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معقد  و�ضع  عن  الرئا�ضة  انتخابات  م�ضهد  ك�ضف 
خالد/  حمدين/  عليها  ح�ضل  التي  الأ�ضوات  للغاية، 
رف�ض  بينت  كما  متنوعة،  اآمال  عك�ضت  الفتوح  اأبو 
وعنا�رص  مبارك  اأعمال  رجال  جناح  لعودة  اجلماهري 
مقعد  اىل  احدهم  حتمل  مل  انها  ال  احلكم،  اإىل  اإدارته 
لتيار  �ضديدا  اإخفاقا  �ضيعني  كان  الذي  الأمر  احلكم، 
الثورة وحلمها والرغبة يف حت�ضني الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 

والجتماعية عن طريق النتخابات.
رف�ض  عن  اأي�ضًا  الأوىل-  اجلولة  يف   - ك�ضفت  كما 
جماهريى متزايد جلماعة الإخوان وحزبها ال�ضيا�ضي، 

ول�ضبح احلكم الديني الذي ميثله حكم الإخوان.
عري�ض  رف�ض  وجود  اىل  ي�ضري  �ضمنيا  ذلك  كان 
الأكرب،  كتلتيها  يف  ممثلة  امل�رصية  الراأ�ضمالية  حلكم 
ت�ضاعف  اإىل  واأدت  عقود   3 خالل  هيمنت  التي  الكتلة 
اإفقار اجلماهري وانهيار احلياة القت�ضادية، والراأ�ضمال 
املو�ضح بالكتاب املقد�ض الذي ي�ضعى للحلول حمل الكتلة 

ال�ضابقة يف الهيمنة.
وا�ضع  قطاع  ومعها  ال�ضعبية،  اجلماهري  اأعطت 
ومر�ضحي  الثورة  ملر�ضحي  اأ�ضواتهم  الليرباليني،  من 
ممثلي  من  اجلماهري  خماوف  اأن  اإل  الإ�ضالحات. 
اأن  �ضفيق  مثل  وفا�ضد  تافه  ملمثل  �ضمحت  معًا  الكتلتني 
مدعومًا  ال�ضعبية،  اجلماهري  من  اأجزاء  خلفه  يح�ضد 
براأ�ضمالية مبارك وقطاع من ال�ضلطة، م�ضتغاًل اخلوف 
من الإخوان. الأمر ذاته بالن�ضبة ملر�ضي املمثل املغمور 
الفلول،  من  ال�ضعبي  اخلوف  ا�ضتغل  الذي  لالإخوان 
جهات  من  مدعومًا  اأكرب،  اأ�ضوات  اأي�ضًا  خلفه  فجذب 
و�ضعة  الإ�ضالمية  والأحزاب  التنظيمات  ومن  عديدة 

انت�ضارها وخطابها املتلون ح�ضب احلاجة.
الطرفني  من  املتبادل  اخلوف  خلفية  على  هكذا 
�ضعد  النظام،  توازنات  لكل  �ضخم  اهتزاز  حلظة  ويف 
قدم  مهارة.  الالعبني  واأقل  اأ�ضوء  النهائي  الدور  اإىل 
من  وتفككه  ال�ضيا�ضي  فقره  عالمة  الراأ�ضمايل  النظام 
�ضاأنًا، يف  الأ�ضواأ والأقل  املر�ضحني  الدفع بهوؤلء  خالل 
حماولة لإنقاذ م�ضاحله. كل ذلك كان يعنى تدهور حاد 
فى ادوات هيمنة الطبقة احلاكمة وبدائلها، ففى حلظة 
منقذين  امل�رصية  الربجوازية  قدمت  الثورية  الزمة 
تافهني. كان ذلك نتاجًا لثالثة عقود – على القل - من 
يكون  ان  امل�رصى،  الراأ�ضماىل  النظام  فى  النحطاط 
او  البطال  اىل  منهم  الرجوزات  اىل  اقرب  منقذيه 

الرموز الهامة.
الرئا�ضية طمئن  امل�ضهد اخلتامى لالنتخابات  وفى 
والإدارة  الع�ضكري  واملجل�ض  الأعمال  رجال  الإخوان 
الأمريكية، ومار�ضوا ابتزازًا و�ضغوطًا، اأدت التطمينات 

وال�ضغوط اإىل اإعالن جناح مر�ضي.
�صلطة �أم �صرك

�ضعود الإخوان وجناح ممثلهم رئي�ضًا للجمهورية، 
دخل م�رصح الأحداث من باب الدراما ال�ضعبية ال�ضاخرة، 
ولي�ض من باب الدراما التاريخية اأو ال�ضيا�ضية العظيمة.
مبا�رصة جتريدهم  الرئا�ضة  كر�ضي  اعتالئهم  �ضبق  فقد 

لالإم�ضاك  با�ضتماتة  قاتلوا  ثم  من  الربملان،  �ضلطة  من 
باأحد كروت ال�ضلطة بعد اأن بداأت تبا�ضري جتهيز �رصبة 

قا�ضمة لهم واإخراجهم متامًا من م�رصح الأحداث.
جردتهم  وانتهازيتهم  الإخوان  اأخطاء  �ضل�ضلة 
كان  الذي  اجلماهريي  التاأييد  من  كبري  من جزء  اأي�ضًا 
ملكهم بال منازع وهو ما يعني اأنه يف حالة توجيه �رصبة 
اإليهم �ضتمر ب�ضهولة بل وبقدر كبري من ال�ضماتة يف هذا 

التيار النتهازي والرجعي.
ا�ضت�ضلم الإخوان اأمام حل الربملان خوفًا من معركة 
وقدموا  الع�ضكرية،  ال�ضلطة  مواجهة  يف  م�ضمونة  غري 
�ضل�ضلة ل نهائية من التنازلت للمجل�ض الع�ضكري بعد 
موؤ�ض�ضات  يف  قدمًا  ي�ضمنوا  حتى  عديدة  م�ضاومات 
احلكم. قبل املجل�ض - مبباركة اأمريكية - جناح مر�ضي، 
اإىل كر�ضي  الرئا�ضة  ل كر�ضي  لكنهم �ضنعوا و�ضعًا حَوّ

مفخخ ينفجر اإذا فكر اجلال�ض يف تغيري و�ضع جل�ضته.
ت�ضكيل  يف  التدخل  املكمل،  الد�ضتوري  الإعالن 
و�ضع  التاأ�ضي�ضية،  اجلمعية  ت�ضكيل  ويف  الوزارة، 
القدمية  الإدارات  وبقاء  التعاون  وعدم  العراقيل 
)الع�ضكر والفلول( يف مراكزها احلاكمة. بجانب ميزان 
والإخوان  الع�ضكرية  الإدارة  بني  متكافئ  الغري  القوى 
توجد  كانت  اخللفية  وفى  واملذعورين،  امل�ضت�ضلمني 
فورا  اخذت  ثم  للحكم،  مر�ضى  حملت  التى  اجلماهري 
بيان  او  وعوده  تنفيذ  منتظرة  املتحفز  املراقب  و�ضع 
حافة  على  الرئا�ضة  كر�ضى  انت�ضب  هكذا  اخفاقاته، 
دور  ل  �رصف  �ضيف  مر�ضي،  حكم  بداأ  وهكذا  بركان. 
له، اأقل بكثري من حكومة ع�ضام �رصف الذي لقى دعمًا 

�ضعبيًا وقبوًل وا�ضعًا من القوى الن�ضطة.
لي�ضت الفخاخ القانونية وال�ضيا�ضية، اأو حتى حراب 
الع�ضكر، هي وحدها ما يواجه مر�ضي. اخلطر الأكرب يف 
خلقت  لقد  نف�ضها،  الثورة  هي  مر�ضي  رئا�ضة  مواجهة 
والإ�رصابات حالة  النتفا�ضات  �ضهر من  م�ضارات 18 
�ضعبية جديدة تقف فيها اجلماهري على اأهبة ال�ضتعداد، 
رغم اأن �ضل�ضلة املوؤامرات والإعالم الربجوازي، وطول 
اإح�ضا�ضًا  اجلماهري  لدى  خلقت  الثورية  املعارك  فرتة 
نهائي،  ح�ضم  دون  املعارك  كرثة  من  التعب  بالإرهاق 
وهو ما جعلها تاأمل يف اإيجاد حل واأو�ضاع م�ضتقرة عن 
طريق انتخاب موؤ�ض�ضات �ضلطة، على اأمل اأن ي�ضاعد ذلك 

يف حت�ضن اأحوالها.
هذه اجلماهري التي تعودت على الحت�ضاد ومواجهة 
النظام واحلرب من اأجل مطالبها، كان حت�ضني الأحوال 
والأجر  والعمل  ال�ضكن  ت�ضبه  اأ�ضياًء  لها  بالن�ضبة  يعني 
منا�ضبة،  باأ�ضعار  واخلدمات  ال�ضلع  وتوفر  املنا�ضب 
جديدة،  ومطالب  اآمال  من  الثورة  خلقته  ما  عن  ف�ضاًل 
تعليم جماين، عالج جماين، وحتى فكرة مراقبة رجال 

احلكم وحتدي انحرافهم.
كبرية  �ضل�ضلة  وجود  يف  اإيجازه  ميكن  املناخ  هذا 
ال�ضعبية  اجلماهري  تنتظر  التي  ال�ضعبية  الفواتري  من 
الأمر  وهو  الرئا�ضة،  لكر�ضي  معتلي  اأي  من  �ضدادها 
الذي يتجاوز قدرات النظام احلاكم ككل، ول يفكر فيه 

ال�سلطة املفخخة والنفجار الو�سيك
النتخابات.  الدعاية يف  اإل كنوع من  اأ�ضاًل ول يطرحه 
حلزب  والجتماعي  القت�ضادي  التوجه  يختلف  ول 
عن  اجلوهرية،  التفا�ضيل  كل  يف  والعدالة،  احلرية 
نف�ض  يحمالن  الثنان  اأن  اإذ  املنحل.  الوطني  احلزب 
وهو  القت�ضادية،  احلياة  يف  اجلديدة  الليربالية  اجتاه 
ما يعني مزيد من اأرباح الراأ�ضماليني، ومزيد من اإفقار 
اجلماهري، هنا يظهر ال�ضاطر يف �ضورة اأحمد عز بلحية.
تلك اجلماهري املنتظرة بداأت حالة عد تنازيل لرئا�ضة 
مر�ضي، و�ضعد مع جناحه اآمال احلركة املطلبية، فاأطلت 
براأ�ضها من جديد ممثلة يف  املطلبية  الإ�رصابية  احلركة 

عدة اإ�رصابات قوية منذرة بالتزايد والت�ضعيد.
كتل  بني  الفوقية  املوؤامرات  عن  النظر  وبغ�ض 
املتكررة  والألعيب  البع�ض،  وبع�ضها  الراأ�ضمالية 
اأبواب �ضعود  على  نحن  الع�ضكري،  للمجل�ض  واملعتادة 
اأن يطيح مبقعد الرئي�ض ال�رصيف  جماهريي جديد ميكن 
الذي اأ�ضبح م�ضئوًل اأمام اجلماهري عن اإخفاقات النظام 
ال�ضعود  ا�ضتهل هذا  لقد  املطلبية.  الفواتري  �ضداد  وعن 
املحافظات  من  العديد  فى  جبارة  ا�رصابية  موجة 
وامل�ضانع الكربى، وترتبع املحلة الآن على راأ�ض امل�ضهد.
انه ميثل و�ضع ثوري  ال�ضعود - رغم  اأن هذا  اإل 
طاملا  ثورية  نتائج  حتقيق  اإىل  يف�ضي  ل  قد   - �ضك  بال 
اقت�رصت النتفا�ضات على ردود اأفعال غا�ضبة ومطالب 
فاجلماهري  وجوهره،  النظام  طبيعة  مت�ض  ل  مبهمة 
قدر  بدون  لكنها  ممتاز،  ثوري  و�ضع  ت�ضنع  الغا�ضبة 
لإىل  الغ�ضب  حتول  ل  والتنظيم  الوعي  من  منا�ضب 
القادمة  النتفا�ضة  اإن  بل  النظام،  على  حا�ضم  انت�ضار 
حظرية  داخل  من  جديدة  خيارات  عن  حتمًا  �ضت�ضفر 
الراأ�ضمالية ورموزها ولي�ض حتى و�ضع حزب اإ�ضالحي 

راديكايل يف ال�ضلطة.
ل يجب اأن نقابل النتفا�ضة القادمة بابتهاج �ضاذج 
هي  الآن  الثوريني  مهمة  اأ�ضواأ،  تكون  قد  عواقبها  لأن 
تعمل  التي  واجلماهريية  ال�ضيا�ضية  املنظمات  خلق 
وت�ضاعدهم  ال�ضيا�ضي  بالوعي  ومتدهم  اجلماهري  بني 
التالية،  املعارك  يف  معهم  وتقف  الأهداف  و�ضع  يف 
مهامها  بتطوير  الثورية  والت�ضكيالت  املنظمات  تعميق 
وبت�ضكيل قاعدة جماهريية يف كل موقع، وبتحديد خطط 
عمل دعائية و�ضيا�ضية منا�ضبة، خلق حتالفات بني القوى 
الثورية ت�ضمح بفر�ض اأكرب لنجاح هذا التوجه، التحذير 
وتطابق  الإخوان  وتواطوؤ  النظام  بدائل  من  امل�ضبق 
مطالب  ابتكار  حماولة  الراأ�ضمالية،  كتل  بني  امل�ضالح 
انتقالية حقيقية ومرتبطة مبطالب اجلماهري وحتويلها 

اإىل �ضعارات عامة كلما اأمكن.
النتفا�ضة و�ضيكة ل مراء يف هذا، اإل اأن النت�ضار 
يحتاج اإىل �رصوط عديدة حتى تتحول هذه النتفا�ضة اإىل 
ن�رص ثوري، اإن مل نحاول، اإن مل نفعل، اإن مل ن�ضتطع، 
�ضتكون خيبة اأمل كربى لنا وللجماهري قد حتول جذريًا 

جمرى الأحداث اإىل نهاية هذه املوجة الثورية الهائلة.
هزمية  او  انت�ضار  فى  دقيقة  ح�ضابات  للتاريخ 
متاحة  تظل  لن  التاريخ  يقدمها  التى  الفر�ض  الثورات، 
طول الوقت، ان املعادلة الن هى بهذا الو�ضوح، اما ان 
نطور او�ضاعنا واو�ضاع قوى الثورة اثناء هذا الظرف 

الثورى، او يعاقبنا التاريخ بهزمية دموية قا�ضية.
الي�ضار الثوري
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اإن احلا�ضية الع�ضكرية التي ا�ضتولت على احلكم لن 
جماهريية  انتفا�ضة  منه  تخلعها  اأن  دون  عنه  تتخلى 
ا�ضتوىل  منذ  نراه  الذي  ت�ضورنا  هو  هذا  ثورية، 
الع�ضكريون على احلكم بقرار من الرئي�ض املخلوع. ومن 
ثم �ضيلغم الع�ضكريون طريق نقل ال�ضلطة اإىل حكم مدين 
نهايته.  اإىل  فيه  ال�ضري  من  اأحد  يتمكن  ل  حتى  منتخب 
هذا  يف  الآن،  حتى  الأحداث  جممل  اأكدته  ما  اأي�ضًا  هذا 
ال�ضياق مت تلغيم انتخاب برملان باألغام قانونية اأدت اإىل 
قرار حله بعد انعقاده ب�ضهور قليلة. وهو اأي�ضًا ما يحيط 
بكر�ضي الرئي�ض، الذي دخل ق�رص الرئا�ضة بعد جتريده 
يف  الت�رصيع  �ضلطة  ظلت  ثم  ومن  الربملان،  م�ضاندة  من 
الع�ضكريني  هيمنة  عن  ف�ضاًل  الع�ضكري،  املجل�ض  يد 
الرئي�ض.  تتعاون مع  لن  التي  الدولة  اأجهزة  اأغلب  على 
و�ضيبدو الرئي�ض عاجزًا و�ضعيفًا اأمام حركة جماهريية 

تنتظر تلبية مطالبها بعد اأن مت انتخاب رئي�ض جديد.
الربملان  دعوة  الرئي�ض  قرر  مفاجئة  تبدو  حركة  يف 
الرئي�ض  قرارات  اأول  النعقاد.  اإىل  ببطالنه(  )املحكوم 
اجلاهزة  الق�ضائية،  ال�ضلطة  مع  و�ضدامًا  اأزمة  فجرت 
لهذا  حمدود  قطاع  هلل  املهيمنة،  ال�ضلطة  خلدمة  دائمًا 
القرار باعتباره قرارًا ثوريًا وتاأكيدًا ل�رصعية النتخاب، 
ودعا اإىل دعم الرئي�ض والربملان يف مواجهة الع�ضكريني.

