
خبز ...

حرية ...

عدالة اجتماعية ...
الثوري

صوت من قلب الشعب املصري

العدد السادس - 10 يناير 2014عمالية .. سياسية .. شعبيةنشرة غري دورية يصدرها اليسار الثوري لد�ستورال
الثورة
امل�سادة

الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
واالإثراء  والظلم  الف�شاد  منبع  الراأ�شمايل  بالنظام  االإطاحة   : هي  اأهدافنا 
دولة  وامل�شاواة،  االإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة  ال�شعب،  ودم  من عرق 
اأحرار  الكل فيها مواطنون  اأو عبيد،  �شادة  اأو طبقية، بال  ا�شتغالل  بال 

مت�شاوون، مت�شاركون يف العمل والرثوة والعائد واإدارة املجتمع.
املدن  يف  والفقراء  العاملون  مقدمتها  يف  اجلماهريية  الثورة   : هي  و�سيلتنا 

والريف، تعمل بهم، ومن اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العقيدة  اأ�شا�س  على  الب�رص  بني  متييز  اى   : نرف�ض 

العرق.
بجميع  والتمييز  والعن�رصية  واال�شتبداد  الطبقي  اال�شتغالل   : �سد  ننا�سل 

�شوره واال�شتعمار وال�شهيونية.
نوؤيد : حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�شتعمار واال�شتبداد مبا يف ذلك 

املقاومة امل�شلحة ونتم�شك بحق الفل�شطينيني يف كامل اأر�شهم.
يف  اال�شتعماري  والتدخل  واالأمريكية،  االإمربيالية  ال�شيطرة  م�شاريع   : نقاوم 

منطقتنا اأو يف اى مكان.
واال�شتغالل  اال�شتبداد واالمربيالية  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : اأيدينا  مند 
الطبقي والتدخل اال�شتعماري، للتعاون من اجل حتقيق العدل واحلرية.
اأ�سقائنا : كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية واال�شتغالل وامل�شاريع 

اال�شتعمارية.
نحن : جزء من �شعب م�رص نعي�س اآالمه ونحارب معركته ون�شعى معه للتحرر 

من امل�شتغلني اأو امل�شتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.
�سعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.

الي�سار الثوري

من نحن 

https://www.facebook.com/revleftistموقعنا على االنرتنتwww.elthawry.wordpress.com توا�صل معنا

نظرة علي االأحداث االأخرية
حدث تطور �رصيع لالأحداث يف االآونة االأخرية بعد اإ�شدار حكومة الببالوي قانون "التظاهر" والذي 
يعد حتجيمًا قويًا ملكت�شب اأ�شا�شي من مكت�شبات الثورة وموجاتها املتتالية من 25 يناير وحتى  30 يونيو 

 .. 2013
حكم  �شهيد  جيكا؛  وفاة  ذكري  مظاهرة  بف�س  الداخلية  وزارة  قامت  القانون  لهذا  قوي  تطبيق  ويف 
للمدنيني"،  الع�شكرية  "املحاكمات  للتظاهر �شد  املخ�ش�شة  ال�شورى  وقفة جمل�س  بعدها  االإخوان، ومن 
تكتفي  وبالتايل مل  ال�شلميني متامًا،  املتظاهرين  قليل من  لعدد  فيه  مبالغ  اعتقاالت و�شحل  تالها من  وما 
الداخلية بتطبيق القانون بل قامت مبخالفة هذا القانون )الذي ين�س اأن توقع غرامة مالية علي الـُمنظمني 
خمالفة  املظاهرة  كانت  واإن  حتى  �شلميني  اأنهم  طاملا  ف�شهم  يجوز  ال  واأنه  اإخطار  دون  من  للمظاهرة 
واالإ�شكندرية  القاهرة  يف  مبظاهرات  جمددًا  االأجواء  انتف�شت  املجحف  القانون  هذا  وبتطبيق  للقانون(، 
وبع�س املحافظات اعرتا�شًا علي هذا القانون وعلي عنف الداخلية �شد الـُمعتقلني ورميهم للمعتقالت يف 
بع�س  اأن  والتدلي�س وقالت  بالكذب  قامت  بل  املعتادة،  االأفعال  الداخلية مبثل هذه  تكتِف  ال�شحراء، ومل 
الن�شطاء قد طلبوا ت�رصيح للتظاهر يف اليوم التايل، وهو كالم خمالف للعقل متاما حيث اأن القانون ين�س 
)علي اأن يطلب الت�رصيح قبلها بثالثة اأيام علي االأقل( وقامت جميع القوي امل�شاركة بنفي اأن تكون طلبت 

