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 المنابر الثالثة
 وكيف يعد كل منها للحركة داخل إطار اإلتحاد اإلشتراكى؟

 المنابر الثالثة ترفض تصنيفها إلى يمين ووسط ويسار يرى كل منها أنه صاحب األغلبية

بـر   لكننا من  00ولسنا منبرا تسانده الحكومة مقدماً، وتتزايد عضوية تحت هذا الضغط         
 األغلبية ومن الطبيعى أن تسمى الحكومة إلى األغلبية،

 ما الذى جئتم بـه      00أليست هذه هى األفكار التى قام عليها أصال اإلتحاد اإلشتراكى            
 0أذن من اهتمامات أو رؤى جديدة تبرر قيام منبركم

وهل استطاع اإلتحاد اإلشتراكى أن يضع هـذه األفكـار          : أجيب على السؤال بسؤال     
 فأنا أعتبـر أن اإلتحـاد       0 إذا أردت أن أجيب أنا على هذا السؤال لقلت ال            0 التطبيق موضع

اإلشتراكى حينما شكل أيام السيد على صبرى   أعيد بناؤه بعد ثورة التصحيح ولكـن علـى                  
 وكان ينبغى   0 تماما كما لو كنا هدمنا بيتا وأعدنا بناءه على نفس األساس القديم            0األساس القديم 

لنظر فى بعض األوضاع التى ال يمكن تبرئتها من الخبث كوضع بـذور الصـراع               أن يعاد ا  
الطبقى داخل تنظيمات اإلتحاد اإلشتراكى فى  شكل األمانات التى كانت تستهدف فى الواقـع               
عدم تالقى قوى الشعب عند نقطة التحالف مما كان سوف يترتب عليه بداية صراع طبقـى ال                 

ا تكمن فلسفة نشوء المنابر داخل اإلتحاد اإلشتراكى مستهدفة دعم           ومن هن  00يعلم مداه إال اهللا     
 وخالصة هذا أن منبر الوسط ملزم بأهـداف اإلتحـاد اإلشـتراكى             0التحالف وإذابة الفوارق  

 23وأعتقد شخصيا أن المنابر األخرى ملتزمة  بهذا أيضاً، كما يلتزم منبر الوسـط ثـورتى                 
 00 مايو15يوليو و 

 00ست ملتزمة بالثورتين وبقية المنابر ألي

 فبينما نجـد أحـد المنـابر        0ليس بالقدر الذى يلتزم به منبر مصر العربى اإلشتراكى        
 مايو أكثر من ثورة يوليو، وآخر يلتزم بثورة يوليو أكثر من  ثورة مـايو،                15ملتزما بثورة   

 0 52نجد منبرنا يلتزم بالثورتين ككل ثورى واحد بدأ سنة 

المنابر الثالثة بأسس كبرى واحدة ولو بنسب متفاوتة فما الفرق          ولكن فى نطاق التزام     
 0بين هذا الوضع، وبين وضع مجموعة أحزاب ترتبط فى جبهة واحدة
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ألتزم األحزاب بجبهة ال يكون التزام مبادىء ولكن يكون التزام مؤقت لمواجهة موقف             
 المنابر بمبـادىء اإلتحـاد   قومى مثل الحرب، ثم بعدها يفك هذا اإللتزام بالجبهة، ولكن التزام         

 0اإلشتراكى هو التزام دائم

 فأن ما يشاع اآلن هـو أن الحكومـة       00وبالرغم من هذا اإللتزام الدائم للمنابر الثالثة      
 00تساند مقدما منبر الوسط وتروج لبرنامج عمله 

هذا الذى يشاع فيه مغالطة، ألن منبرنا كان أول المنابر الذى أعلن عن انشائه تنفيـذا                
لقرارات المؤتمر القومى العام لإلتحاد اإلشتراكى، وكان وليد الممارسة الديمقراطية التى تمت            
فى مجلس الشعب، وفى كل نظم الحكم البد أن تنتمى الحكومة إلى تنظيم سياسى تلتزم بفلسفته                
وسياسته، وعلى هذا األساس فإذا ما طلبت الحكومة اإلنضمام إلى منبر من المنابر فهى البـد                