اأي برملان يدعو هوؤلء لتاأييده والدفاع عنه وهل كان 
م�رصح  على  اجلماهري  كانت  حني  ثورة.  برملان  فعاًل 
ترباأ  وال�ضوارع،  امليادين  يف  اإرادتها  تفر�ض  الأحداث 
منها الكثريون يف ذلك الربملان باعتبارها مثرية للفو�ضى، 
تركت  وحني  وعميلة،  م�ضبوهة  وحتى  الإنتاج،  وتعطل 
اأيقونة  اإىل  الثورة  حتولت  الأحداث  م�رصح  اجلماهري 
دعائية غري �ضارة و�ضارع اجلميع اإىل املتاجرة بها، من 

اأحمد �ضفيق اإىل اأق�ضى اليمني الديني.
اأتت النتخابات باأغلبية اإخوان و�ضلفيني يف الربملان، 
الثورة  ل�ضتمرار  املعادية  القوى  اأغلب  هكذا  واعت�ضم 
داخله، فلم ي�ضهد الربملان اإ�ضدار ت�رصيع واحد ينطوي 
على اإجراءات ثورية، ان�ضغل اأع�ضاوؤه مبحاولة اإ�ضدار 
ت�رصيعات اأخالقية حمافظة اأو رجعية، �ضنوا حمالت من 
الثورة  قلعة  اأ�ضبحوا  الثورة،  �ضد  الربملانية  منابرهم 
امل�ضادة. هذا الربملان كان حظرية بهائم الثورة امل�ضادة 
اأن يقدم اأي  بو�ضوح، مل يكن ا�ضتمراره يقدم اأو ميكن 
م�ضاندة للثورة اأو اأي ت�رصيع يت�ضمن اإجراءات ثورية، 
املعادية  القمع والت�رصيعات  املزيد من  املتوقع منه كان 

للجماهري وللحريات. حل الربملان ل ميثل خ�ضارة باأي 
درجة للثورة، وبطالنه �رصك ن�ضبه الع�ضكر و�ضقط فيه 
قطيع كله نهم اإىل بر�ضيم ال�ضلطة وع�ضبها. ول يعنى هذا 
قبولنا باأى درجة ان يتوىل الع�ضكر مهمة الت�رصيع، فقد 
وقتلة  امل�ضادة  للثورة  ع�ضكرى  انهم جناح  للكافة  تاأكد 
الثوار، نرف�ض ت�رصيعاتهم بنف�ض القدر ونتم�ضك بهدف 
ايجاد �ضلطة جماهريية ثورية فى مواجهة كافة اجنحة 

الثورة امل�ضادة.
وعلى  ب�ضلة،  للثورة  ميت  ل  الربملان  عودة  قرار  اإن 
واحلا�ضية  الرئي�ض  بني  معلن  غري  اتفاق  هو  الأغلب 
جنح  اإن  الرئي�ض،  فيه  ي�ضقط  جديد  �رصك  الع�ضكرية، 
�ضيقدم خدمة للع�ضكريني جليلة، توفري ال�ضكل القانوين 
يف  الربملان  اأع�ضاء  )ن�ضبة  التاأ�ضي�ضية  للجمعية  الالزم 
ت�ضكيلها( واإن ف�ضل �ضيورط الرئي�ض وي�ضعف الإخوان 
اأكرث، ويف كل الأحوال �ضي�ضمت الع�ضكر تاركني الرئي�ض 
حل�ضاب  والد�ضتور  ال�رصعية  منتهك  �ضورة  يف  يظهر 

جماعته التي متثل الأغلبية يف الربملان املنحل.
من  حماقة  اأو  الع�ضكر،  من  مناورة  كانت  و�ضواء 
تدعونا  التي  الأ�ضوات  تلك  هو  حمقًا  الأ�ضد  الرئي�ض، 
�ضندوق  �رصعية  بحجة   - معادي  رجعي  برملان  لدعم 
النتخاب وعدم �رصعية الع�ضكر - لي�ض باأي حال تاأكيد 
ل�رصعية ثورية من اأي نوع، ولكن تاأكيدًا لهيمنة جماعة 
الآن  متثل  اأن  حتاول  والتي  للثورة  املعادية  الإخوان 

ال�ضلطة اجلديدة للراأ�ضمالية امل�رصية.
يف  اأحدهم  ندعم  لن  اأكتافنا،  على  اأعدائنا  نرفع  لن 
يف  للثقة  تدفعنا  التي  بال�ضذاجة  ل�ضنا  الآخر،  مواجهة 
اأيًا منهم، ما بيننا �رصاع طبقي و�ضيا�ضي، ولي�ض جمرد 

خالف وجهات النظر.
ان التطور الالحق بني بو�ضوح انه ل تناق�ض عميق 
م�رصحية  والع�ضكر،  الخوان  بني  �ضاأن  ذو  �رصاع  ول 
قرر  �ضاخر،  م�ضهد  اىل  انتهت  الربملان  من  املوقف 
الرئي�ض  األغى  واملطبلون،  ال�ضذج  هلل  عودته،  الرئي�ض 
قراره، خر�ضت جوقة املهللني بنف�ض خفة قرار الرجوع، 
�ضوت  بقوة،  ا�ضفل  من  الن  ي�ضعد  اخر  �ضوتا  ان 
على  حتما  و�ضيعلو  الثورة،  �ضوت  واجلماهري،  العمال 

ا�ضواتهم جميعا .
ي�ضقط احلكم الع�ضكري، وي�ضقط الإخوان ورئي�ضهم

ثورتنا م�ضتمرة حتى اإقامة �ضلطة اجلماهري

موقفنا
الثورةبرملانلي�س..الرئي�سقرارحول

�لي�صار �لثوري هو احد تيارات ال�ضرتاكية الثورية 
امل�رصية.

منبع  الراأ�ضمايل  بالنظام  الإطاحة   : هي  �أهد�فنا 
ودم  عرق  من  والإثراء  والظلم  الف�ضاد 
الإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة  ال�ضعب، 
اأو طبقية، بال  ا�ضتغالل  وامل�ضاواة، دولة بال 
اأحرار  مواطنون  فيها  الكل  عبيد،  اأو  �ضادة 
والرثوة  العمل  يف  مت�ضاركون  مت�ضاوون، 

والعائد واإدارة املجتمع.
مقدمتها  يف  اجلماهريية  الثورة   : هي  و�صيلتنا 
تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء  العاملون 

بهم، ومن اجلهم، وتقيم نظامهم.
نرف�س : اى متييز بني الب�رص على اأ�ضا�ض العقيدة 

اأو اللون اأو اجلن�ض اأو العرق.
وال�ضتبداد  الطبقي  ال�ضتغالل   : �صد  ننا�صل 
�ضوره  بجميع  والتمييز  والعن�رصية 

وال�ضتعمار وال�ضهيونية.
مقاومة  وفى  احلرية  يف  ال�ضعوب  حق   : نوؤيد 
املقاومة  ذلك  يف  مبا  وال�ضتبداد  ال�ضتعمار 
كامل  يف  الفل�ضطينني  بحق  ونتم�ضك  امل�ضلحة 

اأر�ضهم.
نقاوم : م�ضاريع ال�ضيطرة الإمربيالية والأمريكية، 
اى  يف  اأو  منطقتنا  يف  ال�ضتعماري  والتدخل 

مكان.
مند �أيدينا : اإىل كل القوى التي تقاوم ال�ضتبداد 
والتدخل  الطبقي  وال�ضتغالل  والمربيالية 
ال�ضتعماري، للتعاون من اجل حتقيق العدل 

واحلرية.
املناه�ضني  وكل  العامل  ثوار  كل   : �أ�صقائنا 
وامل�ضاريع  وال�ضتغالل  للراأ�ضمالية 

ال�ضتعمارية.
اآلمه ونحارب  جزء من �ضعب م�رص نعي�ض  نحن : 
امل�ضتغلني  من  للتحرر  معه  ون�ضعى  معركته 
اأو امل�ضتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.

�صعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.
�لي�صار �لثوري

من نحن 

الثوري
صوت من قلب الشعب املصري

egy.revolutionary@gmail.com

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

يصدرها اليسار الثوري
توا�صل معنا

عمالية .. سياسية .. شعبية



تعني  اأيديهم  على  واأ�ضبحت  ال�ضابقون،  امل�ضئولون 
املعي�ضية  للمواد  الدولة  دعم  ورفع  ال�ضوق،  حرية 

الأ�ضا�ضية.
 اإن من يدعو لالإ�ضالح اإمنا ي�ضعى لتجميل ودميومة 
نف�ض النظام القائم على ال�ضتغالل والقمع، لأنه ل ميكن 
باأقل  القبول  ميكن  ل  ال�ضامل،  التغيري  بغري  القبول 
عدالة   .. حرية   .. "عي�ض  الرئي�ضية  الثورة  اأهداف  من 
عن  تتنازل  اأن  ميكنها  ل  اجلماهري  فثورة  اجتماعية"، 

مطالب واآمال امل�ضطهدين.

�لتنظيم و�لهدف �لو��صح 
�صروريات جناح ثورتنا 

القائم  بالنظام  الإطاحة  هي  الثورة  كانت  فاإذا 
اأكرث عدالة ينظمه ويديره  واإقامة نظام  �ضيا�ضاته،  بكل 
منت�رصة  ثورة  اإىل  النتفا�ضة  حتول  فاإن  املنتجون، 
على  ولكن  بالنظام  الإطاحة  على  فقط  لي�ض  قادرة 
ثورة  فالإنت�ضار  ب�ضيًطا،  اأمًرا  لي�ض  جديد  نظام  فر�ض 
مهما  للجماهري  العفوي  الندفاع  يكفى  ل  اجتماعية 
كان قوًيا و�ضديًدا، ولكن يجب اأن تكن البدائل الطبقية 
الراأ�ضمالية  �ضاهدنا  فكما  وكثرية،  جاهزة  اأي�ضا 
عندما  اخلارجية  ق�رصتها  تغيري  على  قادرة  كاحلرباء 
تواجه خطًرا، و�ضوف تاأخذ لونها اجلديد من بيئة اإىل 
وجود  �رصط  توافر  عدم  هو  الآن  نواجه  فما  اأخرى، 
قيادة ثورية منظمة، فالتنظيم الثوري للجماهري حا�ضم 
لنت�ضار الثورة، ول زال هذا ال�رصط غائًبا وغري متحقق 
الختيار  مرحلة  اإىل  و�ضلنا  لهذا  ثورتنا،  يف  الآن  حتى 
�ضواء  املعار�ضة  �ضفوف  من  النظام  لنف�ض  بدائل  بني 

الليرباليني اأو الإ�ضالميني.
جتاه  وعيًا  اكت�ضبت  اجلماهري  اأن  فيه  ل�ضك  مما   
بع�ض مناورات النخب ال�ضيا�ضية وانتهازيتها، لكن عدم 
وجود تنظيم ثوري يجذب طليعتها لل�ضري نحو الجتاه 
املالئمة،  التكتيكات  و�ضع  يف  وي�ضاعدها  ال�ضحيح، 
ويعزز ا�ضتقاللها عن رموز وبدائل النظام من الو�ضطني 
دون  وي�ضاًرا  مييًنا  تتخبط  �ضيجعلها  والإ�ضالحيني، 

جدوى، وهو ما يراهن عليه كل اأعداء الثورة. 
لذلك يجب العمل على اإجناز تنظيم ثوري ي�ضم كل 
وم�ضاحلهم،  للجماهري  واملنحازين  بالثورة  املوؤمنني 
لإتباع �ضيا�ضة ثورية تعمل على اكمال ثورتنا والتخل�ض 
مبارك  نظام  اأبناء  من  الراأ�ضمايل  النظام  ذيول  كل  من 
اإ�ضالم  اأو  ليرباليني  من  لها  واملتبنيني  و�ضيا�ضاتهم، 
�ضيا�ضي، لتنفيذ برنامج عمل ينطلق من معطيات اللحظة 
وي�ضع املهام املطلوبة لتطوير وجتذير حركة اجلماهري 
كل  بني  للربط  ي�ضعى  ال�ضكل  هذا  وتنظيمًيا،  �ضيا�ضًيا 
وحمافظات  واأحياء  بقرى  املنت�رصين  والأفراد  القوى 
النتقالية  املرحلة  بداية  ي�ضتهدف  برنامج  على  م�رص 
بتطهري  الثوري،  التغيري  طرق  فيها  ننتهج  احلقيقية، 
يد  وَغل  النظام،  عنا�رص  من  البالد  موؤ�ض�ضات  كافة 
ال�ضليم  الأ�ضا�ض  فيها  ونبني  البولي�ضية،  املنظومة 
احلريات  كافة  فيها  وتطلق  الدميقراطية،  للعملية 
العامة واخلا�ضة وتكفل فيها احلريات التنظيمية حرية 
امل�ضتقلة والروابط  العمالية  والنقابات  الأحزاب  اإن�ضاء 
الطبيعة  على  امل�ضتمر  التاأكيد  مع  الفالحني،  واحتادات 

�ضتقدم  الد�ضتورية  التعديالت   اأن  البع�ض  اعتقد 
حال مل�ضكالت ومطالب اجلماهري، وتعاملوا معها كونها 
مر�ضدا لتحركاتهم، ودافعت اأبواق الدعاية الإ�ضالحية 
عن �رصورة الإ�ضالح ال�ضيا�ضي، مبا يعنى اإعادة �ضياغة 
وجتاهل  والرئا�ضي،  والد�ضتوري  الت�رصيعي  النظام 
القت�ضادية  اجلذرية  م�رص  م�ضكالت  حل  جميعهم 
والجتماعية، منذ ال�ضتفتاء على الإعالن الد�ضتوري يف 
يونيو  الإعادة  انتخابات  املا�ضي حتى  العام  مار�ض من 
انحراف  على  �ضاعد  الذي  الأمر  وهو  العام،  هذا  من 
من  هدفها  وحتول  امل�رصي،  ال�ضعب  انتفا�ضة  مزاج 
التغيري الكامل وال�ضامل للنظام، اإىل جمرد اإ�ضالح بع�ض 

�ضيا�ضاته واأ�ضخا�ضه.
وهذا ما �ضاهم يف منح قوى الثورة امل�ضادة القدرة 
على الظهور مرة اأخرى خالل انتخابات الرئا�ضة، وكان 
تنظيًما  اأكرث  كانت  اأولها  ملمح،  من  اأكرث  لظهورهم 
الثورة  قائد  الع�ضكري  املجل�ض  كان  اأن  فبعد  وفاعلية، 
النظام  لأجهزة  ا�ضتخدامه  خالل  من  يعمل  امل�ضادة 
الثوار  منحها  �ضلطة  من  بيده  ما  عن  ف�ضاًل   - القدمي 
لدى  الروؤية  و�ضوح  عدم  نتيجة  وعفوية  �ضذاجة  يف  له 
القوى  كل  ا�ضتب�ضال  وبعد  املنتف�ضة،  اجلماهري  جموع 
اإقناع غالبية املنتف�ضني بثوريته، ودوره  الإ�ضالحية يف 
الع�ضكري  املجل�ض  ا�ضتطاع   - الديكتاتور  خلع  يف 
النظام،  قوى  تنظيم  لإعادة  املالئمة  الظروف  توفري 
النتقالية،  الفرتة  اإطالة  يف  البهلوانية  ممار�ضاته  عرب 
ومنع اأي حماولة ل�ضتبعاد رموز نظام الدولة القمعية، 
وعدم الق�ضاء على نفوذ العنا�رص التي كان ميثل النظام 
لالختيار  اجلماهري  لت�ضطر  مل�ضاحلها،  الواقي  الدرع 
بني فريقني كالهما ينتمي لنف�ض ال�ضيا�ضات القت�ضادية 
الفريقني  كال  ويقف  الأعمال،  رجال  طبقة  اإىل  املنحازة 
للجماهري  حقيقي  وب�ضكل  املنحازة  القوى  مواجهة  يف 
الغفرية ومطالبها، ويف مواجهة بناء نظام قادر على اأن 
يحقق الأهداف التي دفعت اجلماهري الغفرية لالنتفا�ض، 
ال�ضتغالل  من  التحرر  اأجل  من   ،2011 يناير   25 يف 

وال�ضطهاد. 
 عدم جاهزية البديل الثوري القادر باإرادة وبرنامج 
ملاأزق  الو�ضول  اإىل  اأدت  اجلماهري،  ك�ضب  على  ثوريني 
"فكي اأ�ضد"، بني  انتخابات الإعادة، التي و�ضعتنا بني 
الذين  مبارك  رجال  امل�ضلمني؛  والإخوان  مبارك  رجال 
القدمي  �رصيكهم  من  بدعم  نفوذهم  ل�ضرتجاع  ي�ضعون 
ب�رصعية  ال�ضلطة  على  القاب�ض  الع�ضكري"  "املجل�ض 
يتحرك  والذي  مكتملة،  الغري  الثورة  له  منحتها  واهية 
منذ 11 فرباير من اأجل اإعادة بناء النظام، مراهنًا على 
الدولة،  اأجهزة  كافة  وم�ضتخدمًا  املعار�ضة،  انق�ضام 
وعنا�رص احلزب الوطني التي خرجت من جحورها بعد 
فرتة ترقب وانتظار؛ والإخوان امل�ضلمون الذين ي�ضعون 
اأن يكونوا هم النظام اجلديد، ويهيمنوا على موؤ�ض�ضات 

قمع نظام مبارك.
مبنح  الأخرية،  الع�ضكري  املجل�ض  قرارات  لكن 

ال�ضبطية الق�ضائية للجي�ض �ضد املدنيني، وحل جمل�ض 
بنتائج  اأتت  ال�ضيا�ضي،  العزل  د�ضتورية  وعدم  ال�ضعب 
من  جزء  لدى  التخوفات  بع�ض  زالت  حيث  عك�ضية، 
على  الإ�ضالمي  التيار  هيمنة  من  للثورة  املوؤيدة  القوى 
"الإ�ضالم  تيار  فاإ�ضعاف �ضالحيات  ال�ضيا�ضية،  احلياة 
ميثلون  كانوا  الذي  ال�ضعب  جمل�ض  بحل  ال�ضيا�ضي" 
النظام  رجال  عودة  من  البع�ض  وتخوفات  اأغلبية،  فيه 
القدمي واإعادة الع�رص "البائد احلا�رص"، ا�ضطر العديد 
من الثوريني والقوى اجلماهريية اإىل الت�ضويت ملر�ضح 
قائد  بجوار  ال�ضابق  ا�ضطفافهم  وتنا�ضي  الإخوان، 
يف  الأحيان  من  كثري  يف  وم�ضاهمتهم  امل�ضادة  الثورة 
ت�ضويه الثورة والثوار، وتنا�ضي اأدائهم الربملاين عندما 
ب�ضفتهم  الربملانية  النتخابات  يف  الأغلبية  اأ�ضبحوا 
ا�ضتغلوا  وكيف  الأخرى،  القوى  بني  تنظيًما  الأكرث 
الثورة  �ضد  برجماتي  ب�ضكل  الربملان   يف  وجودهم 