ت�رصيح للتظاهر.
اأي �شف نريد توحيده ؟

ويف خ�شم االأحداث ظهرت دعاوي من بع�س الن�شطاء والثوريني لتوحيد ال�شف جمددًا مع االإخوان 
�شد ال�شلطة، مما يعرب اإما عن غباء وجتاهل ملا اأثبته التجربة التاريخية من اأنهم قوي معادية للثورة، واإما 
عن خيانة وت�شليل من بع�س املنتفعني. اإننا اإذا حتدثنا عن توحيد ال�شف البد اأن نحدد اأوال اأي �شف نريد 

توحيده؟ وكيف نوحده؟ 
عادل  وتوزيع  حقيقية  اجتماعية  بعدالة  ينادي  الذي  ال�شف  ذلك  هو  توحيده  نريد  الذي  ال�شف  اإن 
للرثوة وال�شلطة، ولي�س توحيد ل�شف ي�شم االنتهازيني واملنتفعني واملعادين لثورة ال�شعب، هذا ال�شف 
�شكل  تغيري  ولي�س  الثورة  اإجناح  يكون  وهدفه  للجماهري،  ُمنحازة  وا�شحة  مطالب  علي  يتوحد  اأن  البد 

امل�شتبد اأو حلم لدولة رجعية تعيدنا قرون للوراء. 
عن �شعار يخدم الثورة : 

و ما نالحظه اأي�شًا ظهور �شعارات مثل "ي�شقط حكم الع�شكر" اأو حتى �شعار مثل "ي�شقط حكم الع�شكر 
واالإخوان"، فبالرغم من مثالية ال�شعار ومبداأه النقي اإال اأنه �شعار غري حقيقي وفارغ متامًا من حمتواه 
النقي، اإذ اأنه البد عندما ننادي ب�شقوط ال�شلطة اأن نكون �شاعني لبناء بديل �شعبي ينتزع تلك ال�شلطة واإال 
ف�شنعيد جتربة اأثبت التاريخ خطاأها اأي�شًا، فالإ�شقاط حكم �شلطة البد من وجود تنظيم جماهريي ي�شتطيع 
اأن ينتزع ال�شلطة، ويف الوقت الراهن ال يوجد غري تنظيمني اأقوياء؛ الدولة االأمنية واالإخوان، فالهتاف بهذه 
ال�شعارات دون وجود هذا البديل اجلماهريي يعني اإننا نلقي بالكرة جمددًا يف ملعب االإخوان، لذلك علينا 
اختيار �شعاراتنا باإتقان من دون اأن نخدم اأي من الطرفني واأن  نعرف اأن الكلمات يتغري معناها وهدفها 
بتغري اللحظة، فعندما تكون اجلماهري جاهزة وُمنظمة ال�شتالم ال�شلطة �شيكون �شعارها هو اإ�شقاط النظام، 
هذا ال يعني بالطبع اأننا يجب اأن نتوقف عن التظاهر والعمل �شد هذا النظام بانحيازاته املعادية للجماهري، 
والعمل للحفاظ علي هام�س مكت�شبات الثورة القليلة التي مت حتقيقها )احلق يف التظاهر - احلق يف التنظيم 
.. الخ(، ولكن من دون م�شاعدة اأحد اأطراف الثورة امل�شادة �شد االآخر. وبالتايل البد اأن تكون �شعاراتنا 

معربة عنا وعن مطالبنا الوا�شحة واأهدافنا بعيدة املدى واأن نراعي توافقه مع ما يخدم الثورة.
 واجبنا يف اللحظة الراهنة )حرب املواقع(:

ال�شلطة  التظاهر و�شد  ي�شاعدنا يف معركتنا �شد قانون  اأننا ومع اعرتافنا بعدم وجود ظهري �شعبي 
يف  ننعزل  اأال  منها،  ن�شتفيد  وكيف  الراهنة  اللحظة  يف  ن�شري  وكيف  قوتنا  مدي  ندرك  اأن  يجب  احلاكمة، 
اأن نخو�س معارك  اإمنا يجب  اإىل اجلماهري وال ت�شاعد يف رفع وعيهم،  معارك وفعاليات مركزية ال ت�شل 
ن�شالية موقعية تختلف باختالف ظروف كل موقع، فما ن�شتفيد منه يف موقع قد ال يفيدنا يف املوقع االآخر، 
واأن يكون ا�شتهدافنا لق�شايا تلم�س حياة اجلماهري اليومية، فمن اإ�رصابات امل�شانع وانتفا�شات احلركة 
الطالبية علي م�شتوي اجلمهورية، اإىل معارك �شكان االأحياء ال�شعبية من اأجل حقوقهم االأ�شا�شية يف احلياة 
الكرمية، كلها معارك �شتمكن اجلماهري من تنظيم اأنف�شهم ورفع وعيهم وك�شبهم اإىل �شفوف الثورة فعليًا، 
فقط اإن تواجد فيها الثوريون و�شط اجلماهري وجتنبوا العزلة عن اجلماهري وتركهم الأكاذيب االإعالم �شواء 

االإخواين اأو اإعالم الدولة. 
كرمي  عبد املجيد 

رف�س  اإىل  امل�رصية  واجلماهري  واأن�شاره  اأع�شائه  الثوري  الي�شار  يدعو 
د�شتور الثورة امل�شادة يف عملية اال�شتفتاء اجلارية، وذلك لالأ�شباب التالية:

1. اإنه د�شتور هدفه هو تعزيز �شيطرة الراأ�شمالية امل�رصية على االقت�شاد وعلى 
ال�شوق وعلى اجلماهري ال�شعبية ومقدراتها وم�شريها، ويكر�س الن�شحاب 
الدولة من دورها االقت�شادي لت�شهيل مهمة �شيطرة القطاع اخلا�س على 

ال�شوق.
عن  ويحجب  احلقوق،  يف  املواطنني  بني  حقيقي  متييز  على  ينطوي  اإنه   .2
اجلماهري حقهم يف معرفة اأين تذهب �رصائبهم واأموالهم، ويحمى احتكار 
احد  يعلم  ال  �شا�شعة  واأرا�شى  اقت�شادية  الإمرباطورية  الع�شكري  املجل�س 

عنها �شيء.
نقابات  النظامية من حقهم يف تكوين  املرافق  املدنني يف  العاملني  اإنه يحرم   .3
نقابة  تكوين  يف  حقهم  من  العاملني  املهنيني  ويحرم  حقوقهم،  عن  تدافع 

متثلهم يف مواجهة اأ�شحاب العمل من املهنيني.
4. اإنه ي�شمح با�شتمرار مهزلة حماكمة مدنني اأمام املحاكم الع�شكرية، ويتو�شع 

فيها، وميهد ال�شتمرار  الدكتاتورية.
5. اإنه ميثل فعال الثورة امل�شادة وعودة الفلول والق�شاء على اأحالم ال�شعب يف 

العدل واحلرية والثاأر لدماء ال�شهداء من القاتلني.
بكلمة هو د�شتور راأ�س املال والعبودية االجتماعية وعودة الدولة البولي�شية 

وبط�شها، ولي�س د�شتور ال�شعب اأو الثورة.
ومن ثم ندعو اإىل رف�شه، اإىل الت�شويت عليه بال، وال يبتزنا رف�س االإخوان 
اأجل  املقاطعة، ويحاربون من  اإىل موقف �شلبي؛  ال�شعب  للد�شتور فهم يدعون 
يريدون مركزًا  اإنهم  ال�شلطة،  االقت�شادية ومقاعد  واإمرباطوريتهم  م�شاحلهم 
ونحن  الظامل،  الطبقي  النظام  هذا  �شد  ولي�شوا  اال�شتغالل  نظام  يف  متميزًا 

