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سباب الىف صحيفة الدستور، أل" الكالم"آلما زادت جرعة 

ألنه يبدو أن الكالم عندهم" الرأى"أعرفها، حذفوا صفحة 
أهم من الرأى، تكرر هذا عدة مرات، وقد سبق أن نبهت إىل
سخرية مغزى حذف صفحات الثقافة والفكر من الصحف القومية،
ورمبا غري القومية، طوال شهر رمضان املكرم، وقلت وآتبت

يضا، رمبا اآتشفوا أنآأهنم يوصوننا أن نصوم عن التفكري أ
 . التفكري هو مما يبطل الصوم

فضلت أن أؤجل التعتعة الىت آتبتها للدستور هذا: املهم
 .األسبوع، والىت سوف تصدر األربعاء القادم

فوجدت) االصدار األول للدستور(حبثت ىف تعتعاتى القدمية  
 .هذه التعتعة لعلها تكون مناسبة للوقت الراهن

 د عشر سنوات؟هل تغّير شىء بع

 اإلصدار األول: الدستور

16/7/1998 

 "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو 

الكتابة بقصد التحريك ال البالغ، وقد :التعتعة هى
وهو يقول احلسن بن هانئ،هذا من " التعتعة"لفظ  استعرت

 ):مازحا أو جادا(

وما الغنم إال أن      وما الغرم إال أن تراىن صاحيا
 راخلم تتعتىن

 :وقياسا أقول              

وما الغنم إال أن       وما الغرم إال أن تراىن ساآنا
 الرأى يتعتعىن

وآفة ناسنا األلعن هى اجلمود املغلف بالكسل، الىت
يقابلها على اجلانب اآلخر االندفاع املتسارع باالستسهال،

 .والتعتعة هى حتريك حمسوب بني هذا وذاك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   4036
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علومة هى نوع منوفرق بني آتابة وآتابة، فكتابة اخلرب امل
، أما آتابة الرأى ووجهة النظر، فهى دعوةاإلخبار والبالغ

وملزيد من: ، والتعتعة هى من النوع الثاىنللحوار واملراجعة
هى دعوة للقراءة الثانية قبل التسليم بظاهر: اإليضاح

القول، وهى حفز للنظر ىف اجلانب اآلخر من املعىن الظاهر،
لكل" التعظيم سالم"رفض للمسارعة بـ لعله أهّم، وأدل، وهى 

حروف مطبوعة، وهى حتذير من هز الرأس باملوافقة حىت قبل أن
تكتمل اجلملة أو يتضح املراد، والتعتعة تعيد النظر ىف آثري
من الشائع املتفق علية، حىت لو آان بديهيا، حىت لو بدا

 .مقدسًا

وسف نبدأ هذه باقتحام قدس أقداس العصر احلاضر
 )دميقراطيةال(

 هّز قاعدة الصنم ) 1(الدميقراطية 

وتلفت حولك وسوف جتد املستمعني"الدميقراطية"ُأذآر آلمة 
مث.!) مفهوم(وقد طأطأوا رؤوسهم، وصمتوا ىف احرتام وإجالل، 

اطلب رأى أحدهم، وسوف يقول أآثرهم تواضعا قصيدة شعر ىف
نا منهذه الظاهرة املقدسة، الىت أنقذتنا، آما أنقذت غري

احلكم الشموىل، والدآتاتورية، وحكم الفرد، وحكم العسكر،
ولكن، تعال، ولو سرّا،. وآالم من هذا، وآل هذا طّيب وصحيح

،!!)واجب (آل الناس تتحدث عنها، : نتأمّل سويا احلكاية
، وتقفت أمام نصبها أو تدور حول ضرحيها!!)حصل (وتقدسها، 

الشيوعيون فأمسوا بالدهمأو تأمل ىف ظهورها، واستعماهلا 
–آان اهللا ىف عوهنا  –آوريا الدميقراطية (بأمساء دميقراطية 

، ورفعها)إخل. . اهللا يرمحها  –أملانيا الدميقراطية 
من دعاة احلكم بالشريعة اإلسالمى، وقالوا فيها" املعتدلون"

"الدلع"آالما مثل العسل وهم يلوحون هبا باعتبارها اسم 
، ويتصور دعاة حقوق اإلنسان أهنم محاة".شورى" العصرى ملا هو

 .اخل..محاها دون سواهم 

أما األمم الدميقراطية الىت هى آذلك حبق، مثل اهلند
وبريطانيا العظمى، فهم ميارسوهنا جبد يدافعون املقابل غاليا
ورخيصا حسب املواقف واملواقع، أما دميقراطية ست الكل

ة ىف الصحف، والكوجنرس، وجلانأمريكا فهى الدميقراطية املعلن
تقّصى احلقائق، دون الدميقراطية املمارسة مبجموعات الضغط،
واملافيا بكل أنواعها، وأصحاب املصاحل، ومموىل احلمالت االختابية