 0أن تطلب اإلنضمام إلى منبر األغلبية حتى تكون مطمئنة إلى ثقة البرلمان

 

 وتوقعكم لموقف المنبر فى اإلنتخابات القادمة

حجم العضوية فى ممنبر مصر العربى اإلشتراكى وصلت حتى اآلن إلى أعداد هائلة             
 0مما يعطى مؤشرا بأنه سوف يكون منبر األغلبية 

 تـدفعها اآلن    00 من حجم العضوية المتزايد فى منبـركم         ولكن يقال أن أعداداً كبيرة    
 من أهمها الوقوع تحت تأثير وضغط اإلحسـاس العـام           00عوامل أخرى غير اإلقتناع وحده    

 0بإمكان اإلعالن قريبا عن انضمام الحكومة إليكم

فى الواقع ال أستطيع أن أنكر انضمام الحكومة إلى المنبر إذا حدث هذا فسوف يكـون        
 وفيما يتعلق بسلبيات اإلنضمام فقد يكون هناك نقد موجه إلى المنبر بأن اإلنضمام              0 له وعليه 

 ولكن هذا أمر مردود عليه فال يمكن معرفة حقيقة كـل مـن              0إليه يأتى نتيجة خشية السلطة      
ينضم للمنبر ولكن المحك الرئيسى هو تصرفه فى اإلنتخابات القادمة ومـدى إلتزامـه بمـن                

 وأقول أن العبء الملقى اآلن على كاهل الحكومة عبء ثقيل ألن التركة             0برترشحهم قيادة المن  
مثقلة وال يمكن أن يكون انضمام الحكومة للمنبر هو عطاء من الحكومة لمنبر بقدر مـا هـو                  
احتياج من الحكومة إلى جهود المواطنين الذين يثقون بها ويريـدون المشـاركة فـى تنفيـذ                 

 0سياستها
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 هل يـدفع عضـو اإلتحـاد        00هنا يتعلق بإشتراكات األعضاء   ولكن ثمة سؤال أخير     
 0 ثم يدفع اشتراكا آخر للمنبر المنتمى إليه00اإلشتراكى اشتراكاً له 

هذه نقطة هامة سوف تكون محل مناقشة فى اإلجتماع المشترك القـادم بـين اللجنـة         
اإلشـتراك   ولكنى أرى شخصيا أن يكون       00المركزية ومجلس الشعب لدراسة برامج المنابر     

 0سواء لإلتحاد اإلشتراكى أو المنابر اختيارياً

 

 : منبر األحرار اإلشتراآيين 

ولسنا منبر اليمين إذا كان يعنى اإلتجاه الرأسمالى، ولكننا نمثل اإلتجاه اإلشـتراكى             
 المعتدل الذى يخدم األغلبية من العمال والفالحين،

ة، فإذا كان المقصود باإلتجاه اليمينى هو       ال أوافق أبدا على هذا التصنيف للمنابر الثالث       "
" إشـتراكيون "اإلتجاه الرأسمالى فمنبر األحرار اإلشتراكيين ليس كذلك أبداً، ولكننا من أسمنا            

نطبق مبادىء الثورة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليؤدى دوره فى مجـاالت     
تحديد اليمين أو اليسار أو الوسط فينبغـى أن          أما مسألة    0التنمية بغير استغالل وبغير احتكار    

 على أنه من المؤكد أننا لمثـل        0يترك مرجع أوال وأخيراً للرأى العام وجماهير الشعب العاملة        
 0"اإلتجاه اإلشتراكى المعتدل وليس اإلتجاه إلى اليمين

 00ولكن التصنيف الذى وضعكم فى اليمين ألم يكن أساسه برنامج عملكم المعلن

 عمل المنبر المعلن ال يمكن أبدا أن يعطى لنا هذا الوصف، فالبرنامج يعكـس               برنامج
فكرا معينا ومحددا، وفكرنا اشتراكى تطبيقى، ومن تطبيقات اإلشتراكية فى مصر تكـون لنـا          