نرف�شهم ونرف�س النظام وممثليه احلاليني.
تقرر  حني  االيجابية،  املقاطعة  هي  لنا  بالن�شبة  املقبولة  الوحيدة  املقاطعة 
اجلماهري النزول لل�شوارع ومواجهة النظام والعزوف عن عملياته ال�شيا�شية، 
حني تقف خلف املتاري�س اأو ت�رصع يف بناء بديلها وحتدى ال�شلطة، اأما لو كانت 
راغبة يف امل�شاركة فلن نقبل مبوقف تطهر انعزايل وندعو للمقاطعة .... يجب اأن 
نبني جلماهرينا م�شاوئ د�شتور الثورة امل�شادة، اأن جتعلها ت�شارك يف رف�شه، 
اأن نو�شح لها الهدف منه، واأن نف�شح �شواء اأهداف االإخوان التي ترغب يف اأن 
تظل اجلماهري �شلبية، واأهداف االنتهازيني الذين حتالفوا مع ال�شلطة احلالية 

..... �شنقول ال،
ال لد�شتور الثورة امل�شادة 

ال الأهداف االإخوان والع�شكر وحلفائهم االنتهازيني 
نعم للثورة .... نعم ل�شلطة اجلماهري ال�شعبية

الي�شار الثوري

عن اللحظة الراهنة وكيف نتعامل معها 

ال لد�ضتور الثورة امل�ضادة

مدار  علي  املدة  املحدود  اجلزئي  االأطباء  اإ�رصاب  جري 
يومي 1 و 8 يناير من العام 2014، و ذلك اإقرارا ملا جاءت به 
قرارات اجلمعية العمومية لنقابة االأطباء يف اجتماعها االأخري. 

اليوم االأول:  
اأهدته نقابة االأطباء اإيل روح �شهيد الواجب د . اأحمد عبد 
الذين كان  اأحد املر�شى  الذي تويف نتيجة عدوي من  اللطيف، 
اخلدمة  توافر  لعدم  اأيام  بعدة  اإ�شابته  بعد  وتويف  يعاجلهم، 
ال�شحية الكافية لعالجه، و�شاآلة بدل العدوى الذي ال يتجاوز 

19 جنيه فقط.
�شهد اليوم االأول من االإ�رصاب ن�شبة م�شاركة من االأطباء 
لقرار  نظرًا  ال�شيادلة  من  ت�شامن  �شهد  كما  لـ 80 %،  تقارب 
انتهاء  وبعد  باالإ�رصاب،  ال�شيادلة  لنقابة  العمومية  اجلمعية 
الأطباء  �رصخة  مبثابة  يعد  والذي  االإ�رصاب  من  االأول  اليوم 
م�رص، جاءت ردود الوزارة حُمبطة بل واأكرث من ذلك مل ت�شتِح 
االأطباء  العام �شد  الراأي  لتهييج  الكذب واخلداع  الوزارة من 
غري  جزافية  اأرقاما  فاأ�شاعوا  بحقوقهم،  للمطالبة  امل�رصبني 
التلفزيون  حقيقية عن رواتب االأطباء يف ال�شحافة ويف برامج 
جنيه،   3000 اإىل  ي�شل  التخرج  حديث  الطبيب  مرتب  واأن 
االإ�شاعات  هذه  من  تردد  ما  فبعد  ال�شحة  من  عاٍر  كالم  وهو 
التوا�شل  مواقع  علي  مرتباتهم  مفردات  بن�رص  االأطباء  قام 
قامت  كما  الوزارة،  ُمكذبني  وتويرت  بوك  في�س  االجتماعي 
النقابة بتحويل عدد من االأطباء الذين دعوا و�شاهموا يف ك�رص 
اإىل جلنة  العمومية  االإ�رصاب اجلزئي وخمالفة قرار اجلمعية 
اآداب املهنة، وياأتي ذلك طبقًا للمادة 51 من قانون النقابة 45 
ل�شنة 1969. والتي تن�س علي "يحاكم اأمام الهيئة التاأديبية كل 
ع�شو اأخل باأحكام هذا القانون اأو باآداب املهنة و تقاليدها اأو 
النقابة  اأو جمل�س  العمومية  قرارات اجلمعية  تنفيذ  اأمتنع عن 
قرارات  اأو  الفرعية  للنقابات  العمومية  اجلمعية  قرارات  اأو 
جمال�س النقابات الفرعية اأو ارتكب اأمورا خملة ب�رصف املهنة 