وم�ضالح اجلماهري.
�ضفيق  موؤيدي  من  القدمي  النظام  عنا�رص  حاولت   
الع�ضكر  بحاجة  ال�ضتفادة  ال�ضابق،  النظام  مر�ضح 
وحماية  الثورة  لإف�ضال  خمططهم  لتحقيق  اإليهم؛ 
اأنف�ضهم من م�ضري مبارك و�ضكان طره من رجال النظام 
القدمي، وال�ضغط على املجل�ض الع�ضكري بغر�ض التدخل 
املحدود  الفارق  هذا  لتخطي  ل�ضاحلهم  املعركة  حل�ضم 
الإعادة،  لنتخابات  الأولية  النتائج  اأظهرته  الذي 
اجتماعية،  ال�ضطرابات  من  الع�ضكري،  خماوف  لكن 
الأمر  ال�ضافر،  التدخل  دون  حال  الأمريكي،  والتدخل 
الإخوان،  جماعة  مع  اأكرث  للتقارب  املجل�ض  دفع  الذي 

و�ضهل عقد �ضفقة بني اجلانبني.
امليدان  من  الإخوان  ان�ضحب  متوقع  هو  وكما   
اأول  يف  "مر�ضي"  مر�ضحهم  ر�ضب  اأن  بعد  تدريجيًا، 
اختبار له وحلف اليمني اأمام هيئة املحكمة الد�ضتورية، 
املكمل،   الد�ضتوري  بالإعالن  �ضمنًيا  اعرتاًفا  يعد  مما 
بعد  جديد،  من  الثوار  ببيع  اتهامهم  يتجنبوا  وحتى 
قرارات  اإلغاء  بعد  اإل  امليدان  ترك  بعدم  تعهداتهم 
الق�ضائية،  ال�ضبطية  الربملان،  "حل  الأخرية  املجل�ض 
الإعالن الد�ضتوري املكمل"، اأتوا مبر�ضي اإىل امليدان يف 
م�رصحية هزلية رخي�ضة حللف اليمني اأمام املعت�ضمني، 
كالمهم  ويف  فيهم  وثقت  التي  نف�ضها  القوى  ووجدت 
خ�ضو�ضًا  وحيدة  اأنف�ضها  احلاجة"،  " حلظة  املع�ضول 
ب�ضدق  اقتناعهم  وعدم  بالإخوان  البع�ض  ثقة  عدم  مع 
وعودهم، واأدى مر�ضي اليمني اأمام املحكمة الد�ضتورية، 
�ضارًبا عر�ض احلائط بتعهده بعدم حلف اليمني اإل اأمام 

الربملان.
بع�ض  عرب  التغيري  عن  يتحدثون  الإخوان  مازال 
اأو  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  يف  انغما�ضهم  رغم  الإ�ضالحات، 
على الأقل امل�ضاركة فيها، لكنهم يتفقون يف اجلوهر على 
لهمجية  العنان  واإطالق  "الليربالية"  ال�ضيا�ضات  نف�ض 
اأفل، واأن  اأن ع�رص الإ�ضالحات قد  ال�ضوق، لكننا نعلم 
اأو  الراأ�ضماليني  غالة  اختطفها  قد  "الإ�ضالح"  كلمة 
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حتطيم اأغالل الراأ�سمالية بدياًل عن الأوهام الد�ستورية
من �أجل ثورة حتقق مطالب �جلماهري
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طويلة النف�ض لهذه املهمة، والرتكيز على �رصورة العمل 
مب�ضكالتها  واعيا  ارتباًطا  والرتباط  اجلماهري  بني 

وهمومها.
يح�ضل  اأن  ميكن  ل  احلقيقي  اجلذري  التغيري  اإن 
على يد اأقلية خمتارة، اأو بو�ضول م�ضتبد عادل لل�ضلطة، 
التغيري اجلذري املن�ضود لن يحدث اإل على يد اجلماهري، 
من  والدميقراطي  اجلماعي  اجلماهري  ن�ضال  وحده 
الراأ�ضمالية  كانت  واإذا  حتررها،  اإىل  الطريق  هو  اأ�ضفل 
متتلك جهاز الدولة والقمع، فالكادحني ميلكون القدرة 
الق�ضاء  لها م�ضلحتها يف  كاأغلبية كا�ضحة  الن�ضال  على 
ميلكون  الكادحني  ولأن  والقهر،  ال�ضتغالل  نظام  على 
فاإنهم  الراأ�ضمايل  ال�ضتغالل  اآلة  ت�ضيري  على  القدرة 
ميلكون القدرة على اإيقافها، وعلى ال�رصوع يف بناء عامل 
جديد، وت�ضكل الثورة �ضعود املاأجورين والكادحني اإىل 
مقدمة م�رصح التاريخ، وهي ذروة الن�ضال اجلماهريي 
باأيديهم  مل�ضريهم  اإم�ضاكهم  تعني  والثورة  اأ�ضفل،  من 
واإدارتهم املبا�رصة والدميقراطية ل�ضوؤون حياتهم. اإنها 

الدميقراطية الأكرث جذرية.
الكربى  الفرحة  الثورة مبثابة  اأن تكون  كان يجب 
هو  الآن  يحدث  ما  ولكن  وامل�ضطهدين،  امل�ضتغلني  لكل 
ب�ضبب عدم متكن  للثورة، وذلك  املعاديني  تو�ضع قاعدة 
وامل�ضتغلني  امل�ضطهدين  اأهداف  حتقيق  من  انتفا�ضتنا 
اأكان  �ضواء  املال،  راأ�ض  و�ضلطة  ل�ضيطرة  واخلا�ضعني 
اإنتاجية  موؤ�ض�ضة  اأي  يف  اأو  اأو احلقل  امل�ضنع  عملهم يف 
املاأجور،  العمل  ا�ضتغالل  نظام  اأي يف  اأخرى  اأو خدمية 
وللو�ضول بهم اإىل الن�رص، لبد من الو�ضول بال�رصاع 
اإىل نهايته، واأن نكن قادرين على �ضل حركة الراأ�ضمالية 
وم�ضادر اأرباحها، فالطبقة العاملة وحدها هي القادرة 
فاأغالل  امل�ضطهدين،  كل  ل�ضالح  الن�رص  حتقيق  على 

الراأ�ضمالية يجب اأن حتطم حيث توجد.
لن تتكلل الثورة بالن�رص، اإذا ما اأزيح حاكم راأ�ضمايل 
له  الثورة  فانت�ضار  اآخر،  راأ�ضمايل  حاكم  مكانه  ليحل 
معنى واحد فقط هو نهاية كل اأ�ضكال ال�ضتغالل والقهر 
حتطيم  هو  الثورة  هدف  يكون  اأن  ينبغي  وال�ضتبداد، 
جهاز الدولة الراأ�ضمايل واإقامة دميقراطية عمالية، دولة 
ي�ضارك  حيث  املبا�رصة  الدميقراطية  دولة  هي  العمال 
يف  املنتخبة  العمالية  جمال�ضهم  خالل  من  الكادحون، 
كل موقع ومكان، يف تقرير م�ضريهم ويف اإدارة املجتمع 
مع  ل�ضنا  واقت�ضادياَ،اإننا  �ضيا�ضياَ  وثرواته  مبوارده 
ح�ضد اجلموع كل اأربع �ضنوات لتمنح تفوي�ض للبع�ض 
العمال  دميقراطية  نريد  بل  املجتمع،  باقي  عن  نيابة 
وعملهم،  حياتهم  جوانب  كل  تنظم  التي  والفالحني 
نريد م�ضاركة يف الإدارة ورقابة �ضعبية م�ضتمرة، نريد 
اأن يكون لكل مواطن دور دائم وم�ضتمر يف اإدارة مكان 
عمله و�ضكنه، دور املراقب واملحا�ضب وال�رصيك ولي�ض 

دور الناخب.
نريد �رصكاء يف احلكم ول نريد اأ�ضوات يف �ضناديق 

القرتاع كل اأربع �ضنوات
ل نريد تفوي�ض لأقلية وغياب لأغلبية ال�ضعب، بل نريد 

جماهري �رصيكة تدافع عن حقوقها وتدير �ضئونها

�صيد �ل�صاوي

الرئا�ضية  النتخابات  نتيجة  اأظهرت  ما  بقدر 
والإخوان،  الع�ضكر  بني  امل�ضرتكة  التفاهمات  م�ضاحة 
جديد  نظام  بناء  بغر�ض  اأمريكية،  برعاية  تتم  والتي 
اجلماهريي،  احلراك  وينهي  امل�رصية  الثورة  يدفن 
بقدر ما اأظهرت اأي�ضًا م�ضاحة اخلالف على ن�ضيب كل 
منهما يف هذا النظام، هذا اخلالف الذي يرتجم يف �رصاع 
الطرفني  من  كاًل  تظهر عالماته يف ت�رصيحات  مكتوم، 
الكاملة  ال�رصاع  هذا  مالمح  لكن  ال�ضيا�ضي،  واأداوؤه 
تظل خمتفية، وتذوب يف اتفاقات الغرف املغلقة التي ل 
يدري اجلماهري عنها �ضيئًا، ول ت�ضب يف م�ضلحتهم باأي 

�ضورة من ال�ضور.
جديدًا،  �ضيا�ضيًا  واقعًا  الرئا�ضة  انتخابات  اأفرزت 
اأ�ضبح الإخوان فيه طرفًا يف ال�ضلطة ميتلك �ضالحيات 
منقو�ضة، لكن ت�ضمح لهم مبمار�ضة ال�ضلطة، وي�ضعون 
التامة على  ال�ضالحيات لفر�ض هيمنتهم  باقي  لنتزاع 
هو  الع�ضكري  املجل�ض  املقابل  ويف  النظام،  موؤ�ض�ضات 
باقي  على  بيديه  يقب�ض  ال�ضلطة  هذه  يف  الثاين  الطرف 
كل  ل�ضتعادة  املنا�ضبة  اللحظة  وينتظر  ال�ضالحيات، 
امل�ضهد.  الإخوان متامًا من  يده وطرد  اللعبة يف  خيوط 
ويف مواجهة هذه ال�ضلطة املزدوجة و�رصاعها الداخلي، 
تطالب  وم�ضتمرة،  مت�ضاعدة  جماهريية  حركة  توجد 
الثورة، وحتمل يف داخلها بذور تطورها  با�ضتحقاقات 
لت�ضكل خطر حقيقي على هذه ال�ضلطة بطرفيها، اإذا ما 

ا�ضتطاعت اأن تفرز بديلها احلقيقي.
ي�ضمح  التوازن  من  قدرًا  امل�ضهد  هذا  يحمل 
توازن  الوقت  نف�ض  يف  لكنه  طويلة،  فرتة  با�ضتمراره 
ه�ض،، يكفي تغري عامل واحد من عوامله لإنهيار امل�ضهد 
املت�ضاعد  اجلماهري  احلراك  ينتهي  ان  فبمجرد  كله، 
اإىل  والإخوان  الع�ضكر  بني  املكتوم  ال�رصاع  �ضيتحول 
�رصاع ظاهر، ومبجرد اأن تقل �ضعبية الإخوان وي�ضحب 
اأن  الع�ضكري  للمجل�ض  ميكن  الأمريكي،  التاأييد  عنهم 

يهدم املعبد فوق روؤو�ض اجلميع باإنقالب ع�ضكري.
الثورية  القوى  على  امل�ضاألة  تطرح  التوازنات  هذه 
كيان  يف  اجلماهري  تنظيم  ميكن  كيف  الآتي؛  بال�ضكل 
الع�ضكر  ال�ضلطة  طريف  من  كل  يواجه  بديل،  ثوري 
فتكون  اأحدهما  تاأييد  فخ  يف  يقع  اأن  دون  والإخوان، 
رف�ض  مينح  باأن   الآخر،  مل�ضلحة  الثورة  دفن  النتيجة 

الإخوان ال�رصعية لإنقالب ع�ضكري، اأو اأن يعني رف�ض 
با�ضم  الإخوان  هيمنة  على  املوافقة  الع�ضكري  املجل�ض 

الثورة على املوؤ�ض�ضات القدمية.
لبناء  املبادرات  من  العديد  خرجت  ال�ضياق  هذا  يف 
هذه اجلبهة، ومنحت اإ�ضم التيار الثالث، متييزًا لها عن 
الع�ضكر والإخوان، لكن ال�ضوؤال احلقيقي هل هي فعاًل 

متمايزة عنهما؟؟
يف راأينا طاملا كل اجلبهات املطروحة ما تزال تدور 
الذي  ال�رصاع  الإ�ضالمي،   - املدين  ال�رصاع  فلك  يف 
ا�ضتغله املجل�ض الع�ضكري بو�ضوح طيلة العام ون�ضف 
املا�ضي ملواجهة الثورة، فهي ل ت�ضكل  جبهة متمايزة 
كيانات  تكون  اأن  تعدو  فلن  املوقف.  هذا  داخل  فعاًل 
نخبوية تهلل لكل هزمية يتعر�ض لها الإخوان، وتزيف 
وعي اجلماهري وت�رصفهم عن معركة الثورة احلقيقية 
معارك  اإىل  الراأ�ضمايل  ال�ضتغالل  نظام  مواجهة  يف 
تقدم  اإىل  الهزمية  اأو  فيها  النت�ضار  يوؤدي  لن  اأخرى 
الثورة. ف�ضواء ا�ضتمر الإخوان يف احلكم مب�رصوعهم، 
اأو اغت�ضب الع�ضكر ال�ضلطة بالنقالب، �ضيبقى النظام 
�ضيبقى  والقت�ضادية،  الجتماعية  انحيازاته  يف  واحدًا 
بالكاب  اأو  باللحية  كانوا  �ضواء  الأعمال  رجال  نظام 

الع�ضكري.
الثورة فعاًل، وما حتتاجه جماهري  اإن ما حتتاجه 
حتارب  التي  الثورية  اجلبهة  هو  امل�رصي،  ال�ضعب 
يف  ال�ضعبية  املناطق  و�ضكان  والفالحني  العمال  معارك 
ا�ضتغالل  مواجهة  يف  حي،  وكل  حقل  وكل  م�ضنع  كل 
وظلم  �ضلطتهم،  وف�ضاد  وامل�ضتثمرين،  الأعمال  رجال 
ونقاباتهم  العمال  ا�رصابات  ت�ضاند  جبهة  قوانينهم، 
امل�ضتقلة، وتدعم ت�ضكيل كل الكيانات ال�ضعبية التي تعرب 
واحتادات  والروابط  ال�ضعبية  كاللجان  اجلماهري  عن 
لهدم  ن�ضالتهم  كل  بني  للربط  وت�ضعى  الفالحني، 
النظام الراأ�ضمايل بكل جتلياته؛ اإخوان، ع�ضكر، فلول، 
اأو ليرباليني، وبناء جمتمع جديد، جمتمع يجد فيه كل 

الكادحني احلرية وامل�ضاواة والعي�ض الكرمي.
هذا  و�ضلطتهم  باأيديهم  اجلماهري  يبني  عندما 

املجتمع،  وقتها فقط ميكن اأن نعلن انت�ضار الثورة.
�صامح �ل�صعدي

التيار الثالث بني الع�سكر والإخوان .. والتوازن اله�ش



عمال الثورة

اإجبار  لالإطارات  برييللي  �رصكة  عمال  ا�ضتطاع 
احلكومة على التدخل وال�ضغط على اإدارة ال�رصكة لتنفيذ 
عامل،   1200 عددهم  والبالغ  امل�رصوعة،  العمال  مطالب 
عقب اإ�رصابهم عن العمل لفرتة ا�ضتمرت حوايل 50 يوًما 
النقابيني  من   5 بف�ضل   الإيطالية  ال�رصكة  قيام   اأعقبها 
التوقيع  ومت  الإ�رصاب،  على  التحري�ض  بتهمة  بال�رصكة 
النقابية  واللجنة  ال�رصكة  بني  جماعية  عمل  اتفاقية  على 

بح�ضور  اجلنزوري رئي�ض جمل�ض الوزراء.
تع�ضف  ب�ضبب  العمل،  عن  اإ�رصابهم  العمال  نظم   
رجال  ا�ضتمرار  حقيقة  عن  وك�ضفها  ال�رصكة،  اإدارة 
واعتمادها  للعمال،  امل�رصوعة  للحقوق  الأعمال يف حتديها 
على التحالف النا�ضئ بينهم وبني النظام الراأ�ضمايل، وذلك  
بامتناعها عن تنفيذ التفاقيات التي وقعتها مع العمال يف 
ح�ضور القوات امل�ضلحة، وعدم تطبيق القانون فيما يخ�ض 
حقوق العمال، خ�ضو�ضا اأن �رصكة بريللي تعد من مناذج 
ال�ضتثمارات الأجنبية التي يت�ضدق النظام مرارا وتكرارا 
ب�رصورة رعايتها واحلفاظ عليها،  فهي ال�رصكة �ضاحبة 
واليونان،  تركيا،  مثل  العامل  بلدان  من  كثري  يف  الفروع 
النقابية  اللجنة  اأرادت  اأن  بعد  هذا  وغريهم،  وايطاليا 
للنقابة  والتابعة  لالإطارات  الإ�ضكندرية  ب�رصكة  للعاملني 
العامة للكيماويات، التابعة لحتاد عمال م�رص، قد حاولت 
لالإ�رصاب،  القانون  ر�ضمها  التي  ال�ضعبة  الطرق  اأتباع 
لكل  مذكرة  باإر�ضال   ،2012 مايو   29 بتاريخ  قامت  فقد 
العاملة  القوي  مديرية  ومدير  العاملة،  القوي  وزير  من 
العامة  والنقابة  لل�رصكة،  املنتدب  والع�ضو  بالإ�ضكندرية، 
اإ�رصاب  عمل  ينتوون  باأنهم  فيها  تخطرهم  للكيماويات، 
ال�رصكة  اإدارة  من  وتطلب  يوم 2012-6-10،  بال�رصكة 
اأ�ضباب الحتجاج قبل موعد الإ�رصاب،  اإزالة  العمل علي 
وذلك ب�ضبب: خمالفة ال�رصكة للمادة 85 من قانون العمل 
ا�ضتحقاق  طريقة  يخ�ض  فيما   )2003 ل�ضنة   12 )قانون 