 .ىف السر والعلن

وىف مصر، فرحنا فرحا شديد بأننا أخريا استطعنا أن نسري
هامش"اسم وهو الشهري ب(على رصيف شارع الدميقراطية 

 .وخاّصة ىف جمال الصحافة، والنشر عامة") الدميقراطية

ولكن تعال نظر ىف برآات الدميقراطية مبنظارهادئ، وحاول
 :معى أن جتيب على أسئلة مثل

هل ترشيح واحد لينوب عنك وميثل مصاحلك هو أمر ميارسه
 الناس حقيقة بفرص متساوية؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�سـ"  يــــوميــــــــا "   4037
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وهل هذا الذى يرّشح هو أفضل من منكن أن ميثلك؟ أم أنه
 الكاية؟" سيم"عرف أفضل من 

وهل أنت تنتخبه ألنه سوف حيقق لك وألوالدك ما تأمل فيه
لتأمني مستقبلكم، أم ألنه رجل طيب وخدوم ويعرف األآابر،

 .وآلمته ماسية

وهل هو ينجح أنه أقدر، وأفضل، أم ألنه أآرب عائلة،
هل(راح ميثلك حقيقة وفعال : وأوثف اتصاالت وهل بعد جناحة

 )ل مّرتني على األقلميكن أن تتأّم

فإذا تبينت من اإلجابة أ، هذه الدميقراطية ميكن أن تكون
 خدعة آبرية، فهل هناك بديل؟

 !!!واحللم بالبدائل ) 2(الدميقراطية 

شيخنا اجلليل جنيب حمفوظ هو اعظم دميقراطى لقيته ىف
حياتى، بقدر ما أن آارل بوبر هو أعظم دميقراطيى قرأته حىت

لى ما جيرى ىف احلضارة الغربية عل الرغم من آلآاد يصاحلىن ع
وآلما جاءت سرية الدميقراطية ىف جملس شيخنا، ولّوحت. حماذيرى

برأىي فيها وحتفاظاتى على ممارستها، وانطلقت الصيحات توقفىن
وترفضىن وتنبهىن وحتذرىن، دون استثناء شيخنا، اجلليل الذى

إن آل نظم: ف معلناأفحمىن ذات مرة بعد أن اضطراىن أن أعرتا
 لكن الدميقراطية هى قل سوءآ. احلكم سيئة

أليس أحسن السئ هو األحسن؟: فريد شيخنا اجلليل قائال
ويفحمى، ومع ذلك أظل حذرا من التسليم فأنا ال أستطيع أن

، وال)الناتانياهوية(أقتنع بالدميقراطية اإلسرائيلية 
وال) ةمونيكي –الكلنتاو (بالدميقراطية األمريكية 

وال) يلتسينية –املافيا (بالتمقراطية الروسية األحداث 
 !!)املعّدلة (بالدميقراطية اإلسالمية الشورى 

فما هو البديل؟ إليكم ما خطر بباىل، ولو من باب
 :التعتعة

علينا أن نتحّفظ ضد استرياد دميقراطية النظام :أوال
ألبرياء قبلالعاملى اجلديد، الىت مسحت بإطالق الصواريخ على ا

 مل حيددوا بعد: صدور احلكم باإلدانة على متهمني

البد أن نرفض الدميقراطية باإلنابة، أن أحدا ال :ثانيا
 .يصلح، وال ميكنه أن ينوب عىن أو عنك ىف آل األمور

البد أ، حنذر من دعاوى الدميقراطية الىت تستعمل: ثالثا
ال يلبث) يولوجىديىن أو أيد(من الظاهر للوصول إىل حكم مشوىل 

 .أن ينقضى عليها عند أول فرصة، حىت قبل أن ُتخترب

البد من تعدد وتنوع فرص املشارآة على خمتلف :رابعا
املستويات ىف اختاذ القرارات بطريقة مباشرة، بدءآ من أى

وهذا ما أتاحته املننجزات احلديثة من ثورة. جتّمع صغري
 .التوصيل وشفافية املعلومات

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا   " 4038
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دة لطبقات املشارآني ىفأتصّور وضع مستويات متصاع :خامسا
اختاذ القرار، فليس من املعقول أن يشارك آل الناس طول
الوقت ىف اختاذ قرار اقتصادى ختصصى عام، أو قرار حرىب
مفاجئ، ولكن من الضرورى تسهيل فرص التواصل السريع من
األدىن إىل األعلى، ومن الكثرة إىل الصفوة، باستمرار، ذهابا

 ت شيئا؟هل فهم: واألنوإيابا 

سواء فهمت أم مل(ليس مهما، ألنىن شخصيا مثلك متاما 
، ولكن أليس من حقنا أن نفكر ونعيد النظر، وأن حنذر)تفهم

ونرفض، وأن نراجع وحنلم، حىت لو مل يكن البديل جاهزا، وهذه
 .هى بعض آالم، وروائع التعتعة
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