اأو حتط من قدرها اأو اأهمل يف عمل يت�شل مبهنته".
اأ�شدرت الوزارة بيانًا حاولت فيه ا�شتجداء عطف االأطباء، 
الذي حتاول  الوقت  نف�س  يف  باحل�شاري،   اإ�رصابهم  بو�شف 
فيه االلتفاف علي مطالب االإ�رصاب، مب�شكنات ووعود بزيادة 

احلوافز، دون تقدمي اأي حل جذري حقيقي.
اليوم الثاين لالإ�رصاب: 

جاء اليوم الثاين 8 يناير 2014 بنتيجة اأف�شل من �شابقه 
من حيث التنظيم ،كما اأنه قد �شهد اإ�رصاب ال�شيادلة واالأطباء 
البيطريني واأطباء العالج الطبيعي، مما يعد تطور يف خطوات 
الت�شامن بني اأع�شاء املهن الطبية .. وبرغم ذلك مل تاأت ردود 
خمتلفة من الوزارة بل ظلت كما هي مع زيادة نغمة اأن الوقت 
لي�س منا�شبًا لالإ�رصاب واأنه علي االأطباء االنتظار بالرغم من 

اأن االأطباء يطالبون مبطالبهم منذ عام 2007.
بني  االأطباء  اأمام  مفتوحة  الت�شعيد  خيارات  زالت  ما 
املفتوح  اجلزئي  واالإ�رصاب  امل�شببة  اجلماعية  اال�شتقاالت 
الت�شعيد يف اجتماع  اتخاذ قرار  االإداري، و�شيتم  واالإ�رصاب 
اجلمعية العمومية يوم 17 يناير، ومازالت الو�شع يتطلب من 
اأن ي�شكلوا جلانًا �شعبية  كل املوؤمنني بق�شية احلق يف ال�شحة 

للحق يف ال�شحة لتكون الظهري اجلماهريي لن�شال االأطباء.

اإ�ضراب االأطباء .. معركة م�ضتمرة



اأ�شكالها  اختالف  على  احلاكمة  ال�شلطة  ت�شتمر 
العمال  ن�شال  وقتل  العمالية  احلركة  قمع  يف  واأيديولوجياتها 

وتبني توجهات ما يتطلبه اال�شتغالل الراأ�شمايل.
االحتجاجية  الوقفات  من  باالآالف   2013 عام  جاء 
للمطالبة بتح�شني  للعمال مب�رص،  واالعت�شامات واالإ�رصابات 
و�شط  بحقوقهم  للمطالبة  واملعي�شية،  الوظيفية  اأو�شاعهم 
امل�شلمني  االإخوان  جماعة  بني  الدائر  ال�شيا�شي  ال�رصاع 
اأ�شكال  من  �شكل  ميثل  الطرفني  وكال  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شة 
اأعمالهم  ورجال  ب�رصكاتهم  االإخوان  امل�رصية،  الراأ�شمالية 
واملوؤ�ش�شة  لل�شلطة،  مر�شي  و�شول  بعد  تو�شعت  والتي 
الع�شكرية التي تعد اأكرب موؤ�ش�شة اقت�شادية مب�رص  ت�شتحوذ 
بطياتها على اأعلى ميزانية بالدولة بجانب قطاع ال باأ�س به من 
اأ�شندتها  التي  العامة  امل�شاريع  غري  وال�رصكات،  امل�رصوعات 
احلكومات املتعاقبة منذ �شنوات لزيادة اال�شتحواذ االقت�شادي 
رجال  يوجد  الطرفني  هذين  وبجانب  الع�شكرية،  للموؤ�ش�شة 

