدنة        : انصار الثورة والى خصوم لها      
الذين يملكون صكوك الغفران الخاصه بها فمن رضوا عنه         : هذه الثورة   

وه الجنه ومن غضبوا عليه ادخلوه النار وحاولوا ذلك واكثر من ذلك اخل
انـه يعـرف جيـدا      : لكن انور السادات كان لهم منذ البداية بالمرصاد         

 وعرف خباياها وعرف    1929كرجل عايش االحزاب السياسيه منذ عام       
الوسائل التى تستغل للتاثير على قادتها انه يعرف جيدا واكثر من غيره            

 وماذا كتبوا عنهم ثم هـو       1952 يوليو   23 هؤالء لقادة ثورة     ماذا قال 
يعرف جيدا واكثر من غيره ما الذى قالوه وما الذى كتبوه وهو عكـس              
ذلك تماما ثم أن الرئيس انور السادات يعرف كل اولئك واحـدا واحـدا              
يعررفهم منذ بداية احترافهم لمهنة النفاق وقد كشفهم منذ اليـوم االول            

 وجنب البالد شرهم ثم     1971 مايو   15لتفاف حول ثورة    لمحاولتهم اال 
 ثورة  ديمقراطيه قامت مـن اجـل تحقيـق           1971 مايو   15أن ثورة   

الحريه والديمقراطيه وقد حققت للشعب وبالشعب كل مايريده الشعب من 
حرية وديمقراطيه ولهذا فان الجو الحر الديمقراطى الذى نعيش فيـه ال         

ن والحاقدين الشتامين المـداحين فرصـة أن        يعطى ابدا لهؤالء المنافقي   
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يكونوا فى السلطة يتحكمون فى رقاب العباد كما يريـدون صـحيح أن             
 مايو لم تستطيع أن تقضى عليهم ولكنها استطاعت أن تقضى           15ثورة  

 0على نفوذهم وشرورهم وان تحد فى نفس الوقت من اخطارهم 
 

فيين العرب  وخالل السنوات االخيره كان بعض االخوه من الصح        
يسالوننى عن سر ايمان انور السادات بالديمقراطيه وحرصـه الشـديد           
على السير فى طريقها رغم السلبيات واالخطاء بل والخطايا التى تقـع            
من البعض خالل المسيرة الديمقراطيه وكنت اقول لهم أن انور السادات           

أن عرف اكثر من غيـره      :  درسه بتمعن وتان     00قد قرأ التاريخ جيدا     
اعظم االعمال بالنسبه للشعوب تحقيق الحريـه والديمقراطيـه أن كـل         

 كل الحكام   0الحكام الذين حرموا شعوبهم من الحرية ومن الديمقراطيه         
الذين اختاروا طريق الدكتاتوريه هؤالء الحكام نسيهم التاريخ لم يذكرهم         

ى كل  اال اذا ذكر سيئاتهم وسواءتهم فى الوقت الذى يمجد فيه التاريخ ف           
 0العصور ، فى كل األمم انصار الحرية والديمقراطيه ومحبيها 

 
لقد راى انور السادات أن كل عمل تاريخى البد وان يستند الـى              

حكم الشعب بل انه ال يوجد عمل تاريخى يمكن أن يستمر ويستقر اال اذا 
راى انور السادات أن    : تم ذلك العمل فى جو من الحرية والديمقراطيه         

 يوليو حققنـا فيهـا الكثيـر        23عديده قضيناها من عمر ثورة      سنوات  
والكثير ولكن كان يمكن أن نحقق اكثر واكثر لو اننا كنا احـرارا وكنـا         
ديمقراطين بل انه عرف جيدا واكثر من غيره أن كل مـا تحقـق مـن                

 مادام الشعب محروما من حريتـه       00اعمال كبيرة وخطيرة ال قيمة له       
00 
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 السادات ، بالحريه والديمقراطيه ايمان عميق ، أن ايمان الرئيس 

انه يعرف جيدا واكثر من غيـره       : ايمان خالص مخلص    : ايمان رائع   
وعلى ضؤ ما راه وما قراه طوال االربعين عاما الماضيه انه الخـالص             
لشعب مصر ، اال بالحريه وال سعاده له اال بالديمقراطيه والديمقراطيـه            

ست اجراءات تنفذ ولكنها اوال وقبل كل شئ        ليست ابدا شعارا يرفع ولي    
ايمان وممارسة ولذلك فان الرئيس السـادات راى بعـد عـامين مـن              
ممارستنا للتجربه الحزبية انه ال بد من أن ينزل الى الشارع السياسـى             
ال بد من أن يعطى شعبه كل امكاناته فى التظيم الشعبى ، البد وان يعدل               

 0 المزيد من الديمقراطيه فى المسيرة الديمقراطيه لتحقيق
 

والرئيس السادات كما يؤمن ويعتقد ال يريد من انشـاء الحـزب             
الوطنى الديمقراطى اال هدفا واحدا ال ثانى له هو أن تتجمـع صـفوف              
الشعب فى تنظيم قوى ، يقف ضد خصوم البالد واعدائها فـى الـداخل              

ائما لهـذا   والخارج وقد كان اتخاذ دار اللواء دار مصطفى كامل مقرا د          
الحزب استهالال رائعا لالنجاز الحزبى الجديد ونحن عندما نقـول هـذا            
الكالم ال نقوله تزلفا وانما نقوله عن ايمـــان راسخ لم ينشا اليـوم             
وال منذ ثمانى سنوات وانما نشا منذ اكثر من ثالثين عامـــا عنـدما              

 قرة  "التقينــا والسادات فى عنبر واحد فى دور واحد فى سجن مصر            
 .0" ميدان 

 
 يونيو  2لقد سبق أن قلت فى نفس هذا المكان من المصور فى             
اؤمن ـ وبال حدود بالسادات قائدا مصـريا   :  وبالحرف الواحد 1978
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وطنيا وزعيما عربيا قوميا اؤمن به وبكل ما املك من قـوة ايمـان ـ    
 بوطنية السادات العميقه المخلصه وبعروبته الصادقه االصيله اومن به        

 0فى كل الظروف وفى كل االحوال فى االمس وفى اليوم وفى الغد 
 

اؤمن به فى العسر وفى اليسر وفـى االزمـات الحالكـه وفـى               
 اؤمن به رجل حرب ورجل سالم فى وقـت واحـد            0الظروف العاديه   

واليوم والسادات يخوض معركة جديده من معارك الديمقراطيه ال نملك          
فى يونيو الماضى بل قلنـاه منـذ سـنوات          اال أن نكرر هذا الذى قلناه       
 0عديدة الننا ال نعرف غيره 

 
 3أن السادات كما قالت صـحيفة الجارديـان البريطانيـه فـى              

 مصمم على أن يكسب معركة الديمقراطيه ونحن ايضا         1978أغسطس  
مصممون على أن يكس السادات وتكسب معه وتكسـب مصـر النهـا             

 00معركة مصر تكون أو ال تكون 
 