الأجر الإ�ضايف للعمال، حيث تقوم ال�رصكة 
علي  الإ�ضايف  العمل  وقت  باحت�ضاب 
ين�ض  كما  ال�ضامل  ولي�ض  الأ�ضا�ضي  الأجر 
لالئحة  ال�رصكة  خمالفة  كذلك  القانون، 
اإذا  اأنه  علي  تن�ض  والتي  الإنتاج،  حوافز 
مقابل  فاإنه   ،%2 الإنتاج  من  التالف  تعدي 
خ�ضم  يتم   ،%2 من  اأكرث  تالف   %0.1 كل 
تقوم  ال�رصكة  اأن  اإل  احلافز،  من   %10
باخل�ضم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، 
ن�ضبة   %1.4 من  بداية  باخل�ضم  تقوم 

اجلماعية  العمل  لتفاقية  ال�رصكة  خمالفة  اأي�ضا  تالف، 
�رصف  علي  تن�ض  والتي  الأعمال  واأ�ضحاب  العمال  بني 
العالوة اخلا�ضة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأ�ضا�ضي، 
قامت  ال�رصكة  اإدارة  اأن  اإل  اأق�ضي،  اأدين وحد  بدون حد 
باحت�ضاب العالوة علي الأجر التاأميني، والذي مل يتعدي 
لأي منهم 850 جنيه، رغم اأن الكثري منهم قد تعدي اأجره 
العمل  لتفاقية  ال�رصكة  وخمالفة  القيمة،  هذه  الأ�ضا�ضي 
بعد  امل�ضلحة  القوات  ح�ضور  يف  وقعت  التي  اجلماعية 
للعمال يف �ضهر فرباير 2011، والتي يوجد بها  اعت�ضام 
بند عن �رصورة وجود ممثلي العمال يف كل ما يخ�ضهم، 
اإ�رصاكهم  يتم  العمال مل  فاإن ممثلي  هذا  من  الرغم  وعلي 
يف �ضيئي ل املطاعم ول الرعاية الطبية، ول و�ضائل النقل، 
ول كيفية �رصف احلافز، وطالبوا بتعديل الالئحة باإعادة 
الإدارية  اجلهة  من  اعتمادها  بدون  املرتبات،  جدولة 
املخت�ضة، وعدم تطبيق ا�ضتحقاق العمال لن�ضبة 10% من 
الأرباح، فعلي �ضبيل املثال كان �ضايف اأرباح ال�رصكة يف عام 
للعمال  اأن ال�رصكة �رصفت  اإل  2011،130 مليون جنيه، 
فقط 9 مليون يف حني اأن حقهم يف الأرباح هو 13 مليون، 
الجتماعية  بامل�ضئولية  ال�رصكة  التزام  لعدم  بالإ�ضافة 
الرعاية  م�ضاألة  مثل  األآخري،  البلدان  يف  بها  تلتزم  التي 

ن�ضبة  ومراعاة  واأ�رصهم،  للعمال  وال�ضحية  الجتماعية 
الت�ضخم وارتفاع الأ�ضعار.

وهو الأمر الذي دفع ال�رصكة بقطع البخار والكهرباء 
للغاليات  �ضيانة  عملية  يف  والدخول  املاكينات،  عن 
العمال  �ضد  ال�رصطة  باإبالغ  وقامت  الكهرباء،  وحمطات 
والتحري�ض  الإنتاج  بتعطيل  تتهمهم  النقابية  وجلنتهم 
علي الإ�رصاب، وقد قام العمال بعمل حما�رص �ضد اإدارة 
ال�رصكة باأنها هي من عطل العمل، واأثبتوا عملية ال�ضيانة، 
وقد رف�ضت اإدارة ال�رصكة اجللو�ض للمفاو�ضة مع العمال، 
ومل ترد وزارة القوي العاملة علي مذكرة العمال، وردت 
باملوافقة  يونيو   9 يوم  النقابية  اللجنة  علي  لعامة  النقابة 
واإدارة   ،2012-6-10 يوم  من  بداية  الإ�رصاب  علي 
بف�ض  وطالبت  التفاو�ض،  رف�ضها  يف  متادت  ال�رصكة 
الإ�رصاب اأوًل ثم النظر يف املطالب، وهو ما رف�ضه العمال.
اتفاقية  توقيع  مت  اأن  بعد  اإ�رصابهم  العمال  اأنهى 
العمل  اإىل  النقابيني  من  خم�ضة  رجوع  ت�ضمنت  جماعية 
واللجوء اإىل التحكيم بخ�ضو�ض عدد من املطالب، و�رصف 
عقود  انتهت  عاماًل   15 عمل  وا�ضتكمال  العاملني  رواتب 
عملهم خالل الفرتة املا�ضية، واإنهاء كل الق�ضايا املرفوعة 
الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  بح�ضور  وذلك  اجلانبني،  من 

وممثلي ال�رصكة واللجنة النقابية. 
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�حتجاجات ما بعد �لرئا�صة تك�صف عن:

تطور احلركة .. جتذر املطالب .. �سرورة اجلبهة العمالية

   )Pirelli( بعد �إجبار �حلكومة على �لتدخل ، جناح �إ�صر�ب عمال �صركة برييللي

ملف من �إعد�د �صيد �ل�صاوي
فاقت �رصعة حترك الطبقة العاملة كل ت�ضورات اخلرباء واملحللني ال�ضيا�ضيني، 
للمطالبة بحقوقهم امل�رصوعة  بعد اإعالن نتائج الإعادة لنتخابات رئي�ض اجلمهورية، 
مواقع  خمتلف  يف  العمالية  والإ�رصابات  العت�ضام  حركة  يف  �ضعود  �ضاهدنا   حيث 
العمل، �ضواء يف احلكومة اأو القطاع اخلا�ض، ت�ضتهدف منها الطبقة انتزاع مطالبها 
الجتماعية من حت�ضني الأجور والرعاية ال�ضحية والجتماعية، وذلك بعد فرتة من 
الرتقب لنتائج النتخابات الرئا�ضية، مدفوعة بحالة من النتظار نتيجة الدعاية التي 
كانت ت�ضاحب كل جولة انتخابية "برملانية اأو رئا�ضية"، حيث ت�ضور البع�ض اأن و�ضول 
فرد ما اإىل كر�ضي الرئا�ضة، قد يعمل على دفع اجلماهري لرتقب ت�رصفات وقرارات 
الرئي�ض ومدى تعاطيه مع همومهم وم�ضاكلهم، ولكن يبدوا اأن الأداء ال�ضابق لأع�ضاء 
حزب احلرية والعدالة "الذراع ال�ضيا�ضي جلماعة الإخوان امل�ضلمني" بالربملان خالل 
ال�ضتة اأ�ضهر التي عمل بها، كانت مبثابة املحفز الأ�ضا�ضي لدفعهم  للجوء لو�ضيلتهم 

برتكيزهم  انحيازهم،  ك�ضف حقيقة  بعد  اأنف�ضهم، خ�ضو�ضا  عن  التعبري  يف  الوحيدة 
على ما يدعم اجلماعة وميكنها من ال�ضلطة، بعيدا عن هموم وم�ضاكل اجلماهري.

ت�ضدر  امل�رصية،  العاملة  الطبقة  وحركة  وعي  يف  وا�ضحًا  تطورًا  تعد  لفتة  ويف 
مطلبا التطهري وحما�ضبة الفا�ضدين، من عنا�رص نظام دولة املخلوع، مطالب عدد من 
حركة  تطور  اأن  الأوان  اأن  فقد  املا�ضية،  القليلة  الفرتة  خالل  العمالية  الحتجاجات 
الطبقة العاملة امل�رصية اليوم معركتها ل�ضتكمال الثورة لإ�ضقاط بقايا نظام مبارك، 
بعد اأن لعبت اإ�رصاباتها دورًا مركزيًا يف اإ�ضعال الثورة ويف اإ�ضقاط راأ�ض النظام، اأي�ضًا 
و�رصدت  اأفقرت  التي  والجتماعية  القت�ضادية  �ضيا�ضاته  كل  اإ�ضقاط  على  تعمل  اأن 
املاليني منها، وهو الأمر الذي ي�ضتوجب العمل من اأجل ت�ضكيل جبهة عمالية ت�ضتهدف 
حتالف وتو�ضع القوى العمالية بغر�ض العمل على التطهري وف�ضح املمار�ضات، ت�ضم 
لهم  واملنحازين  للعمال  املنا�رصين  وكل  موؤ�ض�ضاتها،  لتطهري  املنتف�ضة  ال�رصكات 

ولهدف التخل�ض من النظام الراأ�ضمايل و�ضيا�ضاته.  
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رغم  العاملة  للطبقة  الرائد  الدور  على  تاأكيدا 
زال  ما  الثوري،  وبديلها  تنظيماتها  جاهزية  عدم 
من  املوؤ�ض�ضات  بتطهري  للمطالبة  منها  اأجزاء  تقدم 
ميت  م�ضنع  عمال  نظم  النظام،  رموز  من  الفا�ضدين 
عامل   1200 عددهم  البالغ  والن�ضيج  للغزل  غمر 
اإ�رصابا عن العمل وذلك للمطالبة بـالتحقيق يف بالغات 
الف�ضاد التي تقدم بها العمال مرتني، اأحدهما بالنيابة 
باملن�ضورة،  العام  املحامي  لدي  والآخر  الإدارية 
وكذلك  بال�رصكة،  املتوقفة  الأق�ضام  ت�ضغيل  واإعادة 
يف  القاب�ضة  ال�رصكة  من  ال�ضادر  الوقف  قرار  اإلغاء 
تقدموا  والذين  للف�ضاد،  املت�ضدون  عمال  اأربعة  حق 
بالبالغات، مع التاأكيد على عدم التجديد للم�ضت�ضارين 

اللذين ي�ضاعدون رئي�ض جمل�ض الإدارة علي الف�ضاد
هذا وقد تقدم العمال ببالغات اإىل النيابة الإدارية 
اإهدار مال عام مثبتة  ، يف  العام احلايل  يف فرباير من 
بالأوراق �ضمنها تقرير اجلهاز املركزي للمحا�ضبات، 
جنيه  مليون   37 مبلغ  اإهدار  املخالفات  هذه  و�ضمن 
�ضنويًا ب�ضبب تاأجري جزء من اأر�ض ال�رصكة مببلغ 13 
جنيه و 75 قر�ض للمرت، يف حني اأن اللجنة قيمت قيمة 
الإيجار للمرت 25 جنيه، ووفقا للمتبع من قبل عنا�رص 
النظام املختلفة يف داأبهم على حماية الفا�ضدين، قامت 

يوم  العمال  وتظلم  املو�ضوع،  بحفظ  الإدارية  النيابة 
28 اأبريل، و تقدموا ببالغ للمحامي العام بالغربية.

حممد  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  فعل  رد  كان  وقد 
للغزل  القاب�ضة  وال�رصكة  ربه،  عبد  االروؤوف  عبد 
عمال  خم�ضة  باإيقاف  قرار  اأ�ضدرت  اأن  والن�ضيج 
�ضمنهم ع�ضو جمل�ض اإدارة منتخب عن العمل يف يونيه 
احلايل، وقد قام العمال اخلم�ضة ) حممود حممد عبد 
املغني- طارق حممد ر�ضا - اإبراهيم ال�ضيد - �ضعيد 
بالعت�ضام  اخلم�ضة  العمال  دفع  مما   ،) ال�ضالم  عبد 
زمالئهم  مع  وت�ضامنا   ،7-7 منذ  ال�رصكة  باب  اأمام 
اإىل الإ�رصاب مطالبني  اأعلن عمال ال�رصكة الن�ضمام 

بالتطهري، وعودة زمالئهم.
اإدارة ال�رصكة  ويف اإطار حماولت رئي�ض جمل�ض 
خروج  مبنع  قرار  باإ�ضدار  قام  الإ�رصاب،  لف�ض 
وكذالك  لل�رصكة،  العمال  تنقل  التي  الأتوبي�ضات 
عن  امل�ضئولني  املوظفني  ح�ضور  بعدم  قرار  باإ�ضدار 
اأ�رصوا  العمال  ولكن  والن�رصاف  احل�ضور  دفاتر 
بتحرير حم�رص  قاموا  اإ�رصابهم، حيث  اكتمال  على 
لإثبات  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  �ضد  �رصطة  بق�ضم 

ت�رصفاته الهادفة ال�ضغط عليهم.

متا�ضيًا مع نه�ضة اأجزاء من الطبقة العاملة بغر�ض تطهري 
املدنية  الوظائف  من  الع�ضكريني  باإقالة  للمطالبة  املوؤ�ض�ضات 
بقطاع النقل البحري، نظمت حركة تطهري النقل البحري وقفة 
احتجاجية اأمام مبنى قطاع النقل البحري ب�ضارع البطال�ضة، 
للمطالبة بتطهري القطاع من الع�ضكريني املغت�ضبني للوظائف 

القيادية بالقطاع واملتهمني بالف�ضاد منذ ن�ضاأة القطاع.
اإطار �ضعيهم للم�ضاركة يف تطهري املجتمع من عنا�رص  يف 
النظام ال�ضابق، ال�ضالعني يف الف�ضاد، واملعتمدين على عالقتهم 
بعنا�رص نظام مبارك، امل�ضتهدف ال�ضتمرار والرجوع بكامل 
قوته، كذلك بهدف التخل�ض من النظام الع�ضكري الذي ب�ضط 
نفوه يف كافة اأجهزة الدولة، طالبت حركة "تطهري قطاع النقل 
البحري" بجالء الع�ضكريني املتقلدين للمنا�ضب وامليزات دون 
وجه حق، مع جتاهل وظلم لأبناء القطاع، دون مراعاة للكافات 
"اللواء" ال�ضيد حامد هداية  القطاع  والأقدميه، وجاء رئي�ض 
على راأ�ض املطلوب ا�ضتبعادهم، فهو ال�ضخ�ض الذي كان يتقلد 
مهمة "الياور" اخلا�ض باملخلوع مبارك، وكان قد عني بقرار 
من رئي�ض الوزراء الأ�ضبق اأحمد نظيف، القابع يف �ضجن طره، 
ومبجرد خروجه من القوات البحرية كنائب لرئي�ض هيئة ميناء 
الإ�ضكندرية، والذي كلفه منذ �ضهور وزير النقل جالل ال�ضعيد 
وحمافظ  املنحل،  الوطني  باحلزب  ال�ضيا�ضات  جلنة  )ع�ضو 
ميناء  هيئة  رئي�ض  مبهام  بالقيام  يناير(  ثورة  اإبان  الفيوم 
اإدارة �رصكة  الإ�ضكندرية، وقبلها كان قد عينه رئي�ضا ملجل�ض 
الحتاد العربي للنقل البحري، وكذلك "العقيد" طارق �ضاهني 
من  والذي خرج  التخطيط(  ل�ضئون  املركزية  الإدارة  )رئي�ض 
القطاع وذهب مليناء دمياط منذ مدة، يف ف�ضيحة ا�ضتيالء على 
مال عام ثم عاد كاأن �ضيئا مل يحدث، و"العقيد" اأجمد يو�ضف 
)مدير مركز املعلومات(، و"العميد" عزت املليجي )مدير اأمن 
القطاع(، و"العميد" توفيق ح�ضان )مدير اجلودة(، و"املقدم" 
عمر ق�ضالن )مدير الأر�ضيف الإليكرتوين(، و"العقيد" اإيهاب 
مكاوي )مدير عام اإدارة احلركة(.. وغريهم العديد من الرتب 
ربوع  يف  ف�ضادا  تعيث  ع�ضكرية  مافيا  حقا  اإنها   .. الع�ضكرية 

النقل البحري امل�رصي!!
واأكد الربان حممد �ضربي من�ضق عام احلركة: اأن الثورة 
بالتخل�ض من  �ضوى  القائم  النظام  �ضكل  تغيري من طبيعة  لن 
�رصورة  كذلك  ونظامه،  ملبارك  املوالية  القيادية  العنا�رص 
لأموال  ونهب  �رصقة  جرائم  من  ارتكبوه  ما  على  حما�ضبتهم 

امل�رصيني 

مبدينة  للن�ضيج  النيل  �رصكة  عمال  وا�ضل   
داخل  واعت�ضامهم  العمل  عن  اإ�رصابهم  ال�ضادات  
مقر ال�رصكة، احتجاجا على عدم تنفيذ اإدارة ال�رصكة 
لالتفاق املوقع يف مكتب عمل ال�ضادات يف �ضهر ابريل 
النقابية  اللجنة  واأع�ضاء  الإدارة  ممثل  بني  املا�ضي، 
ت�ضليم ن�ضخة  بال�رصكة، والتي كانت ت�ضمل �رصورة 
قيمة  ورفع  بال�رصكة،  للعاملني  العمل  عقود  من 
الأ�ضا�ضي التاأميني مبا يتما�ضى مع العقود الأ�ضا�ضية 
اإ�ضايف  �ضاعة  ن�ضف  احت�ضاب  كذلك  املقدمه،  ولي�ض 
ال�ضنوية،  الأرباح  ن�ضبة  �رصف  اأي�ضا  ال�ضامل،  على 

و�رصف بدل األواردي وبدل طبيعة العمل.
مطالب  امل�ضئولة  اجلهات  كافة  جتاهلت  وعندما 
العمال  نظموا وقفة احتجاجية اأمام الق�رص الرئا�ضي 
مب�رص اجلديدة، ولكن دون جدوى ومتادت الإدارة يف 

رف�ضها ملطالب العمال.
والقوى  النقابات  من  عدد  اأعلن  حيث  هذا 
منددين  النيل،  �رصكة  عمال  مع  ت�ضامنها  ال�ضيا�ضية 
القوى  الفا�ضلة وطالبوا وزارة  ب�ضيا�ضات ال�ضتثمار 
على  العمل  �ضاحب  لإجبار  ال�رصيع  بالتدخل  العاملة 

اللتزام بتنفيذ التفاقية.