 15 يوليو أو فـى      23خط سياسى عام ندعو إليه، ال يخرج عن التطبيق اإلشتراكى سواء فى             
بر وجدنا أن بعض التطبيقات اإلشتراكية فى المجاالت المختلفة لم           ولكننا كمؤسسين للمن   0مايو  

تؤد إلى تحقيق األهداف المرجوة ولذلك كان فى رأينا أنه البد من تصحيحها متجاوبين فى ذلك              
 0مع رأى هام أتضح لنا من خالل الممارسة السياسية

 0وكمثال إليضاح التصحيح الذى تريدونه فى التطبيقات
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 هذه المساهمة ال تتعدى     0الخاص المصرى مثال فى استثمارات الخطة     مساهمة القطاع   
 حدث ذلـك فـى      0 مليون جنيه سنوياً     1280 فى المائة من حجم استثمارات مقدراه        9نسبتها  

 مليـون جنيـه مـن    2200 فى المائة من الدخل القومى أى  55حين أن القطاع الخاص يمثل      
 ومن هنا تجيىء اتجاه     0 76 تقريبا فى سنة      مليون جنيه  4000مجموعة الدخل القومى وقدره     

األحرار اإلشتراكيين فى هذا المجال فنرى ضرورة جذب القطاع  الخاص حتى تصل نسـبة               
 0 فى المائة 30 أو 20مساهمته فى اإلستثمارات إلى 

 0على األقل هى أقرب األفكار تمثيال إلتجاه اليمين

 بالقطاع الخاص وأهمية مساهمته فـى       ال أتفق أبداً فى ذلك فإن مواثيق الثورة تعترف        
 ميثاق  0 بحيث ال يستغل وال يحتكر، ويدفع ما عليه من التزامات ضريبية           00مجاالت التنمية   

العمل الوطنى مثال نص على أن الصناعات الثقيلة فى غالبيتها تكون للقطاع العام أى ما يزيد                
لى القطاع الخـاص اإلسـتثمار       فى المائة منها، ومن هنا نرى أن الميثاق لم يحرم ع           50عن  

حتى فى الصناعات الثقيلة، ثم أتاح له اإلستثمار بال قيود فى الصناعات المتوسطة والخفيفـة               
بحيث ال يحتكر، وهذا هو مبدأ األحرار اإلشتراكيين الذى يقوم على المنافسة بين القطـاعين               

 0العام والخاص بال احتكار

 تعطـى دوراً أوسـع      00يام هذه المنافسة    ولكن برنامج عملكم له رؤية خاصة  فى ق        
 هل تعتقدون أن ذلـك      00إلستثمارات القطاع الخاص، وفرصة أكبر لنمو رأس المال الخاص          

 0يعبر عن رأى األغلبية فى مصر

أعتقد تماماً أن برنامج عمل المنبر يعبر عن أغلبية الرأى العام فى مصر ألنه نابع من         
 أقـول هـذا مـن حصـيلة        –ى مع فئات الشعب العامـة       الطبيق السياسى والحوار الديمقراط   

 عاما كعضو برلمانى    19 عاماً متصلة منها     27ممارستى للعمل السياسى والنيسابى على مدى       
 ويكفى أن برنامج عمل منبرنا الذى يهدف أساساً إلى تحسين األحوال المادية واإلجتماعيـة               0

 0حون والعمالألكبر فئتين كادحتين من أبناء هذا الشعب وهما الفال

 0كيف 

لقد ورد فى مالمح هذا المنبر ما يدعم النقابات العمالية بأن يكون لها حق اإلضـراب                
وحق التفاوض الجماعى لتحديد مستويات أجور عمال النقابة، وكيفية ربط األجر باإلنتاج، مع             
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الطبقات، ولكن يعتمد علـى السـالم االجتمـاعى،         رفع مستواهم الفنى، وال يعتمد على إثارة        
 0 ونرى أن الفالح يجب أن يحصل على اإلئتمان العادلة لمحاصيله0واإلشتراكية اإلنسانية 