االأعمال الذين ي�شتحوذون على اجلزء االأخر من االقت�شاد.
يحمل  واالعت�شامات  االإ�رصابات  هذه  اأن  احلكومة  ادعت 
اأن  رغم  االإخوان،  جماعة  خلدمة  �شيا�شية  اأهدافًا  بع�شها 
للعمال وتاأخر  معظمها كانت نتيجة تدهور احلالة االقت�شادية 
االإمكانيات بامل�شانع، وهكذا ي�شتمر  الرواتب و�شعف  �رصف 
واالعت�شامات  االإ�رصابات  ومواجهة  احلقائق  تزييف  منهج 
بعدما  االإعالمي  والت�شليل  االأكاذيب  طريق  عن  العمالية 
ا�شتخدمت ال�شلطة  ذراعيها القمعية؛ وزارة الداخلية واملوؤ�ش�شة 
الع�شكرية، يف ف�س اعت�شام عمال اأ�شمنت االإ�شكندرية بالكالب 
يف  كثرية  اإ�شابات  عنه  نتج  مما  ال�رصطة  وقوات  البولي�شية 
باعتقالهم،  قرار  �شدور  بعد  البع�س  وهروب  العمال  �شفوف 
ال�شوي�س  اأ�شمنت  عمال  العت�شام  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  وف�س 
اأبو عيطة  اإنكار كمال  العمال، كل هذا و�شط  واإ�شابة واعتقال 
الثوري  باملنا�شل  نف�شه  يلقب  والذي  العاملة،  القوى  وزير 
مل  اجلي�س  اأن  وقال  بامل�شنع  حدث  ملا  العمال،  حلقوق  املنحاز 

يف�س االعت�شام ومل ي�شاب عامل واحد بامل�شنع.
اعت�شام احلديد وال�شلب

احلكومة  ف�شل  اأثبتت  التي  االعت�شامات  اأبرز  من  وكان 
�رصكة  عمال  اعت�شام  هو  اأفعال،  ولي�س  اأقوال  حكومة  واأنها 
عام  اأواخر  يف  امل�شهد  ت�شدر  والذي  بحلوان  وال�شلب  احلديد 
ال�شنوي  االإنتاج  حافز  ب�رصف  العمال  طالب  حيث   ،2013
البالغ 16 �شهًرا طبًقا لقرار اجلمعية العمومية لل�رصكة، واإقالة 
االإدارة،  جمل�س  ت�شكيل  واإعادة  ال�رصكة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإدارة �رصكة احلديد  اتخذتها  التي  التع�شفية  القرارات  واإلغاء 
وال�شلب يف حق العمال، واملتمثلة يف النقل التع�شفي لـ23 عاماًل 

من اأماكن عملهم اإىل اأماكن اأخرى.

وكان �شمن مطالب العاملني باحلديد وال�شلب توفري املواد 
ت�شغيلها  اأجل  من  هياكلها  وتطوير  ال�رصكة،  لت�شغيل  اخلام 
بكامل طاقتها االإنتاجية، وم�شاءلة امل�شئولني عن �شوء االإدارة، 
واإهدار طاقات ال�رصكة، ف�شاًل عن التحقيق يف ملفات الف�شاد، 
يف  االأزمة  العديدين حلل  وتدخل  واملتورطني،  املخطئني  واإقالة 
م�رص  عمال  موؤمتر  من  بدًءا  ل�شاحلهم  امل�شهد  لك�شب  حماولة 
الدميقراطي وممثله كمال عبا�س، واالحتاد العام لنقابات عمال 
لكن  االجتماعي،  الت�شامن  وزير  الربعي  اأحمد  واأي�شًا  م�رص، 
ظل العمال م�رصين على مطالبهم راف�شني االنحياز الأي طرف 
اعت�شامهم  م�شار  على  وحافظوا  تدخلت،  التي  االأطراف  من 
حتى مت خ�شعت احلكومة ومت تنفيذ بع�س مطالبهم، و�شوفت 
احلكومة بع�س املطالب االأخرى املتمثلة يف ك�شف ف�شاد اأع�شاء 
اإدارة ال�رصكة وبيع احلديد من الباطن لرجال االأعمال  جمل�س 