الإخوان  جماعة  انحياز  حقيقة  ك�ضف  �ضياق  يف 
واملطالب  العمالية  للحقوق  ومعادنهم  امل�ضلمني، 
�ضد  الفا�ضية  ممار�ضتهم  �ضياق  ويف  الجتماعية، 
عزمهم  اإ�ضاعة  على  ي�ضدق  مما  عليهم،  يعرت�ض  من 
ا�ضتخدام ميلي�ضياتهم لفر�ض نظامهم!!، اأ�ضهر ع�ضو 
زمالئه  وجه  يف  م�ضد�ضا  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة 
تهديدهم  للغزل" قا�ضدا  "العامرية  ب�رصكة  العاملني 
الفنيني  احد  يعد  املدعو  اأن  حيث  اإ�رصابهم،  لف�ض 
بق�ضم "البو�ض" بال�رصكة، ات�ضح بعد ذلك انه م�ضد�ض 
الإ�رصاب  ف�ض  على  اإجبارهم  قا�ضدا  كان  �ضوت، 
وركوب الأتوبي�ضات، وهو ما رف�ضه العمال مطالبني 

بالتحقيق معه.

للغزل  العامرية   �رصكة  عمال  نظم  حيث  هذا   
اإ�رصاب  عامل   6000 عددهم  والبالغ  بالإ�ضكندرية 
عن العمل وذلك بغر�ض تنفيذ مطالبهم التي تت�ضمن: 
تثبيت العقود املوؤقتة والبالغ عددهم اأكرث من 5000 
عامل، و�رصف عالوة ال 15% التي  اأقرتها احلكومة، 
اأي�ضا زيادة بدل الوردية 150 جنيها �ضهريا  بدل من 
اأيام املجمدة  األ 10  50 جنيها، كذلك �رصف مكافاأة 
اإىل  بالإ�ضافة  للعاملني،  و�رصفها  �ضنوات   10 منذ 
حكمت  والتي  تع�ضفيا  املف�ضولني  م�ضتحقات  �رصف 
بها املحكمة، موؤكدين على ا�ضتمرار  اإ�رصابهم حلني 
حتقيق مطالبهم امل�رصوعة، موجهني ر�ضالة اإىل رئي�ض 

اجلمهورية بتحقيق وعوده بن�رصة املظلومني.

عمال �صركة ميت غمر للغزل و�لن�صيج 
يطالبون بالتطهري

قطاع �لنقل �لبحري �صد �لع�صكرة

 ت�صامن قوى نقابية و�صيا�صية مع �إ�صر�ب عمال �لنيل للن�صيج بال�صاد�ت

ع�صو �الإخو�ن ي�صهر �صالحا يف وجه عمال �لعامرية للغزل لف�س �إ�صر�بهم

ب�رصكة  العاملني  اعت�ضام  على  الت�ضامن  روح  �ضيطرت 
"ت�ضغيل مرتو الأنفاق" وت�ضدر العت�ضام هتافهم: "املعينون 
خطوط  جميع  العت�ضام  و�ضمل  واحدة"،  اأيد   .. واملوؤقتني 
العمالة  تعيني  هو  الأ�ضا�ضي  املطلب  كان  حيث  ال�رصكة، 
املوؤقتة، والعمل  على توفري درجات مالية لهم كما احلال يف 
بني  بامل�ضاواة  املطالبة  كذلك  الأخرى،  القطاعات  من  العديد 
اإطار  الوظيفي،ويف  العمل  ونف�ض  الدرجة  نف�ض  يف  العاملني 
ت�ضعيدهم للمطالب  وردا على جتاهل رئي�ض جمل�ض ال�رصكة 
املهند�ض على ح�ضني، طالبوا برحيله هو واأعوانه من اأ�ضحاب 
امل�ضالح، كما طالبوا بفتح ملفات الف�ضاد التي تهدر املاليني 

من اأموال ال�رصكة، الناجتة من عرقهم وجهدهم. 

روح �لت�صامن ت�صود �عت�صام مرتو �الأنفاق

عمال الثورة
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اأن ف�ضل العمال وخا�ضة النقابيني  اأ�ضبح من الوا�ضح 
منهم، بات �ضمة متكررة ب�ضكل ملحوظ خالل الفرتة الخرية، 
العاملة،  القوى  قبل وزارة  تام من  ا يف ظل جتاهل  خ�ضو�ضً
املنوط بها حماية النقابيني، كما اأنه يعد تراجًعا وا�ضًحا فى 
ملف احلريات النقابية، وهو الأمر الذى وعدت به حكومات  
تكاتف  �رصورة  يتطلب  مما   ، الثورة  حكومات  انها   ادعت 
للحريات  واملنا�رصة  العمالية،  باحلقوق  املوؤمنة  القوى  كافة 
النقابية، بالإ�ضافة للنقابيني املقالني واملعر�ضني لهذا اخلطر 

الذي يهدد احلركة النقابية الناه�ضة. 
من  عاماًل،   29 بف�ضل  ال�ضكري   منجم  اإدارة  قامت   
رًدا  وذلك  باملنجم،  امل�ضتقلة  للنقابة  التنفيذى  املجل�ض  بينهم 
على اإ�رصاب العاملني باملنجم، والبالغ عددهم 1200 عاماًل، 
وتطبيق  اإقامة،  بدل  و�رصف  الأجور،  بتح�ضني  للمطالبة 
قانون املحاجر الذى ين�ض على �رصف بدل اإقامة وخماطر، 
باأن  علًما  واملناجم،  املحاجر  عمال  مع  متبع  هو  مبا  اأ�ضوة 
الت�ضعيد  قبل  �ضاعة   24 مهلة  الإدارة  ملجل�ض  منحوا  العمال 
الإ�رصاب.  فى  الدخول  قرروا  مطالبهم  تتحقق  مل  وعندما 
باملنجم هددوا  الأجانب املوجودين  اإن الداريني  اأي�ضا  يذكر 
العمال بعدم احت�ضاب الأيام اأيام عمل يف حال ا�ضتمرارهم يف 
واأكدوا  العمال،  قبل  من  بالرف�ض  قوبل  ما  وهو  العت�ضام، 
ا�ضتمرارهم يف العت�ضام مبقر العمل لإلغاء قرارات الف�ضل .
لنهب  ويتعر�ض  �ضنويا،  مليارات  يدر  الذى  املنجم  هذا 
منظم، عائده ملكا ل�ضعب م�رص كله وللعاملني فيه فى املقام 
الأول، وبدل من مكافئتهم على جهودهم هاهى الدارة تزيد 
�ضار  بعد،  ثورة  منهم  تقرتب  مل  هوؤلء  للعمال،  وظلما  غيا 
لزما ان يقف جميع املعار�ضني للف�ضاد، واملنا�رصين حلقوق 
وملنا�رصة  املنجم  نهب  ملواجهة  جميعا،  والعمال  العمال، 
منجم  عن  للدفاع  وا�ضعة  جبهة  لبناء  ندعو  العمال،  حقوق 

ال�ضكرى وعماله فورًا. 

ف�صل  عمال منجم �ل�صكرى يك�صف عن 
تر�جع وز�رة �لقوى �لعاملة عن دورها

يف اإطار حماولت اإدارات ال�رصكات التنكيل بالقيادات العمالية، فوجئ عمال ال�رصكة الوطنية لل�ضناعات 
احلديدية مبدينة 6 اأكتوبر " اإحدى �رصكات جمموعة اأورا�ضكوم"بف�ضل اأع�ضاء  النقابة امل�ضتقلة، وثالثة من 
عمال ال�رصكة تع�ضفيا، وذلك بعد اأن ح�ضلوا على وعود بتنفيذ مطالبهم، مما دفع العمال اإىل ف�ض اإ�رصابهم 
الذي نظموه الأ�ضبوع املا�ضي، مبا يقرب من 1700 عامل بفرعي ال�رصكة مبدينة 6 اأكتوبر والعني ال�ضخنة، 
للمطالبة بن�ضبة الأرباح "الـ10%" عن ال�ضنة املا�ضية، وامل�ضاواة مع كبار موظفي ال�رصكة يف التاأمني ال�ضحي.
 مما دفع العمال اإىل تنظيم اإ�رصابًا مفتوحًا عن العمل، حتى اإلغاء قرارات الف�ضل وتنفيذ كافة املطالب، 
اأي�ضًا فوجئ العمال مبحاولة اإدارة ال�رصكة تهريب بع�ض املاكينات الهامة، اإىل خارج ال�رصكة، مما اأكد لهم 
اإ�ضاعات ت�ضفية عائلة �ضاو ير�ض ملمتلكاتها يف م�رص، وهجرة العائلة الراأ�ضمالية خارج م�رص، وهو ما دفعهم 

ملنع خروج املاكينات.
 وبعد اأن قدم العمال �ضكوى �ضد ال�رصكة مبكتب العمل، حاول العمال املف�ضولني حترير حم�رصًا يف ق�ضم 
�رصطة اأكتوبر، فوجئ العمال مبح�رص �ضدهم من اإدارة ال�رصكة، متهمني النقابة والعمال الثالثة بالتحري�ض 
على الإ�رصاب، وحماولة تخريب ال�رصكة، وهو الآمر الذي تنا�ضوا فيه دور النقابة، يف الدفاع عن العمال، 

وا�ضتخدام كافة الطرق امل�رصوعة للو�ضول اإىل هذا الهدف، مبا فيها الإ�رصاب والعت�ضام  وغريهما.
قرارات  عن  ال�رصكة  اإدارة  جمل�ض  برجوع  اإل  اإ�رصابهم  يف�ضوا  لن  اأنهم  على  العمال  �ضمم  وقد  هذا 
اأولدهم  اأنهم ل ي�ضمحون بالتالعب مب�ضتقبلهم وم�ضتقبل  اإىل كافة املطالب، م�ضيفني  الف�ضل، وال�ضتجابة 
وفقا لأهواء رجال الأعمال، واإنهم على ا�ضتعداد لت�ضغيل امل�ضنع واإدارته باأنف�ضهم، يف حال رغبة اآل �ضاوير�ض 

الهروب من البالد. 

�لوطنية لل�صناعات �حلديدية باأكتوبر تف�صل �أع�صاء �لنقابة �مل�صتقلة و3 عمال تع�صفيا  
و�لعمال يعلنون �إ�صر�با مفتوحا عن �لعمل حتى رجوع زمالئهم

بعد اأن توجه وفد من عمال غزل املحلة ملقابلة امل�ضت�ضار القانوين للرئي�ض، مت تاأجيل املوعد نظًرا لوفاة 
والدة امل�ضت�ضار، وتاأجلت املفاو�ضات، وهو ما اأثار غ�ضب العمال الذين نظموا م�ضرية حا�ضدة اإىل مقر رئي�ض 
ال�رصكة ا�ضطر بعدها على ال�ضتجابة اىل عدد من مطالبهم، وعلى راأ�ضها زيادة قيمة الأرباح ال�ضنوية مبقدار 
�ضهرين، لت�ضبح 6 �ضهور ون�ضف بدًل من اأربعة ون�ضف، وتثبيت مبلغ 220 جنيه لين�ضم اىل حوافز العمال 
اأيام  اأطباء متميزين للم�ضت�ضفى، واحت�ضاب  ال�ضهرية، وعدم التجديد ملن جتاوز �ضن ال�ضتني، والتعاقد مع 
الإ�رصاب اأيام عمل، بينما قرر العمال تاأجيل باقي مطالبهم واملرتبطة باإقالة فوؤاد عبد العليم رئي�ض ال�رصكة 

القاب�ضة، وتطهري ال�رصكة من القيادات الفا�ضدة اإىل ما بعد ت�ضكيل احلكومة اجلديدة. 
ولهذا علق العمال "22 األف عامل" اإ�رصابهم عن العمل الذي ا�ضتمر ملدة 8 اأيام، بعد اأن فجر ال�رصاب 
موجة من الحتجاجات و�ضط قطاع الغزل والن�ضيج. ومن املتوقع اأن ي�ضتفيد القطاع من املكا�ضب التى ح�ضل 
عليها عمال املحله، حيث قام العاملون مب�ضنع الغزل والن�ضيج مبدينة �ضوهاج بالدخول يف اعت�ضام مفتوح عن 

العمل حتى تتحقق مطالبهم وت�ضويتهم بعمال م�ضنع غزل املحلة وزيادة العالوة ورفع احلافز.
 وقد واجه ا�رصاب املحله كًما كبرًيا من ال�ضائعات، حيث اأ�ضاع قيادات حزب احلرية والعدالة - حزب 
"احلرية  �ضحيفة  كماادعت  الوطني،  احلزب  اأع�ضاء  من  عدد  يقوده  املحلة  اإ�رصاب  اأن  كذبا    - الخوان 
"التقوا العمال وعملوا على حل م�ضاكلهم، لكنه مت الك�ضف عن عنا�رص  اأن نواب الإخوان  والعدالة" كذبًا، 
على  وجتربهم  مطالبهم  وت�ضعد  العمال،  حترك  التي  هي  الدولة  واأمن  املنحل  الوطني  احلزب  تتبع  غريبة 
للرا�ضماليه  اجلدد  املمثلني  انهم  عن  ويك�ضفون  العمال  م�ضالح  على  فعليا  يتاأمرون  الخوان  الإ�رصاب". 

امل�رصيه، حيث يحل ال�ضاطر حمل عز ، ويحل حزب الخوان حمل احلزب الوطنى.
مل ن�ضنع ثورة لي�ضتغلنا ل�ضو�ض جدد، ثورتنا م�ضتمرة، ل لال�ضتغالل الرا�ضماىل، ل ل�ضلطة الخوان 

وحزبهم، ل ل�ضلطة الع�ضكر، نعم للعدالة الجتماعية. نعم حلقوق كل عمال م�رص .

بعد �نت�صارهم �جلزئي
عمال �ملحلة يفجرون �أزمة قطاع �لغزل و�لن�صيج

للبرتول  "�ضيانكو"  ب�رصكة  العاملون  من  عدد  اعت�ضم 
وفتح  باإقالته،  املطالبني  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  با�ضرتاحة 
معه  وامل�ضتفيدين  وحما�ضبته  بال�رصكة  الف�ضاد  ملفات 

وحتويلهم للق�ضاء .
والتطاول  لال�ضتفزازات   املعت�ضمون  تعر�ض  ورغم 
جمل�ض  لرئي�ض  املنحازين  من  حفنة  قبل  من  عليهم  اللفظي 
الإدارة، كما يتعر�ضون ل�ضغوط ب�ضبب �ضائعات يتم ن�رصها 
باأن  علما  ال�رصكة،  اإغالق  يف  العت�ضام  ت�ضبب  عن  بال�رصكة 
العت�ضام ل يوؤثر على �ضري العمل، الذي يحر�ض املعت�ضمون 
عليه اأكرث من غريهم، ورغم تاأكيداتهم على اأن ال�رصكة م�ضدر 
اعت�ضامهم  واأن  م�ضاحلها،  وعلى  عليها  وحر�ضهم  رزقهم 
الف�ضاد  من  بتطهريها  ال�رصكة،  �ضالح  �ضوى  ي�ضتهدف  ل 
ولتحقيق مطالبهم امل�رصوعة،  كما اأن املعت�ضمني من ورديات 
الغري عاملة، حر�ضا منهم على تاأكيد �ضكلهم الحتجاجي وهو 

العت�ضام ولي�ض الإ�رصاب.