 فمثال بعـد ثـورة   0أننا نريد تأكيد مكاسب العمال والفالحين بل والعمل على زيادتها   
 ضعفا ويهدف   20 ضعفا إلى    30ن  مايو أنكمش الفرد بين الحد األدنى لألجور والحد األعلى م         

 0 أضعاف فقط10برنامج األحرار اإلشتراكيين إلى ضغط هذا الفرق إلى 

 0وما الذى استطاعت أن تجذبه هذه األفكار حتى اآلن من حجم العضوية للمنبر

 طلب من مواطنين عاديين من مختلف فئات الشعب وفـى           3800لدى اآلن أكثر من     
لس الشعب وهناك عدد من الوزراء وقيادات العمل التنفيذى          من أعضاء مج   46عضوية المنبر   

 0والباب مفتوح اآلن لتلقى طلبات اإلنضمام من المواطنين 

 وتفكيركم لإلشتراكات والتمويل

 قرشا فى السنة وبحد أقصـى جنيـه طبقـا           25نرى أن تكون اإلشتراكات بحد أدنى       
 0مائة جنيه أما التبرعات فنرى أن ال تتجاوز مبلغ ال0لرغبة العضو

 0 ماذا عن تصوركم للكيان التنظيمى للمنبر00وأخيراً 

سنرى أن نقوم بتأسيس لجان للمنبر فى المحافظات والمراكز والوحـدات األساسـية             
لإلتحاد اإلشتراكى العربى ولكن هذا ال يعنى قيام مكاتب بالمعنى المكانى إلى جانب مكاتـب               

كون داخل مكاتب اإلتحاد اإلشتراكى نفسه ولكـن        لجان اإلتحاد اإلشتراكى فإن نشاطنا سوف ي      
 0يمثل المنبر داخله اتجاه سياسى معين

 

 : المنبر الوطنى التقدمى 

 90ولسنا منبرا اليدولوجية معينة، ولكننا تجمع للقوى الوطنية والتقديمية تمثل مصالح            
 فى المائة من الشعب،

يسار ولكننى استطيع أن أقول أنه    ال أستطيع أن أقول أن المنبر الوطنى التقدمى هو لل         " 
يمثل اتجاهات فى داخل اليسار، وبصورة أعم تجمع للقوى الوطنية والتقدمية ففـى رأيـى أن                
اليسار فى مصر جزء من القوى الوطنية والتقديمية ولكننى من المؤكد لست من اليمين ولست               
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فى إطار هـذا التصـنيف       هذه مسائل نسبية وأنا ال أوافق أبدًأ على وضع المنابر            0من الوسط 
 وقد يكون هنـاك  0ألن هناك فى القوى الوطنية والتقدمية تيارات تعتبر بالتفسير العملى وسط         

 وفى المنبر الوطنى التقدمى بإسمه الحالى هناك        0ذوو اتجاه يسار سوف ينضمون لمنبر الوسط      
 ولكنهـا متخـذة   عناصر لو صنفت من الناحية االجتماعية فيمكن اعتبارها منتمية إلى الوسط،      

موقفا وطنيا تقدميا إزاء المشكالت التى طرحناها فى برنامجنا وليس يهمنا اآلن أن يقال عنـا                
اليسار، أو عن منبر آخر الوسط أو اليمين، ما يهمنا هو أن نقنع الناس بصدق برنامجنا، فـإن                  

 0"طريقنا لحل المشكالت هو طريق أسلم

 00وطريقكم 

 تتعلق بهدف وطنى وهو حماية اإلستقالل الوطنى، لـيس          أوالها: نحدد نقاط أساسية    
فقط من اإلحتالل، ولكن أيضاً من األخطار التى تهدده مثل دخول رءوس األموال األجنبية إلى               
مصر تحت قوة الشركات المتعددة الجنسية وقدرتها العالمية فهذا فى رأينا يحتاج إلـى يقظـة                

