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 السلطة السياسية 
 موسي صبري: بقلم

 ونحن فـي انتظـار خطـاب        –إذا كان االتجاه السائد حتى اآلن       
 00تحت مظلة االتحـاد االشـتراكي       " منابر  "  أن تتكون ثالثة     –الرئيس

 فإننا نقول أن الحـل المنشـود   00الوسط وأقصى اليسار وأقصى اليمين     
 ولكن في صياغة االتحاد االشتراكي نفسـه        00ليس في صياغة المنابر     

  00الذي سوف يظلل هذه المنابر 
 

 الذي يجمع   –إن المهم أوال وأخيرا ، أن يكون لالتحاد االشتراكي          
 0 والوجود ال يتحقق إال بالسلطة السياسية        0 وجود سياسي    –هذه المنابر   

طة فـي  وقد كنا نردد إن االتحاد االشتراكي بمؤتمرة القومي هو أعلى سل       
 الن أعلى سلطة ، وأوحـد       0 وكان هذا الكالم حبرا على ورق        0البالد  

سلطة كانت تتمثل في حكم الفرد ومراكز القوى التي تتبعه وتستمد منـه             
 0 ثم أصبحنا نقول إن االتحاد االشتراكي يخدم وال يحكم           0النفوذ المطلق   

يـر أن   ولم نحدد أية خدمات يمكن أن يؤديها االتحاد االشتراكي مـن غ           
  0تكون له قوة سياسية ، يمكن أن تفرض أداء هذه الخدمات 

 

نتطاحن فى النقاش حول العمل السياسي        نحن نناقش و   00واليوم  
ما 00ولم يقل المدافعون عن االتحاد االشتراكي في آية كلمة من كلماتها            

 وما هي قدراته علـى      00هي السلطة السياسية التي يمثلها هذا التجمع ؟         
 00ما يقرره ؟ تنفيذ 

 
إن السلطة السياسية قائمة فعال في الحكومة كأداة للتنفيـذ وفـى            

 أما االتحاد االشتراكي بوضـعه      0مجلس الشعب كأداة للرقابة والتشريع      
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 وخاصة بعد أن تقررت المجالس النيابية       00الحالي فال حول له وال قوة       
  0 هذا هو مكمن الداء كما يقولون 0على مستوى المحافظات 

 

وال نعرف حتى اآلن أن اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكي قـد           
 باسـتثناء جلسـة أو      00اجتمعت لكي تناقش أمرا أو لكي تتخذ قـرارا          

  00جلستين 
 

فإذا قلنا اليوم بالمنابر وهى ترجمة على استحياء وتـردد لمعنـى            
األحزاب فال قيمة لهذه المنـابر إال إذا أفـرزت قـوة سياسـية نختـار                
المرشحين للمجلس النيابي ومن بعدها يجرى اختيار الوزارة من منبـر           

 أو تكون وزارة ائتالفية تمثل فيها المنابر األخـرى بنسـبة            00الغالبية  
  0النيابية التي نحصل عليها المقاعد 
 

وإذا كانت عضوية االتحاد االشتراكي ليسـت شـرطا للترشـيح           
 0النيابي فان هذا سيزيد األمور تعقيدا 

 

 ومنذ البداية أن نحدد االختصاص السياسي لالتحاد        00علينا إذن   
 وعلينا في الوقت نفسه أن نبدد هذا االزدواج غير المفهوم           00االشتراك  
" المنـابر   "  فإذا كانـت     00 االشتراكي وبين المجلس النيابي      بين االتحاد 

 فـال سـبيل إال إن يكـون االتحـاد           00المقترحة هي الوسيلة إلى ذلك      
 المتعددة هو المنبع لالختيار النيـابي حتـى يتحقـق           هاالشتراكي بمنابر 

واذا كان األمر كذلك فال مهرب من أن تسمى         0االنسجام السياسي السليم    
 وهذا  0 وان تصبح المنابر أحزابا شرعية       00مياتها الحقيقية   األشياء بمس 

  0ما أتوقعه إذا أثمرت تجربة المنابر 
 

إننا ال نريد أن نقدم على خطوة سياسية في البنـاء الـديمقراطي             
 وإذا أردنا البناء الجديـد      00تكون غير واضحة المفهوم أو مهتزة الكيان        
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يدة في االتحاد االشتراكي من     المتكامل فال مهرب أيضا من انتخابات جد      
القاعدة إلى القمة بعد أن تتحدد بوضوح مسئولياته السياسـية ومـن ثـم              

  00سلطاته السياسية 
 

وال زال اردد إن حزب الغالبية برياسة أنور السادات هو الحـل            
 إن هذا   0 وال زال اردد أن أنور السادات ليس حكما          0المباشر المستقيم   

 ولكنه ال يمكن أن ينطبـق       00س للجمهورية   الوصف ينطبق عليه كرئي   
 الزعامة هي زعامة الغالبية مـن موقـع         00على أنور السادات الزعيم     

 إنهـا   0 ومن ثم فهي ليست حكمـا        00سياسي ومن وجهة نظر سياسية      
 0 وطرف أصيل 00طرف 

 
 

 