�عت�صام �صيانكو �صد �لف�صاد وبغر�س �لتطهري

عمال الثورة



مل يتغري حال العمال يف م�رص كثريًا منذ رحيل املخلوع 
م�ضتمرة  واعت�ضاماتهم  اإ�رصاباتهم  مازالت  مبارك، 
الثورة،  بعد  انتظروها  اأف�ضل  حياة  يف  مطالبهم  لتحقيق 
بات  فقد  العك�ض  على  احتجاجاتهم،  يقمع  النظام  زال  ما 
النظام اأكرث �رصا�ضة يف مواجهتهم، �ضواء دعائيًا من خالل 
ترويج دعاية قذرة مفادها اأن العمال �ضد م�ضلحة الوطن 
الأوىل:  الكذبة  يخ�ض  فيما  الإنتاج،  عجلة  يعطلون  واإنهم 
م�ضلحة الوطن مهددة باإ�رصابات العمال، و�ضعيهم لنيل 
فاإن  لذلك،  املتاحة  الو�ضائل  كافة  وا�ضتخدام  حقوقهم، 
ت�ضع  عامة  جملة  هي  ال�ضلطة  ذهن  يف  الوطن  م�ضلحة 
الوطن يف مكان جمرد منقطع ال�ضلة مع اأبناءه، فماذا متثل 
م�ضلحة الوطن؟!، اإن مل تكن تعني م�ضالح املواطنني!!، 
اإذا كنا نتحدث عن �ضعب يعمل اأغلبه  وماذا تعني الفئوية 
دارت  التي  الإنتاج  عجلة  يخ�ض  فيما  اأما  قوته،  لك�ضب 
العقود  النظام طوال  نهبها  التي  الأرباح  لتحقيق  ل�ضنني، 
)التي  العجلة  تدور  اأن  العمال  واجب  من  هل  ال�ضابقة، 
اجل  من  لهر�ضهم  للعمال(،  ا�ضتغالل ممكن  اأق�ضى  تعني 

م�ضلحة جمردة ل ندري ما تعنيه.
يتعاملون  مبارك  خلفاء  مازال  الأخر  اجلانب  على 
ع�ضكرية  و�رصطة  مدرعات  اأق�ضى!،  بل  اأ�ضلوبه،  بنف�ض 
تقتحم امل�ضانع اأ�ضف اإىل ذلك املحاكمات الع�ضكرية التي 
اأخرى،  مرة  اخلوف  جدار  ل�ضتعادة  النظام  اأداة  مثلت 
مازال  وا�ضع،  نطاق  على  جتري  العتقالت  مازالت 
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ما ل �ضك فيه اإن يوم ال�ضاد�ض من اإبريل عام 2008 
جانب؛  من  العمالية  احلركة  تطور  يف  فا�ضال،  يوما  كان 
ف�ضائلها  بجميع  الدميقراطية  ال�ضيا�ضية  احلركة  وتطور 
من جانب اأخر. ومما ل �ضك فيه اأي�ضا؛ اإن حركات العمال 
يف حقول اأعمالهم واجلماهري يف ال�ضوارع والقمع املتزايد 
انتفا�ضه  اندلع  اإيل  بقوة  دفع  ذلك  كل  الأمن،  جهة  من 

يناير التي مازلنا نعي�ض تطوراتها يف اللحظات احلالية.
يف  لالإ�رصاب  الدعوة  اأن  نذكر،  اأن  يجب  بداية  ولكن 
بل كانت  ال�ضيا�ضية،  النخبة  الأ�ضل من  تاأتي يف  املحلة مل 
من العمال الذين دعوا لتنظيم واحد، من اأهم اإ�رصاباتهم 

لتحقيق مطالبهم اخلا�ضة بالأجور والظروف العمل.
وقمع  بتهديدات  النظام  متكن  من  الرغم  وعلي 
بفعل  الإ�رصاب، فقد حتول  اإجها�ض  الأمنية من  اأجهزته 
املحلة  وجماهري  عمال  اأو�ضاط  يف  الجتماعي  الغ�ضب 
وفقراء  عمال  من  الآلف  ع�رصات  �ضملت  انتفا�ضة،  اإيل 
التي  ال�ضخمة  الأمنية  لالأجهزة  ت�ضدوا  الذين  املحلة، 
احتلت املدينة لقمع الإ�رصاب واإخماده، بحملة من القمع 
للدموع،  امل�ضيلة  والغازات  احلي  بالر�ضا�ض  الوح�ضي 

واعتقالت ع�ضوائية �ضملت املئات.
قبل  من  الإ�رصاب  بها  قمع  التي  الوح�ضية  الطريقة 
الأجهزة، دفعت اجلهات املخت�ضة لتقدمي بع�ض التنازلت 
الب�ضيطة من زيادة بدل الوجبة للعمال يف الغزل والن�ضيج 
اأحمد  زيارة  جاءت  ثم  جنية،   40 من  بدل  جنيه   90 اإيل 
املحلة  ملدينة  الوزارية  واملجموعة  الوزراء  رئي�ض  نظيف 
الدقيق  ح�ض�ض  وم�ضاعفة  للعمال،  �ضهر  منحة  لتقدمي 
بها  حاول  التي  التنازلت  هذه  كل  حقيقة  لكن  املدينة،  يف 
املحلة،  لأهايل  فقط  موجهة  كانت  احلركة  تهدئة  النظام 

املكان الذي اعتربه النظام مكمن اخلطر احلقيقي.
احلركة  هامني؛  تطورين  �ضياق  يف  الأحداث  جاءت 
والرتفاع   ،2006 منذ  ال�ضاعدة  والجتماعية  العمالية 
امل�ضتمر لالأ�ضعار. وهما ال�ضياقني الذين يعدا الأهم لقيام 

انتفا�ضة يناير.
علي  اإبريل  من  ال�ضاد�ض  حدث  يقت�رص  مل  وبالطبع 
املحلة فح�ضب، فدعوة الإ�رصاب لقيت جتاوبًا وا�ضعًا، بداأ 
بالت�ضامن من مطالب املحلة، وتطور اإيل الدعوات املوازية 
�ضيتًا  الدعوات  هذه  اأكرث  من  لعل  والتظاهر،  لالإ�رصاب 
كانت حملة "خلــــيك ف البيــت"، التي انطلقت علي �ضبكات 
املجتمع،  اأفراد  علي  وا�ضع  تاأثري  لها  وكان  الإنرتنت، 
ودليل ذلك رد فعل النظام، الذي خلق حالة من ال�ضتنفار 
قام  ع�ضكرية  ثكنات  اإيل  الكربي،  امليادين  وحول  الأمني 
التظاهر  اعتقالت �ضملت غالبية من حاول  اإثنائها بحملة 

مع الرتكيز علي رموز وقيادات حركة كفاية.
كان يوم 6 اإبريل مبثابة فرزا جديدا لقوي ال�ضيا�ضة 
قمتها  وعلي  الر�ضمية  ال�ضيا�ضية  فالأحزاب  م�رص،  يف 
والتذيل  املهادنة  نهج  نف�ض  علي  ا�ضتمرت  "التجمع"!، 
للم�ضاركة  رف�ضها  عن  الأحزاب  هذه  اأعلنت  فقد  للنظام، 
يف الإ�رصاب، وم�ضاندتها ال�ضمنية للنظام مبا يف ذلك من 

ترديد الأكاذيب عن التخريب والفو�ضى واملوؤامرات.
كان  ما  كل  فرغم  امل�ضلمني؛  الأخوان  اأما عن جماعة 
وحماكمات  لكوادرهم،  واعتقال  قمع  من  لهم  يحدث 
ع�ضكرية وال�ضتبعاد الكامل من النتخابات املحلية، ورغم 
دعوة  من  موقفهم  كان  فقد  العارم يف �ضفوفهم،  الغ�ضب 
معار�ضتهم  بعدم  قياداتهم  واكتفت  �ضلبيًا،  الإ�رصاب 
ب�ضكل  امل�ضاركة  عدم  ولكن  املبداأ،  حيث  من  لالإ�رصاب 

عمال املحلة فى ال�ساد�ش من اإبريل عام 2008 من تاريخ �لن�صال �لعمايل

 الإ�سراب ..
بني اأكاذيب الفئوية و تعطيل الإنتاج 

عمال الثورة
من  املوقف  تلك  وتف�ضري  له،  التعبئة  يف  فعال  تنظيمي 
قبلهم هو تعر�ض الإخوان ل�ضغط �ضديد من قبل النظام، 
ال�ضغط  طريق  عن  لي�ضت  ال�ضغط  تخفيف  وحماولة 
وت�ضويق  تنازلت،  تقدمي  خالل  من  ولكن!!  امل�ضاد 
ومناه�ضة  ال�ضتقرار  علي  م�ضاعدة  كقوة  الإخوان 
عام 2008  املحلة  اأحداث  يف  ولكن  للفو�ضى اجلماهريية، 
فموقف  عابر،  موقف  جمرد  من  عمقًا  اأكرث  الو�ضع  كان 
الإخوان كان يعرب �رصاحة عن خوف اأ�ضيل من احلركات 
اجلماهريية التي ل يكونون هم املهيمنني وامل�ضيطرين علي 
يتعلق  الأمر  وهذا  نتائجها،  احتمالت  وعلي  توجيهاتها، 
النظام  يعار�ضون  فهم  الطبقية،  الإخوان  برتكيبة  كثريا 
ويقدمون ت�ضحيات �ضخمة ثمنًا ملواقفهم، ولكنهم يف ذات 
الوقت يخافون من حركة اجلماهري، بكل ما تطرحه من 
مطالب اجتماعية واقت�ضادية، وكل ما تعك�ض من اإمكانية 
جتزر وتهديد، لي�ض فقط لرموز النظام احلاكم بل للنظام 

الجتماعي الراأ�ضمايل، وا�ضتقراره الطبقي ب�ضكل عام.
امل�ضتعلة  النتفا�ضة  اإن  ينكر،  اأن  ي�ضتطيع  اأحد  ل 
ما  امل�رصي،  املجتمع  دروب  جميع  يف  حاليا  وامل�ضتمرة 
والعمالية  اجلماهريية  احلركات  بف�ضل  اإل  تكون  اأن  لها 
بركان  انفجار  قبل  البالد  اإرجاء  عمت  التي  الرتاكمية، 
ال�ضعبية  النتفا�ضة  اأهداف  اإن  ذلك  علي  زيادة  الغ�ضب، 
اإذا مل تِطح بال�ضيا�ضات العقيمة  لن حتقق نتائج ملمو�ضة 
تقدم  وعمالية،  جماهريية  ب�ضيا�ضات  وت�ضتبدلها  احلالية، 
واأزمات  والف�ضاد  الحتكارات  وتواجه  حقيقية  حلول 

النظام القت�ضاد العاملي.
جمدي ح�صن

الر�ضا�ض يطلق على العمال، كما حدث يف ا�ضمنت اأ�ضيوط، 
اأو  ا�ضتجابة هنا  العمال وت�رصيدهم، مع  واعتقال قيادات 
هناك ملطالب اإ�رصاب اأو التفاو�ض مع العمال، على ح�ضب 
قوة كل اإ�رصاب، اإل اأن اإدراك العمال لقوة �ضالحهم ولو 

جزئيًا يزيد يومًا بعد الأخر، هذا هو حال العمال الآن.
لبط�ض  حتدًيا  ميثل  ما  بقدر  العمال  اإ�رصاب  اإن 
اإدراكهم  ميثل  فهو  والإدارة،  املال  وراأ�ض  ال�ضلطة، 
لقوتهم، وقدرتهم على التغيري، وامل�ضاهمة يف دفع التطور 
التاريخي، اإل اأن الإ�رصابات يف بر م�رص مازالت جنينية، 
لتلعب دورًا دافعا لتطور الثورة واملجتمع، فبنظرة متعمقة 
جند العمال حتى الآن معزولني عن التاأثري ال�ضيا�ضي، فلم 
يوحدهم مطلب عام للطبقة ككل ومل ي�ضتبكوا مع الأهداف 
�ضورة   2012 فرباير   11 يوم  ومثل  للثورة،  ال�ضيا�ضية 
مع  ال�ضتباك  يتجنبون  حيث  م�رص،  يف  العمال  لو�ضع 
العاملة  الطبقة  يجعل  ما  تتبنى  ل  التي  ال�ضيا�ضية  القوى 
قوى  �ضعف  اإىل  بالإ�ضافة  ولأطروحاتهم،  لهم  ت�ضتجيب 
الي�ضار اإجمال عن التاأثري يف جمرى تطور الطبقة العاملة، 
ول عجب اأن نرى ال�ضلطة تزايد على قوى الثورة، بيانات 
جاء  الذي  الإ�رصاب  دعوة  لرف�ضهم  للعمال،  ال�ضكر 
والعتماد  املنا�ضلني،  العمال  مع  ال�ضلة  وقطع  نخبويًا، 
على الوجوه الإعالمية التي ت�ضدر نف�ضها كقيادات واثبت 

الإ�رصاب الفا�ضل كذبهم.
حيث  النظام  يكذب  جهة  فمن  يكذبان،  الطرفان 
عن  تعبريًا  الثورة  يف  وجدت  ما  اإذا  العاملة  الطبقة  اإن 
دورًا  ومل�ضاحلها  لها  املمثلة  لالأحزاب  وكان  م�ضاحلها، 
�ضيا�ضيا يف ال�ضتقطاب الجتماعي، لن ترتدد يف اللتحاق 

بني  احلدود  تفتيت  ينق�ضنا،  ما  وهذا  الثوار،  ب�ضفوف 
من  املطالب  �ضقف  رفع  و"ال�ضيا�ضي".  "القت�ضادي" 
وجزئية،  حمدودة  مطالب  من  ذلك  اإىل  وما  الأجر  زيادة 

حتى جتتذب لها فئات اأكرث من املجتمع.
الطبقي  ال�رصاع  اأ�ضكال  اأهم  الإ�رصاب  نرى  نحن 
املدر�ضة  هو  الطبقي  وال�رصاع  الراأ�ضمايل.  املجتمع  يف 
�ضفوف  بني  الثوري  الوعي  داخلها  ينمو  التي  احلقيقية 
للطبقة  قيادات  اأنف�ضهم  ن�ضبوا  من  ويكذب  العمال، 
العاملة، ول ميثلون اإل نخب منخرطة يف نقابات حمدودة 
العدد والتاأثري، بنيت من اأعلى، دون جذور حقيقية داخل 
حماولة  اأدنى  يحاولوا  مل  التي  العاملة،  الطبقة  �ضفوف 
لدفع وعيها لالأمام، وتركوها للدعايات امل�ضادة مل�ضاحلها، 
التي ل تقدم حال حقيقيًا، ول ت�ضتبك �ضوى مع م�ضاحلها 

ال�ضيقة.
الإ�رصابات،  دعم  الثوريني  على  فاإن  هنا  ومن 
يح�ضوا  اأن  وكذلك  متاًحا،  ذلك  كان  كلما  فيها  النخراط 
مكت�ضبات  على  للح�ضول  اأنف�ضهم  تنظيم  على  العمال 
متكنهم من موا�ضلة حركتهم، اإل اأن ذلك ل يعني التعامل 
تقدمي  دائمًا  الثوريني  على  بل  الإ�رصابات،  مع  بعاطفية 
التحليل والنقد لدفع احلركة العمالية لالأمام، حتى ت�ضتبك 

مع احلالة الثورية ولتحقيق انت�ضار حقيقي للثورة.
"ن�ضال طبقي واحد يهدف يف الوقت ذاته اإىل احلد من 
اإلغاء  واإىل  الراأ�ضمايل  املجتمع  داخل  الراأ�ضمايل  ال�ضتغالل 
ال�ضتغالل واملجتمع الراأ�ضمايل مًعا"روزا لوك�ضمبورج
�بر�هيم �ل�صيد
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�ضد  التون�ضية  النتفا�ضة  من  �ضهور  غ�ضون  يف 
املحيط  اإىل  ال�رصارة  انتقلت  علي  بن  وف�ضاد  ا�ضتبداد 
الظلم  �ضد  والنتفا�ضات  الحتجاجات  م�ضعلة  العربي 
ظنوا  الذين  العرب  وروؤ�ضاء  �ضالطني  على  ثائرة  والقمع 
ب�ضكل  رو�ضت  قد  ال�ضعوب  اأن  وظنوا  خملدين  اأنف�ضهم 
اأن  دون  عرو�ضهم  على  ا�ضتقرارهم  لهم  ي�ضمن  كامل 
اإعالميا  �ضمي  فيما  م�ضهدان  احلرية،  �رصخات  توؤرقهم 
يف  ال�ضعوب  بحق  املوؤمنني  كل  يوؤرقان  العربي  بالربيع 
حتديد م�ضريها، ثورتان اأغرقتهما - اأو كادت - توازنات 
بدايتهما  منذ  الواأد  تقاومان  ثورتان   .. العاملي  النظام 
حيث تعترب كل منهما حالة مثالية لدرا�ضة تاأثري العالقات 
الدولية على م�ضري املنطقة العربية وثوراتها، قد ي�ضتغرب 
البع�ض الربط بني الثورتني نظرًا للطائفية التي لونت بها 
امليديا اأعالم الثورتان، اإل اأن م�ضري الثورتان وتطورات 
الأو�ضاع يف كال البلدين ي�ضكل مو�ضوعًا ذو اأهمية خا�ضة، 
الهوية  تاأثري  ب�ضبب  املنطقة،  اأو�ضاع  بدرا�ضة  للمهتمني 
بعالقات  لرتباطه  امل�ضهد  تعقيد  اإىل  بالإ�ضافة  الدينية، 

مت�ضابكة للدولتني معًا.
اأو  هوية  �رصاع  دينى،  طابع  ذو  ال�رصاع  هذا  هل 
معتقد ؟ الجابة تكمن فى نوعية امل�ضاركني فى ال�رصاع، 
على  ال�رصاع  فى  امل�ضاركني  هوية  فى  وتنوع  تعدد  ثمة 
العقائدى  اأو  الدينى  ال�ضطهاد  يكن  ومل  اجلبهتني، 
يكن  مل  هذا  مثل  ا�ضطهاد  ان  رغم  ال�رصاع،  مفجر  هو 
منتفيًا، اغنياء ال�ضنة وال�ضيعة هنا اأو هناك كانوا ال�ضادة 
فى  ال�ضعب  باقى  ونهب  قهر  فى  واملتعاونني  احلاكمني 
البلدين معا، ال�ضتبداد والقمع منعا تبلور قوى وتيارات 
غري  ا�ضوات  اأى  واأخمد  فكرية  او  �ضيا�ضية  اأ�ض�ض  على 
يكن  مل  النظامني  �ضنعه  الذى  الذى  التاأخر  له،  موالية 
 - عديدة  جهات  ارتكنت  ثم  ومن  البلورة،  بتلك  ي�ضمح 
طائفية  تف�ضريات  اإعطاء  اإىل   - اجلماهري  من  واق�ضام 
ظهور،  تف�ضري  من  بدل  القائمة،  الجتماعية  للتناق�ضات 
الجتماعى  الو�ضع  اأ�ضا�ض  على  نف�ضها  الطائفية  بقاء  اأو 
وتناق�ضاته، �ضار امامنا - بوعى او بدون وعى - قراءة 
التطور الجتماعى  للعامل الجتماعى هناك، حيث  مقلوبة 
لي�ض هو مف�رص الو�ضع الطائفى، بل الطائفية هى املقدمة 
لفهم الو�ضع الجتماعى، الفكار هى هكذا مفتاح الواقع 
ولي�ض الواقع هو مفتاح فهم الفكار، ا�ضتفاد النظام وغريه 
من قوى رجعية وامربيالية من تلك القراءة املقلوبة، اأخفى 
ال�ضتغالل خلف �ضتار الظائفية، وبانت القوى المربيالية 
الدخان  هذا  وخلف  عقائديا،  م�ضطهدين  تنا�رص  وكاأنها 
اإن ال�ضتغالل  الطائفى تختفى نريان الثورة الجتماعية. 
الثورتني، هو مفتاح فهمهما،  املعتقد هو من فجر  ولي�ض 
هذا لمينع من وجود قدر من الت�ضوه الطائفى فى م�رصح 
ال�رصاع، لكنه ليف�رص ذاته بذاته، تف�ضري الطائفية ل يكمن 
فى الطائفية بل فى �رصوط انتاجها، هذا املدخل وحده هو 

ماي�ضمح بفهمها، ومن ثم فهم ادوات جتاوزها ونفيها. 