اط  تتعلق بهدف قومى فنحن نعتبر أنفسنا جزءا مـن            وثانية النق  0وطنية لكنها ال تعنى المنع      
الوطن العربى ونرى أن مستقبل مصر مرهون بمستقبل باقى أجزاء الوطن العربـى، وأن أى               
تقدم لنا البد أن يتم فى إطار التكامل العربى، ولكن فى رأينا أن األولويـة البـد أن تعطـى                    

 األساس للتعاون مع بقية الـبالد العربيـة         للتعاون بين الدول العربية التقدمية، ومن هنا يوضع       
 النقطة الثالثة التى تحدد طريقنا تتعلق بقضية التنمية ونحن  نرى أنه فى بلد فقيـر                 -األخرى،

مثل مصر ليس له بديل سوى دور متزايد للدولة فى قيادة التنمية، وأنه حتـى عنـدما يلعـب                  
 والمؤكد اآلن أنه وفى     0ولة وخطتها   القطاع الخاص دوره فإنه ينبغى أن يكون تحت قيادة الد         

الماضى لوال دور الدولة فى دعم القطاع الزراعى بتوفير األسمدة والمبيدات وكافة مستلزمات             
 ولوال الدولة فى عملية بناء الصـناعة        0الزراعة، ثم شراء المحاصيل لكان الموقف اآلن أسوأ       

ال فقد قدم القطاع العام لمصر      ما كان لمصر القدرة على الصمود طوال سنوات النكسة، وكمث         
 ومن غير   0 مليون جنيه    750 فائض أعمال وضرائب ورسوم وصلت قيمتها إلى         1974سنة  

 أما بالنسبة لرأس المـال األجنبـى        0القطاع العام ما كان للقيادة العسكرية إتمام عملية العبور        
 0فينبغى أن يأتى إلى مصر حسب الخطة وهذا ما لم يتحقق حتى اآلن
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 0مكن اعتبار هذه اإلتجاهات هى إتجاهات اليسارأال ي

 هذا ليس منبراً ماركسـيا      0أود أن أوضح هنا أن هذا المنبر ال يمثل أيدلوجية معينة            
على اإلطالق، وأول ما يدحض إدعاء من هذا النوع أنه يقام فى نطـاق برنـامج التحـالف                  

ية برنامجه ينفى هذا اإلدعاء نفيا       وثان 0واإللتزام بمواثيق الثورة وفى داخل اإلتحاد اإلشتراكى      
 وثالثا تكوين هيئته الرئاسية والتأسيسية ستكون تعبيرا أيضاً عن كافة القوى وليس عـن               0باتا

إتجاه واحد، فإن كل هذه القوى تربطها مصلحة واحدة وهى الدفاع عن اإلسـتقالل الـوطنى                
 0ين الطبقاتوحتمية التحول اإلشتراكى والتحول اإلجتماعى وتذويب الفوارق ب

 فيما أذن اإلختالف عنهـا  00كلها أهداف أساسية للعمل الوطنى، تلتزم بها بقية المنابر     
 0إذا صح أنكم تعبرون عن كافة القوى وليس عن إتجاه واحد

نختلف فى التفسير وعالج المشكالت وأولويات عالجها، وهذه فى رأينا أهـم عمليـة              
 فنحن نقدم لمصر حال تقدميا فى مواجهـة         0حاليةسياسية نقوم بها لخروج مصر من أزمتها ال       

أزمتها االقتصادية وهو أوال ترشيد اإلستهالك ورفع قدرة اإلدخار وهذا ال يتحقـق إال بـأن                 
 فى المائـة مـن مجمـوع        10يكون  مصدر اإلدخار الرئيسى الفئات القادرة وهى التى تمثل           

 فى المائة من مجمـوع      23صل على    فى المائة من األسر تح     5اإلستهالك العام، كما أ، هناك      
 ثم ثانيا ضرورة وضع أولويات للتنمية تبدأ بتشغيل الطاقات العاطلـة فـى القطـاع                0الدخول

