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 التجربه الثالثية الجديدة والتحالفات الثالثة 
 الدكتور بطرس غالي: بقلم 

 *********** 
 

اذا كانت التجربة الحزبية الثالثية الجديدة قائمـة علـى صـيغة             
تحالف قوى الشعب العاملة ، فانها يجب ان تقوم ايضا على تحالف ثان             

لقضيه المصيرية المتعلقـه بمسـتقبل      بين االحزاب الثالثة لتواجه معا ا     
العمل السياسى فى مصر ، كما يجب ان ال تتردد فى ان تتحـالف مـع                

 0بعض االحزاب االجنبيه التى تسعى الى تحقيق اهداف مشتركة معها 
 

وبمعنى اخر فان التجربه الحزبيه الثالثيه يجب ان تسـتند الـى             
شعب العامله ، وثانيها    اولها تحالف قوى ال   : ثالثة انواع من التحالفات     

تحالف االحزاب الثالثه ، وثالثها تحالف هـذا التحـالف الثالثـى مـع              
التنظيمات السياسيه المماثله فى الدول الشقيقه مثل االتحاد االشـتراكى          

 0السودانى 
 

والقاسم المشترك االعظم لهذه التحالفات هى المبادئ الثالثه التى     
 المتحالفـه مقاومـة االحـزاب       تتطلب من هذه االحـزاب االشـتراكيه      

والتنظيمات الدينيه والعنصريه من اجل الدفاع عـن الوحـده الوطنيـه            
ومقاومة االحزاب والتنظيمات السياسيه الراسماليه من اجل الدفاع عن         
االشتراكيه ومقاومة االحزاب والتنظيمات الشيوعيه من اجل الدفاع عن         

 0الحرية 
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تستطيع االحزاب االشـتراكية    وفى اطار هذا البرنامج المشترك       
الثالثة ان تختلف وتتجادل وتتواجه ولكـن فيمـا يتعلـق باالتصـاالت             
الخارجية واقصد بذلك التعامل مع االحزاب االشتراكية او غير اشتراكية          
، االفريقية او االوروبيه او االسيويه ، فيجب ان نتعامل معها معا فـى              

 0صورة جبهة واحدة 
 

او التنظيمات الدولية التى نـرى ضـرورة        وفى مقدمة الحركات     
 حزبـا اشـتراكيا     54االهتمام بها منظمة الدولية االشتراكية التى تضم        

 وما هـو    0 مليون عضو    16وعماليا يبلغ عدد اعضائها ما يقرب من        
اهم ان االحزاب االشتراكية المنضمه الى هذه الدوليه لها مكانة خاصة           

م كما هو الوضع بالنسبه للحـزب       فى دول اوروبا الغربيه فهى فى الحك      
االشتراكى الديمقراطى فى البرتغال او الحزب االشتراكى فى النمسـا او           
حزب العمال فى بريطانيا او تستعد للعودة الى الحكم ، كما هو الوضـع              

 0بالنسبه للحزب االشتراكى الفرنسى او الحزب االشتراكى السويدى 
 

فـى الدوليـه    ) بـاى   الما( ان قبول حزب العمـل االسـرائيلى         
االشتراكيه قد اعطى السرائيل منبرا مرموقا فى قلب االحزاب االوربيـه           
تستطيع منه ان تستقطب اليها االحزاب والتنظيمات السياسيه االوروبيه         

 0وغير االوروبيه 
 

واليوم وقد اصبح لنا ليس حزبا اشتراكيا واحدا بل ثالثة احزاب            
 مزيدا من الجهد حتى نقبل فى الدولية        اشتراكيه فقد ان االوان لكى نبذل     

االشتراكية وحتى نتعامل مع مختلف االحزاب والتنظيمـات السياسـيه          
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ولكن لكى تكون هذه االتصاالت مجديه يجب ان تتم عن طريـق جبهـه     
 ان العمل فى    0واحده تتالف من تحالف بين االحزاب االشتراكية الثالثة         

لعمل الدبوماسى بل يجب ان نطاق الشئون الخارجيه ليس مقصورا عن ا
 0يمتد الى العمل الحزبى 

 
واذا تركنا المجال االوربى وانتقلنا الى المجال االفريقى لوجـدنا           

 فاالشـتراك   0انه ارض خصبة ومجال رحب للنشاط السياسى الحزبى         
فى مؤتمر االحزاب االشتراكيه وغير االشتراكيه وتبادل البعثات الحزبيه         

لبيانات كل ذلك سوف يساعد على تدعيم روابـط         وتبادل المنشورات وا  
الصداقه بين مصر والدول االفريقيه ليس فقط على المستوى الحـومى           

 ولكـن هـذا المجهـود       0الرسمى بل على المستوى الحزبى والشعبى       
الدبلوماسى المكثف قد يصعب ان ينفرد به حزب من االحزاب الثالثه لما 

 ولضرورة وضع سياسه موحده     فيه من تكاليف ولما يحتاجه من خبرات      
فى االمور الخارجيه وكان ذلك يقتضى تكوين جبهة واحدة من االحزاب           

 0الثالثه حتى يستطيع ان تتعامل مع العالم الثالث 
 

لقد ان االوان ان تخرج احزابنا السياسيه من عزلتها وانطوائها           
وتحتك بغيرها من االحزاب السياسيه فى مختلف انحـاء العـالم وفـى             

قدمتها االحزاب التى اعتنقت الديمقراطيه االشتراكيه وجعلتها منهجـا         م
 لقد ان االوان ان تتعاون مع هذه االحزاب وتتحالف          0لعملها السياسى   

معهم لو اقتضى االمر وبذلك يسمع صوت مصر عاليـا فـى مختلـف              
 0االوساط السياسيه الدولية 