�سوريا والبحرين .... ثورتان حتت �سراعات الهيمنة  عربي ودويل
�لثورة و�حل�صد �لطائفي

اإن اأهم ما يجمع الثورتان هو احل�ضد الطائفي الذي 
الثورة  لإفقاد  حماولة  يف  للثورة  امل�ضاد  الإعالم  ميار�ضه 
الثورتني والذي  التحرري والجتماعي يف كال  م�ضمونها 
املنطقة  ثورات  اإن  جيدا  يتذكر  بدايته  منذ  امل�ضهد  يتابع 
الظلم الجتماعي وال�ضتبداد  الأ�ضا�ضي هو  كان حمركها 
�ضوريا  يف  طائفي  اإطار  يف  ميار�ض  كان  والذي  ال�ضيا�ضي 
والبحرين على حد �ضواء، لذلك فمن الطبيعي اإن يكون اأول 
انتفا�ض �ضد النظامني ذو �ضكل طائفي خ�ضو�ضا اأن ذوي 
هل  ولكن  القهر،  من  ت�رصرًا  الأكرث  هم  املنتف�ضة  الهوية 
ذلك يجعل الثورة فعاًل مدانًا من هوؤلء الذين يت�ضاركون 
اأن  اإذن  علينا  امل�ضتبد؟!  النظام  يحملها  التي  الهوية  ذات 

نراجع معنى اإمياننا بحق ال�ضعوب يف تقرير م�ضريها.
اأخر  على  وحترميه  ل�ضعب  الثورة  اإباحة  من  بدًل 
اأدت  التي  الداخلية  العالقات  بعمق  ندر�ض  اإن  علينا  ذلك 
الوجه  الطائفية وكيفية نزع  واأ�ضباب  ال�ضعبني  لنتفا�ضة 
والطبقات  الجتماعية  الفئات  بتاأييد  وا�ضتبداله  الطائفي 
ينق�ض  ما  هو  هذا  ال�ضتبداد،  رحيل  يف  امل�ضلحة  ذات 
القوى  اأن  غري  والظلم  القهر  على  لالنت�ضار  الثورتان 
اإىل هذا احلد  البلدين مل ت�ضل  التقليدية يف كال  ال�ضيا�ضية 
من التقدم بالإ�ضافة اإىل اأنه وبرغم طول فرتة النتفا�ضة 
التوازنات  على  تلعب  القوى  هذه  مازالت  ودمويتها 
املحافظة التي ل تبغي �ضوى هام�ض من احلرية للم�ضاركة 

يف ال�ضلطة دون تغيريها جذريًا.
�إير�ن ... �ل�صعودية و�صر�عات �لهيمنة 

الدولتان  م�ضالح  حتكم  الثورتان  مواجهة  يف 
املت�ضارعتان للهيمنة على متثيل امل�ضلمني كملعب مفتوح، 
لك�ضب  الثائرة  البلدان  يف  للحكم  مب�رصوعهم  والدفع 
اإقليميا  اكرب  نفوذ  ب�ضط  خاللها  من  ي�ضتطيعون  اأر�ض 
�ضعار  النفوذ  على  املت�ضارعتان  الدولتان  رفعت  وعامليًا، 
من  ولي�ض  اخل�ضوم  ا�ضتبداد  اإ�ضقاط  ال�ضعوب  حق  "من 
حقها اإ�ضقاط احللفاء"، ظهرت يف احلالتني �ضيا�ضة الكيل 
يخدم  الذي  الإطار  يف  الثورة  يف  احلق  واإعطاء  مبكيالني 
اللوؤلوؤة  ميدان  تدك  ال�ضعودية  فنجد  منهما  كل  هيمنة 
يف  املن�ضقني  لدعم  ا�ضتعدادها  تعلن  الذي  الوقت  ذات  يف 
اجلي�ض ال�ضوري الذي بات يعرف باجلي�ض ال�ضوري احلر، 
على الطرف الآخر ت�ضتميت اإيران لدعم حليفها الأ�ضد �ضد 
لختيار  م�ضاندتها  تعلن  الذي  الوقت  يف  �ضعبية  ثورة 
البحرينيني، ظالل نزاعات الدولتني ومن خلفهما �رصاع 
امل�ضالح المربيالية للدول الكربى حتاول خنق الثورتان 
ارت�ضتها  �رصيبة  هي  امل�ضفوكة  الدماء  اإن  تام  جتاهل  يف 
الإرادة  املحررة  ال�ضعوب  واإن  اإرادتها  لتحرير  ال�ضعوب 
عنه  وتدافع  اخلا�ض  م�رصوعها  ت�ضنع  حني  اأقوى  هي 
ال�ضعوب  مقاومة  ال�ضتبداد  تكون حتت نريان  منها حني 
دائمًا تنت�رص واإرادتها احلرة هي الطريق لالنت�ضار على 

ح�ضابات الهيمنة.
تناق�ض موقف الدولتان لي�ض غريبًا باملرة ول غريب 
اأولئك  نرى  حيث  املنطقة  يف  التقليدية  القوى  موقف  هو 
القوميني ومدعي الي�ضارية يحرمون على ال�ضعب ال�ضوري 
العك�ض  على  مقاومًا،  نظامًا  انه  ي�ضيعون  ما  �ضد  الثورة 
اأر�ضيهم وم�ضاندة  ال�ضوريني ل�ضرتداد  نرى ان انت�ضار 
نظام  من  بتحررهم  �ضك  بال  مرتبط  الفل�ضطينية  املقاومة 

�ضعبه  �ضوب  مدافعه  ووجه  املقاومة  عن  احلديث  احتكر 
بدًل من توجيهها جتاه الحتالل يف اجلولن، وما يلوكونه 
عن م�ضاندته حلزب اهلل لي�ض اإل جزء من عالقته التاريخية 
التي بداأت مع النظام الإيراين يف مواجهة البعث العراقي 
التي  املقاومة  يف  حبًا  ولي�ض  املا�ضي  القرن  ثمانينات  يف 
ت�ضهد على قمعها �ضجون الأ�ضد الأب والبن، اإن م�ضاندة 
املقاومة  الطريق مل�ضاندة  ا�ضتقاللها هو  لتحقيق  ال�ضعوب 

ولي�ض الوقوف مع قامعيها.
الذي  التعتيم  فاإن  البحرينية  الثورة  يخ�ض  فيما  اأما 
خيم عليها و ت�ضوير الأمر على اإنها حماولة لت�ضييع احلكم 
يف البحرين وجتاهل الت�ضحيات التي قدمها البحرينيني ل 
ل�ضيء اإل لتحقيق العدالة والتحرر لكل ال�ضعب البحريني 
ال�ضعوب  هوية  ي�ضع  حيث  للتقزز  مثري  اأمر  اإل  هو  ما 
الإعالم  اأبواق  اإن  الوا�ضح  من  لتحررها،  كمانع  الدينية 
التي ا�ضتخدمت احل�ضد الطائفي ل�ضنني  العامل العربي  يف 
واأ�ضبح جمرد كون املواطن العربي �ضيعي تهمة ت�ضتوجب 

لي�ض فقط املحاكمة وامنا الدك باملدرعات يف ميدان عام.
حمل �ل�صالح �صّد �لقمع �م ن�صال �صلمي للنهاية

من اأكرث التهامات حقارة التي توجه للثورة ال�ضورية 
والرباهني القذرة التي ي�ضوقها لنا موؤيدين ال�ضفاح ب�ضار 
املقاومة  �ضد  ثورة  هي  �ضورية  ثورة  اإن  على  الأ�ضد 
حنجرية  من  ذلك  اإىل  وما  املقاومة  اأعداء  من  ومدعومة 
احلق"،  ظهر   .. اكرب  "اهلل  الت�ضلح،  حتاول  اإنها  جوفاء 
وخذلته  ميوت؟!  ل�ضعب  توجيهه  ميكن  اتهام  هذا  هل 
م�ضريها  حت�ضم  مل  التي  املنطقة  يف  ال�ضابقة  الثورات 
ب�ضكل كامل حتى اللحظة، يا لها من قذارة تلك التي مالأ 
بها القومني واأ�ضباه الي�ضاريني عقولكم كيف ل�ضعب ميوت 
اإل اأن يختار الدفاع عن بقاءه وثورته. التهام الآخر اإنها 
ت�ضم اإ�ضالميني ورجال دولة ذوي ولء �ضعودي كرث بني 
�ضفوفها، وكاأن الثورات تبداأ نقية وكاأننا ن�ضينا من كان 
معنا يف امليدان اإن الفرز الثوري عملية م�ضتمرة، ومرتبطة 
بتحقيق انت�ضارات للثوار على الأر�ض ولي�ض فقط نتيجة 

حتليل �ضيا�ضي مهما كانت عظمته.
على الطرف الآخر من اجلزء الأ�ضيوي لعاملنا العربي 
اإىل  اآن  من  ال�ضلمي  ن�ضاله  يف  البحريني  ال�ضعب  ا�ضتمر 
اآخر حيث مل ي�ضبح قادرًا بعد على مقاومة جي�ض اآل �ضعود 
الداعم للنظام البحريني بالإ�ضافة اإىل عدم ك�ضبه لتعاطف 
اإل  اغلبهم  يرى  ل  الذين  العربي  الربيع  ثوار  من  كبري 

�ضيعية الثوار البحرينيني.
العرب  الثوار  جتعل  للم�ضهدين  املعقدة  الرتاجيدية 
امل�ضاندين لكل ثورة �ضد الأخرى وكاأن تاأييدهما معًا اأثم، 
ذوي  والدميقراطيني  الثوري  ال�ضرتاكي  التيار  عدا  فيما 
النزعة احلقوقية فاإن دعم كال الثورتني معًا بات كالفاكهة 
مطالب  جتذر  اإن  ونرى  ال�ضيا�ضية،  القوى  على  املحرمة 
الثورتني بحيث تك�ضب طبقات وطوائف اجتماعية اأكرث يف 
�ضفوفها هو احلل لتحقيق تغيري جذري يف ميزان القوى 
الثورية على الأر�ض، بحيث يتحقق يف كال الثورتني �ضعار 
فقط  لي�ض  ذلك  لتحقيق  املهم  ومن  ال�ضعب.  لكل  الثورة 
دعم  واإمنا  ال�ضعار  لتحقيق  للثورة  الداخلية  القوى  �ضعي 
الدعم  ملواجهة  اخلارج  من  وثورية  تقدمية  الأكرث  القوى 

الآتي يف �ضبيل حتقيق الهيمنة هنا وهناك.
ندى �بر�هيم
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عربي ودويلاحتجاجات ال�سودان .. تاريخ واآفاق
التي  خ�ضو�ضيته  ال�ضودان  يف  ال�ضيا�ضي  للو�ضع 
امل�ضهد  خلفية  ففي  املنطقة،  دول  بقية  عن  بها  ينفرد 
النقالبات  من  طويل  تاريخ  ياأتي  احلايل  ال�ضوداين 
اأمناط  فيه  تتقاطع  ال�ضعبية،  والحتجاجات  الع�ضكرية 
�ضيا�ضية خمتلفة بدءًا من احلركات الإ�ضالمية والتنظيمات 
الع�ضكرية  الأنظمة  وحتى  القومية  والتيارات  ال�ضيوعية 
حراك  اأي  لجها�ض  ال�ضيا�ضية  القوى  بكل  تتالعب  التي 
الآن  يحدث  ما  فهم  ميكن  ول  �ضلطتها.  ولتثبيت  �ضعبي 
ما  منذ  م�ضتمرة  جماهريية  احتجاجات  من  ال�ضودان  يف 
النظام  طبيعة  على  �رصيعة  نظرة  دون  ال�ضهر،  عن  يزيد 

ال�ضوداين وخلفية ن�ضاأته.
كيف ُبني نظام �لب�صري

التا�ضع  القرن  نهايات  يف  املهدية  الدولة  �ضقوط  منذ 
ع�رص ووقوع ال�ضودان حتت ال�ضيطرة الجنليزية الفعلية، 
العرقية  التناق�ضات  تفاقمت  ا�ضميًا،  امل�رصية  وال�ضيطرة 
اجلنوب  �ضكان  مابني  املختلفة،  ال�ضودان  مناطق  بني 
العرق الزجني، و�ضكان اخلرطوم وال�ضمال  واأغلبهم من 
العرب والنوبيني، لعب ال�ضتعمار الجنليزي  اأغلبهم من 
دورًا كبريًا يف تعظيم التناق�ض خا�ضة مع درا�ضة احتمال 
�ضم اإقليم اجلنوب اإىل اأوغندا، مما اأدى اإىل انف�ضال حقيقي 
بني ال�ضمال واجلنوب اأدى اإىل اندلع احلرب الأهلية عدة 
مرات بعد ا�ضتقالل ال�ضودان يف 1955. عمق من التناق�ض 
والنزاعات التنمية غري املتكافئة التي حرمت اجلنوب من 
ثمار التنمية يف ال�ضودان، وعدم طرح اأي مبادرة جادة من 
احلكومات املتعاقبة حلل م�ضكلة اجلنوب، مع منو تيارات 
لطم�ض  با�ضتمرار  و�ضعيها  ال�ضمال  يف  ال�ضيا�ضي  ال�ضالم 

هوية اجلنوب وتذويبه يف الهوية العربية الإ�ضالمية.
والتفاوتات  العرقية،  التناق�ضات  هذه  بجانب 
ال�ضلطة،  يف  طاحمة  ع�ضكرية  موؤ�ض�ضة  جند  الجتماعية، 
الفريق  انقالب  عدا  ففيما  متتالية،  ع�ضكرية  وانقالبات 
عبد الرحمن �ضوار الذهب يف 1985 والذي التزم بت�ضليم 
ال�ضلطة للحكومة املدنية يف خالل عام، كانت معظم �ضنوات 
الع�ضكري  احلكم  حتت  تقع  ال�ضتقالل  بعد  ال�ضودان 
 -  1959( عبود  ابراهيم  الفريق  باأخرى،  اأو  ب�ضورة 
1964(، العقيد جعفر منريي )1969 - 1985(، العقيد 

عمر الب�ضري )1989 اإىل الآن(. 
نف�ضه،  انتاج  يعيد  لل�ضودان  الع�ضكري  النظام  ظل 
الع�ضكري  باحلكم  اجلماهريي  الغ�ضب  يطيح  فعندما 
وانتفا�ضة  املر  ال�ضكر  مظاهرات   ،1964 اأكتوبر  )ثورة 
فيها  يجري  انتقالية  بفرتة  البالد  متر   )1986 ابريل 
اأن ينقلب عليه الع�ضكريون  التاأ�ضي�ض حلكم مدين ل يلبث 
الع�ضكري  احلكم  وكان  لل�ضلطة.  اأخرى  مرة  ليعودون 
لالأحزاب  املتاح  املجال  خنق  على  ال�ضتمرار  يف  يعتمد 
من  م�رصوعيته  ي�ضتمد  ع�ضكري  نظام  واإقامة  ال�ضيا�ضية، 
اأحد  على   - حني  اإىل   - وا�ضتناده  الع�ضكري  النقالب 

التيارات ال�ضيا�ضية حتى يبنى تنظيمه ال�ضيا�ضي.
)احلزب  الي�ضار  قوى  اإىل  منريي  ا�ضتند  هكذا 
انفجار  حتى  حكمه  بدايات  يف  حتديدًا(  ال�ضيوعي 
ما  بنى  ثم  ال�ضيوعي،  احلزب  قيادات  واإعدام  اخلالف 
�ضماه بالحتاد ال�ضرتاكي ال�ضوداين )على غرار الحتاد 
النا�رص يف م�رص( ويف  بناه عبد  الذي  العربي  ال�ضرتاكي 
منهم،  والتقرب  ال�ضالميني  مغازلة  يف  بداأ  حكمه  اأواخر 
اأي�ضًا ا�ضتند الب�ضري اإىل حزب اجلبهة الإ�ضالمية القومية 

بزعامة الرتابي حتى اأ�ض�ضا معًا ما حزب املوؤمتر الوطني، 
ثم اإنقلب الب�ضري على الرتابي واعتقله.

