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 االتجاه السائد فى لجنة العمل السياسى

 یطالب بالمنابر الثابتة 
__ 

 
 .تقديم تقرير نهائى للرئيس بعد غد اللجنة تعقد غدا اجتماعها الختامى 

  اتجاهات أبرزتها المناقشة حول مستقبل العمل السياسى4
ة المهندس سـيد مرعـى جلسـتها        تعقد لجنة مستقبل العمل السياسى برئاس     

 تقارير عن االتجاهـات التـى تبلـورت مـن خـالل             4الختامية مساء غد ، لمناقشة      
 عضوا  95 جلسة تحدث خاللها     15المناقشات العامة ، التى ادارتها اللجنة على مدى         

 .عن تصورهم لمستقبل العمل السياسى والممارسة الديموقراطية فى مصر 
 نهائيا عن االتجاهات الرئيسية للمناقشات ، من المنتظـر          وسوف تعد اللجنة تقريرا   

أن يقدمه المهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة الـى الـرئيس أنـور                
  –  الثالثاء–السادات صباح بعد غد 

وقد أعلى المهندس سيد مرعى فى االجتماع الذى عقدته اللجنة مساء أمس ، أن  هناك                
 :ها مناقشات اللجنة وهى  اتجاهات أساسية بلورت4
يطالب بتطوير االتحاد االشتراكى وإقامة منابر ثابتة داخله ، هذا االتجـاه             : االتجاه األول  •

 ) . عضوا12من مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم (  عضوا 70هو الغالب ويؤيده 
 الفاعليـة   وينادى بتطوير االتحاد االشتراكى بصورته الحالية مع إعطائه       : االتجاه الثانى    •

 . عضوا 23بإقامة منابر متحركة داخله ، ويؤيد هذا االتجاه 
 . أعضاء 7وينادى بقيام األحزاب ويؤيده : االتجاه الثالث  •
ويرى ترك الحرية بقيام المنابر داخل أو خارج االتحاد االشتراكى علـى            : االتجاه الرابع    •

ويؤيد هذا االتجاه   . اد الشعب ذلك    أن تكون هذه المنابر نواة لقيام األحزاب مستقبال إذا أر         
 .عضوان فقط 
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وقد تقرر أن يشكل مؤيدوا كل اتجاه من هذه االتجاهات األربعة لجنة فرعية ، تقـوم                 
باختيار لجنة صياغة من عدد محدود من بينهم ، إلعداد رأيها فى تقرير لها ، واختيار  لكـل                   

 .لجنة فرعية لغرض تقريرها على اللجنة العامة 
للجان الفرعية األربع عملها فى العاشرة من صباح اليوم ، علـى            أن تبدأ هذه ا   وتقرر  

أن تنتهى من مهمتها ظهر غد ، لتكون التقارير األربعة جاهزة للعرض على لجنـة مسـتقبل                 
العمل السياسى فى اجتماعها الختامى الذى تعقده فى السابعة مساء يوم االثنين وبعد أن تنتهى               

ارير اللجان األربع تولى سكرتيرية اللجنـة العامـة إعـداد           اللجنة العامة من الموافقة على تق     
 .التقرير النهائى من واقع هذه التقارير 

وأعلن المهندس سيد مرعى أن لجنة مستقبل العمل السياسى ليست جمعيـة تأسيسـية              
وفى ال نملك إصدار قرارات ثابتة تلتزم بها القيادة السياسية ، ولكنهـا لجنـة معاونـة تـتم                   

نة ، وأكد أن تشكيل هذه اللجنة جاء فى موعده تماما ، بعد أن اتسع النقاش مـن                  توصيات معي 
كما أكد أن واجب األمانة يقتضى بعرض اللجنة على رئيس          . أقصى اليمين إلى اقصى اليسار      

 .الجمهورية كل اآلراء التى قبلت وعدد المؤيدين لكل رأى 
 فأيد )  األمانة العامة عضو( وفى بداية اجتماع اللجنة أمس تحدث حافظ بدوى 

من أعضاء اللجنة المركزية فى كل منبر تـتم          % 20داخل االتحاد االشتراكى بشرط موافقة      
 .أقامته 

وطلب الدكتور كمال أبو المجد إقامة منابر ثابتة تتعدد على أساس برامج ينقسم إليهـا                
 ص مع ضرورةجميع أفراد الشعب باستثناء الشباب الذين يجب أن يكون لهم تنظيم خا

الجذرى واألساسى فى شكل التنظيم السياسى وهيكله مـع االحتفـاظ بصـيغة      وإقامـة                    
معارضة حقيقية ومنظمة ، والتعجيل بإنشاء المحكمة الدستورية ، السير دون تردد فى طريق              

 .اإلنتاج االقتصادى والسياسى 
أبو المجـد  كاملـة      بكلمة الدكتور كمال    " واقترح المهندس سيد مرعى ، االستئناس        

 .إعداد التقرير النهائى للجنة ، ووافق األعضاء على االقتراح 
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 تشكيل المنابر بقرار   ) ممثل منبر الشباب االشتراكى ( وعارض عبد الرحيم الغول  
 . أن تكون من خالل الرغبة الشعبية ، وان تكون منابر ثابتة 

بميثاق عمل جديد،   ] اب اإلشتراكى   ممثل منبر الشب  [ يطالب محمد عبد الرحيم الغول      
  0وأيد الدكتور السيد على السيد وكيل مجلس الشعب إقامة منابر ثابتة داخل اتحاد اإلشتراكى