العام، ثم زيادة إنتاجية مشروعات الزراعة التى تعطى عائدا، وهذا ينبغى أن يتم فـى إطـار                 
عامالً مؤثرا على   تصور عام لخطة طويلة المدى، والضغوط التى تفرضها األوضاع أن تكون            

النظرة الطويلة المدى، وال داعى لتقديم تنازالت إزاء الموقف الحـالى الـذى مـن الممكـن                 
 وعندما نقول خطة طويلة المدى فإن برنامج عمل المنبر يختلـف            0الخروج منه بصورة جدية   

صالح عن برامج المنابر األخرى بما يتضمنه من أولوياتنا االجتماعية فى كل بند من بنود اإل              
سواء لعالج التضخم وارتفاع األسعار واإلسكان والمواصالت والصحة والتعليم، لنضـع فـى             

 فى المائة من الشعب المصـرى والخـدمات التـى تحتاجهـا             90حسابنا دائماً مصلحة الـ     
 0األغلبية

هل يمكن إذن للمنبر الوطنى التقدمى بمثل هذا البرنامج أن يجد فى وقت ما، فرصـة                
 0ة وتشكيل الحكومةتمثل األغلبي
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 فى المائة منـا     90أوالً بإتصاالتى العادية بالناس وجدت أن هذه األفكار موجودة عند           
 فمـثال كـل قيـادات       0لشعب وفئات متعددة وضعهم االجتماعى ونظرتهم االجتماعية مختلفة       

القطاع العام متخوفة فعال من دخول رءوس األموال األجنبية حرصـا علـى القطـاع العـام                 
 والرأسـمالية المصـرية     0ى وخاصة الصناعى، تريد أن تكون هناك ضمانات وقيود        المصر

تخاف من دخول رأس المال األجنبى فى مجاالت ال تستطيع فيها المنافسة، كمـا أن الـدخول                 
المحدود أو الثابتة يثقلها ارتفاع األسعار ومن صالحها دخول الدولة لتحقيـق التوازنـه فـى                

 0األسعار

يل الحكومة فهدف كل من يعمل فى السياسة أن يصل إلى الحكـم             أما عن فرصة تشك   
لتنفيذ برنامجه ولكن ال أعتقد أن بإمكان المنبر الوطنى التقدمى الوصول إليهـا فـى القريـب       

 ومع ذلك فإسم المنبر وبرنامج عمله الذى أعلن يمكـن           0ولكننا سوف تؤثر قرارات الحكومة      
ك تكوين قياداته وهيئته التأسيسية فستقوم على أسـاس         أن نعتبره مشروعات قابلة للتعديل وكذل     

 0ديمقراطى تعبيرا عن القوى والتيارات  التى سيتكون منه المنبر

 00وإلى أى مدى تلتقى معكم القوى والتيارات القائمة 

بدأنا بالفعل الدعوة الواسعة للمنبر واإلتصال بالمجموعات التى تمثل اإلتجـاه وفـى             
رى الذى يمثل القوى الرئيسية للقوى التقدمية فى مصر وكل منها سـيعبر        مقدمتها التيار الناص  

 وسوف  0عن وجهة نظره، وعلى أساس قوة اإلنضمام سيتحدد دور كل منها فى رئاسة المنبر             
تأتى الرئاسة الشرعية من الهيئة التأسيسية، وأنا اآلن متحدث مؤقت فقط بإسم المنبر إلـى أن                

القيادة الثالثة أو الرباعية حسب ما تراه الهيئة التأسيسـية للمنبـر      يتم انتخاب لجنة الرئاسة أو      
 0الذى يأخذ فى رئاسته بهذا اإلتجاه الخاص

 0وهل ثمة اتجاه خاص لكم فيما يتعلق باإلشتراكات والتمويل

الئحة المنبر سوف تنظم اإلشتراكات وتبرعات األعضاء، ونرى أن تكون متناسبة مع            
 0وأقل لذوى الدخل األقلاألجر والدخل المحدود ، 

 