نظام �لب�صري
اإىل القوى  ولد نظام الب�ضري، نظامًا ع�ضكريًا، ي�ضتند 
الإ�ضالمية وال�رصيعة الإ�ضالمية يف �رصعنة وجوده، يقدمها 
الأو�ضاع  عن  واإلهائها  لإر�ضائها  كر�ضوة  للجماهري 
القت�ضادية املتفاقمة، وكبديل عن تنظيم اأنف�ضهم، فالب�ضري 
التي كانت ن�ضطة،  النقابات  الكثري من  اتبع انقالبه بحل 

وفر�ض بدياًل عنها كيانات حتت ال�ضيطرة احلكومة. 
 ونظام الب�ضري يتبع نف�ض �ضيا�ضات الليربالية اجلديدة 
اخل�ضخ�ضة  من  العرب  احلكام  من  نظرائه  اتبعها  التي 
اهتمام  يوجد  ل  الوقت  نف�ض  ويف  الأ�ضواق،  وحترير 
الأ�ضا�ضي  والعتماد  الت�ضنيع،  يف  اليالد  بتطوير  حقيقي 
والتي  الطبيعية،  املوارد  على  كان  ال�ضوداين  لالقت�ضاد 
زادت مع الكت�ضافات البرتولية، لكن حتى هذه ت�ضيع يف 
قلب الف�ضاد امل�ضت�رصي ول ي�ضل اأي عائد تنموي منها اإىل 
اأي  ببناء  الب�ضري حتى  نظام  يهتم  ول  الفقراء،  املواطنني 
بينة حتتية، فالعا�ضمة اخلرطوم على �ضبيل املثال ل تزال 
النظيفة والكهرباء، ول  املياة  كثري من مناطقها ل تعرف 

تعرف الطرق املمهدة، ناهيك عن حالة الأقاليم.
وكانت النتيجة الطبيعة لنظام بهذه ال�ضمات ان ي�ضتعل 
�ضده الغ�ضب ال�ضعب، وحاول النظام اأن يحول م�ضار هذا 
الغ�ضب بتاأجيج نزاعات اأهلية داخل ال�ضودان، يف دارفور 
وا�ضتخدم  الأقليات  و�ضع  فيها  ا�ضتغل  اجلنوب،  يف  اأو 
اأهلية  حرب  النتيجة  فكانت  كمربر،  ال�ضالمية  ال�رصيعة 
يف دارفور، وانف�ضال اجلنوب برثواته الطبيعية، مما عمق 

من الأزمة القت�ضادية للمجتمع ال�ضوداين.
طبيعة �الحتجاجات �حلالية 

اندلعت الحتجاجات احلالية يف البداية �ضد �ضيا�ضات 
العنف  ا�ضتخدام  وكان  احلكومة،  اأقرتها  التي  التق�ضف 
هو  مواجهتها  يف  بلطجيته  او  النظام  قوات  من  �ضواء 
�ضهر  لأكرث من  وا�ضتمرارها  الحتجاجات  لتطور  الدافع 
البداية  اأن كانت  اأنحاء ال�ضودان، فبعد  وانت�ضارها يف كل 
هي مظاهرات لطلبة جامعة اخلرطوم، ا�ضرتك يف اجلمعات 
املتتالية "حل�ض الكوع"، "�ضذاذ الآفاق" "الكنداكة" اآلف 
من ال�ضودانيني يف كل الوليات يطالبون با�ضقاط الب�ضري.

اأعلن  ال�ضعبية،  الحتجاجات  ت�ضاعد  مواجهة  ففي 
احلكومي،  النفاق  لتقليل  الوزارات  بع�ض  اإلغاء  الب�ضري 
التق�ضف(،  بنود  منها  يلغي  )مل  جديد  موازنة  واإقرار 
والنية لإعداد د�ضتور جديد، ويف حماولة منه للعب بورقة 
يعطي  اإ�ضالميًا  �ضيكون  الد�ضتور  اأن  اأعلن  الإ�ضالميني، 
در�ضًا لكل دول الثورات العربية وهم ي�ضعون د�ضاتريهم 
ال�ضودان  احتياج  بعدم  لاليحاء  منه  اجلديدة، يف حماولة 
طرف  وهم  بالإ�ضالميني،  اأتت  العربية  فالثورات  للثورة، 

حقيقي يف ال�ضلطة مع اجلي�ض يف ال�ضودان منذ 1989.
وبداية  التظاهر،  من  باملزيد  كان  ال�ضعبي  الرد  لكن 
الكيانات  مواجهة  يف  م�ضتقلة  نقابية  كيانات  اإعالن 
الر�ضمية، فاأعلن عن نقابة الأطباء ال�ضودانيني يف مواجهة 
احتاد الأطباء ال�ضودانيني، و�ضبكة ال�ضحفيني ال�ضودانيني 
امل�ضتقلة. واأخريًا كان الرد ال�ضعبي الأبلغ باإعالن اجلمعة 
اإقليم  اأجل  بلدنا"،من  "دارفور  با�ضم  يوليو  من  الأخرية 
ال�رصيعة  للعب بورقة  النظام  دارفور يف مواجهة حماولة 

والأقليات لجها�ض احلركة ال�ضعبية.
هل تتحول �حتجاجات �ل�صود�ن �إىل ثورة؟!!!

ثورة،  اإىل  بعد  ال�ضودان  يف  الحتجاجات  تتحول  مل 
نحاول  اأن  قبل  مالحظاتها  يجب  الأمور  بع�ض  وهناك 

الإجابة عن هذا ال�ضوؤال:
اجلماهريية،  احلركة  ن�ضج  مدى  هو  الأول  الأمر 
بظهور كيانات �ضعبية بديلة، ت�ضكل نواة لل�ضلطة البديلة، 
واإل �ضتتحول الحتجاجات احلالية اإىل ن�ضخة جديدة من 
�ضلطتها،  تفرز  مل  التي   1985 يف  املر  ال�ضكر  احتجاجات 
فا�ضطر الع�ضكر اإىل اإزاحة منريي للحفاظ على النظام، ثم 

عادوا اإىل ال�ضلطة مرة اأخرى بعدها باأربع �ضنوات.
العمالية  للحركة  امللحوظ  الغياب  هو  الثاين  المر 
�ضيوعي  حزب  متتلك  ال�ضودان  ان  فربغم  الحتجاجية، 
عريق كانت بداياته منذ اكرث من 60 عامًا، اإل اأنه ل توجد 
ب�ضبب،  وهذا  العام،  الإ�رصاب  تعلن  قوية  عمالية  حركة 
نتيجة  ال�ضودانية  العاملة  للطبقة  العددي  ال�ضعف  اأوًل 
للحزب  التاريخية  الأخطاء  ثانيًا  ال�ضناعي،  التطور  لعدم 
ال�ضيوعي ال�ضوداين، الذي كان يتبنى املنظور الكال�ضيكي 
للثورة على مرحلتني، فاأيد انقالب منريي باعتباره �ضيفتح 
حماولة  ثم  الربجوازية،  الدميقراطية  بناء  اأمام  املجال 
القمع  من  حملة  اإىل  اأدت  التي  منريي  على  النقالب 
والعدامات يف �ضفوف احلزب كانت نتيجتها تراجع دوره 

لفرتة من الزمن.
الأمر الثالث هو اأهمية النموذج الذي تطرحه الثورة 
ال�ضودانية للتغيري يف املنطقة، فالثورة ال�ضودانية �ضتكون 
ال�ضلطة،  فيه  والإ�ضالميون  الع�ضكر  يتقا�ضم  نظام  �ضد 
الآن  املتحدة  الوليات  تدعمها  التي  الأنظمة  وهي منوذج 
امت�ضا�ض  �ضت�ضتطيع  التي  الأنظمة  باعتبارها  للمنطقة، 
ي�ضمح   ال�ضتقرار  من  نوع  وخلق  اجلماهريي  الغ�ضب 
تطور  بالتاأكيد  املنطقة،  يف  الأمريكية  امل�ضالح  بحماية 
من  به  مرحبًا  يكون  لن  ثورة  اإىل  ال�ضودان  يف  الو�ضع 
برغم   - الب�ضري  م�ضاندة  اإىل  ت�ضعى  وقد  الدولية،  القوى 
تاأييد  اأو  الغربية -  الب�ضري والأنظمة  ال�رصاع �ضكال بني 
طرح بديل من داخل النظام مثل النموذج اليمني، وهو ما 

�ضيعني احتمالت تدخل دويل اإذا تطورت الأحداث.
تتطور  اأن  ال�ضودان  يف  احلالية  لالحتجاجات  ميكن 
يقود  حقيقي  جماهري  ثوري  تنظيم  يظهر  اأن  �رصيطة 
هو  واحد،  هدف  نحو  وال�ضاخطة  الغا�ضبة  اجلماهري 
التنظيم  هذا  ي�ضلل  واأل  جديد،  نظام  وبناء  النظام  هدم 
عم  تبعدهم  و�ضيا�ضية  برجوازية  بدعايات  اجلماهري 
املحتوى الجتماعي املن�ضود لثورتهم، فاأزمة ال�ضودان لن 
ميكن حلها داخل اطار النظام الراأ�ضمايل الذي لن ي�ضمح 

لل�ضودان باكرث من دور الدولة املتخلفة التابعة.
�صامح �ل�صعدي
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كانت حركة عمال غزل املحلة نهاية العام 2006، و�ضبتمرب 2007، ون�ضالهم يف فرباير واأبريل 2008، هي 
امللهم واملحفز لغلب الن�ضالت ال�ضيا�ضية والجتماعية التى جهزت للثورة، وكانت اأوىل �رصارات الثورة امل�رصية 
واهمها، منا�ضلوا هذه القلعه ال�ضناعية ينظمون اإ�رصابًا الآن ليقل اهمية وميكن ان يكون فاحتة فا�ضل جديد 
للثورة، وذلك للمطالبة بحقهم يف الأرباح واإقالة رئي�ض ال�رصكة القاب�ضة للغزل والن�ضيج امل�ضئول عن �ضيا�ضات 
تخ�ضري �رصكات الغزل والن�ضيج وفقًا لنف�ض منهجية ال�ضيا�ضات املتبعة منذ بداية ت�ضعينيات القرن املا�ضي، والتي 
ت�ضببت يف معاناة كل عمال الغزل والن�ضيج يف م�رص، ت�ضمنت مطالبهم كل عمال م�رص مطالبني بحد اأدين لالأجور 

ل يقل عن 1500 جنيه، ل�ضمان احلد الآمن ن�ضبياَ للمعي�ضة.
ميكن للحركة احلالية لعمال املحلة اأن تكون حمرًكا لتغيري جذري يف املجتمع عرب حركة الطبقة العاملة، كما 
كانت يف ال�ضابق ممهدًا لنتفا�ضة ال�ضعب امل�رصي يف 25 يناير من العام ال�ضابق، خ�ضو�ضًا يف ظل ما متر به البالد 
من حتولت، واقت�ضارهذه التحولت على تغيري الرموز احلاكمة مع ال�ضري على نف�ض نهج ال�ضيا�ضات املجحفة 
واملنحازة لطبقة رجال الأعمال، ودون اأي تطور ملحوظ يف الأو�ضاع القت�ضادية والجتماعية للعمال امل�رصيني، 
بال�ضافة اإىل حالة التطور الهائل يف الوعي ال�ضيا�ضى للجماهري، والذي جاء نتيجة حالة النتفا�ض العامة التي 
تعي�ضها البالد منذ اأكرث من عام ون�ضف، ولتقوم احلركة العمالية بهذا التغيري، حتتاج الطبقة العاملة اأن تخطو 

عدة خطوات على م�ضتوى الوعي والتنظيم.
التطهري  �ضملت عمليات  التي  امل�رصيني، وتطور مطالبهم  للعمال  الحتجاجية  تو�ضع احلركة  اأن  املوؤكد  من 
و�ضعف  احلركة  هذه  جتزئة  ولكن  تقييمها،  ويجب  ملحوظة  حتول  ونقطة  هامة  بادرة  الفا�ضدين،  وحما�ضبة 
القدمية منها"، بالإ�ضافة لعدم وجود تنظيم ثوري قوي وموؤثر، كل هذا  اأو  "النا�ضئة حديثا  النقابية  منظماتها 
ي�ضري لعدم جاهزية الطبقة العاملة بعد لإجناز مهمتها التاريخية وحترير املجتمع من ال�ضتغالل والقهر، والق�ضاء 

على ال�ضيا�ضات املنحازة لأقلية املجتمع من رجال العمال املهيمنني على اغلب ثرواته.
لذا ندعو العمال امل�رصبني وكل القوى الثورية للعمل معًا من اأجل بناء جبهة عمالية �ضعبية تقوم بالآتي:

قانون  اأجل  من  والن�ضال  منها،  احلديثة  وخ�ضو�ضا  ا�ضتقالليتها،  عن  والدفاع  العمالية  املنظمات  تقوية   .1
للحريات النقابية، ومقاومة م�رصوع قانون احلريات النقابية املقيد للحريات الذي يقدمه الإخوان امل�ضلمني.

2. تاأ�ضي�ض �ضكل ت�ضامني وتن�ضيقى بني املواقع املنتف�ضة، لتقوية حركتها وتطوير مطالبها، اإن�ضاء �ضندوق عام 
لدعم احلركات الحتجاجية وال�رصابات اخلا�ضة بالعمال، ي�ضاهم فيه كل العاملون باجر ويعم ن�ضال اى 
قطاع فيهم، يكون مبثابة و�ضيلة لبث روح الت�ضامن العملى واملنظم للحركة العمالية، ي�ضارك فيه وبالأ�ضا�ض 

العمال امل�رصيني ولو بجنيه واحد �ضهريا.
3. مواجهة الدارات وو�ضع �ضبل واليات للتطهري ال�ضعبي والرقابة ال�ضعبية.

4. مقاومة وف�ضح كل الدعايات الرخي�ضة التي تعمل على ت�ضويه �ضورة احلركة العمالية.
5. ف�ضح كل املمار�ضات الإعالمية امل�ضتهدفة النيُل من احلركة العمالية وت�ضويه �ضورتها.

واإذ يوؤكد تنظيم "الي�ضار الثوري" على كامل دعمه حلركة عمال املحلة وكل العمال امل�رصيني، وت�ضامنه مع 
مطالبهم امل�رصوعة، يطالب العمال امل�رصيني بالإ�رصار على ا�ضتمرار م�ضرية الن�ضال والت�ضامن والتاآزر لبناء 
جمتمع جديد يحفظ حقوق كل العمال. وينا�ضد كل من يهمه امر م�ضتقبل هذا البلد، ل م�ضتقبل بدون عدالة، كل من 

يرفع راية الثورة، هاهى املحلة تنه�ض من جديد، بدون دعم ن�ضالها انت تتهاون وتخون تقدم الثورة.
الي�ضار الثورى - 18 يوليو 2012

املحلة .. �سوت الثورة الهادر
يا عمال م�صر �حتدو�

املتناف�ضون  تناف�ض   .. ون�ضف  عام  مدار  علي 
وهناك  هنا  وا�ضتثمارها  العمال،  كفاح  علي  لال�ضتيالء 
من  العمال  لحتياجات  العتبار  بعني  النظر  دون   ..
كفاحاتهم .. فتارة يتم التعامل معهم ككتلة ب�رصية يتم 
ال�ضتعرا�ض بها يف موؤمتر �ضيا�ضي اأو كح�ضد حزبي اأو 
التعامل  يتم  وتارة   ... �ضكلية  تدريبية  دورات  يف  اأنفار 

معهم كاأ�ضوات انتخابية .. 
ومن واقع تلك التجربة التي اأ�ضفرت عن وجود عدد 
املمثل  انه  منها  كل  يدعي  التي  والأ�ضكال  التكتالت  من 
واملعرب وحامل ت�رصيح احلديث با�ضم العمال ...وهو ما 
الطبقة  منظمات  بني  النق�ضام  من  موؤملة  حالة  اإيل  اأدى 

العاملة .. 
امل�ضنعية  املنظمات  بع�ض  وجود  فان  ذلك  ورغم 
 .. كله  امل�رصي  القطر  يف  وجودها  وامتداد  امل�ضتقلة، 
وحر�ض عدد من الئتالفات العمالية النوعية علي العمل 
املتناف�ضني..كذلك مع  املدعني  تاأثري  عن  بعيد  با�ضتقالل 
عمالية  مواقع  داخل  منظمة  احتجاجية  حركة  تنامي 
ن�ضال  درة  باملحلة.  الغزل  �رصكة  راأ�ضها  وعلي  كبرية 
م�ضئولية  يفر�ض  كله  ذلك  وجود  العاملة..فان  الطبقة 
كبرية علي قيادات هذه الكيانات القاعدية والنوعية نحو 
�رصورة البدء فورا يف تاأ�ضي�ض اآلية تن�ضيق عمالية علي 
املوحدة  املطالب  لتحديد  والنوعي  اجلغرايف  امل�ضتويني 

للطبقة العاملة ..وللدفاع عن حرية التنظيم النقابي 
اأنادي وباأعلى �ضوت علي قيادات عمال العا�رص من 
لل�ضلب و�ضوزوكي  الوطنية   - اأكتوبر  رم�ضان وعمال 
العامة  الت�ضالت  ونقابة  ال�ضياحة  عمال  وائتالف 

وجلانها الفرعية ..الخ
يف  الثوار  وباإرادة  وبت�ضميم  فورا  بالبدء  اأناديكم 
القدمية  الأ�ضكال  عن  ..م�ضتقلة  تن�ضقيه حرة  اآلية  خلق 

ذات النزعة النق�ضامية والنتهازية...
اأناديكم بالعمل علي اأن يكون جدول اأعمال امل�ضنع 

..هو اأي�ضا جدول اأعمال الوطن كله ..
�ضيد فتحي - حمام عمايل

مقتطفات من
Facebook 

توا�سل معنا عرب �سفحتنا "الي�سار الثوري"
https://www.facebook.com/revleftest

بيان