و املقاولني.
اإ�رصاب عمال كري�شتال ع�شفور

ومن اأبرز الن�شاالت اأي�شًا، اإ�رصاب عمال �رصكة كري�شتال 
قيام  علي  احتجاًجا  اأ�شبوعني  من  الأكرث  امتد  الذي  ع�شفور، 
ع�شفور  وليد  من  باأمر  وذلك  منهم  كبري  عدد  بف�شل  اإدارتها 
عمالة  حتتاج  حديثة  ماكينات  ا�شرتى  الذي  امل�شنع،  �شاحب 
مبادرة  العمل،  عن  امل�رصبون  العمال  ورف�س  بامل�شنع،  اأقل 
وليد ع�شفور، بتنفيذ عدد من مطالب العمال خالل اجتماعه مع 
عيطة  اأبو  كمال  مب�شاركة  مت  والذي  املعت�شمني  العمال  ممثلي 

واأحمد الربعي حيث مت�شك العمال بتنفيذ مطالبهم بالكامل.
مطالبهم  حتقيق  حلني  االإ�رصاب  ا�شتمرار  العمال  واأعلن 
املتمثلة يف احل�شول علي ن�شبة من االأرباح بالت�شاوي، وحت�شني 
الرعاية الطبية، وتغيري االإدارة، وحت�شني االأجور، ونقل م�شنع 
العقود  بدل وجبة غذائية، وجتديد جميع  الر�شا�س، و�رصف 
طريق  عن  خماطر  بدل  وحتديد  االنتهاء،  علي  قاربت  التي 
ال�شحة وال�شالمة املهنية التابعة لوزارة القوي العاملة، وجنح 
مطالبهم  تنفيذ  على  والوزارة  ع�شفور  وليد  اإجبار  يف  العمال 

كاملًة وعودة املف�شولني عن العمل مرة اأخرى للم�شنع.
يعد هذا االإ�رصاب منوذًجا يحتذى به و�شط الطبقة العاملة، 
بتد�شني  مب�رص  نوعها  من  فريدة  ت�شامنية  حالة  العمال  خلق 
كيان ت�شامني ي�شمى "جبهة عمال كري�شتال ع�شفور"، واأ�رص 
العمال على ا�شتمرار ن�شالهم من خالل هذا ال�شكل الت�شامني 
بامل�شنعني التابعني لوليد ع�شفور باأحمد عرابي وبهتيم ب�شربا 

اخليمة.
اأزمات الغزل والن�شيج

الغزل  قطاع  اأزمات  تفجر   2013 عام  اأواخر  و�شهد 
وت�رصد  االإنتاج  عن  امل�شانع  توقفت  حيث  م�رص،  يف  والن�شيج 
من  مزيد  ب�شخ  املتعاقبة  للحكومات  وعد  من  اأكرث  بعد  العمال 
الواقع  لكن  القطاع،  بهذا  للنهو�س  واال�شتثمارات  االأموال 
وبداية  العام  نهاية  ف�شهدت  الوعود،  هذه  تنفيذ  عن  بعيدًا  ظل 
العام اجلديد ن�شاالت طنطا للكتان وبعدها وبريات �شمنود ثم 

�شانتمورا للبطاطني.
 وبريات �شمنود منوذجًا للقطاع العام

لع�رصات  االإنتاجية  الكفاءة  انخفا�س  من  ال�رصكة  عانت 
 8 اإىل  ت�شل  االإ�شكندرية  لبنك  مديونية  عن  ف�شاًل  ال�شنني، 
ماليني، و�شت�شل اإىل 20 مليونًا يف حال عدم االلتزام بال�شداد، 
كما اأن متو�شط االأجور ال�شنوية ي�شل اإىل 18،6 مليون، بينما 
مديونية  تواجه  ال�رصكة  واأن  جنيه،  مليون   10،8 االإيرادات 
بلغت 33،5 مليون جنيه، باالإ�شافة لتحمل خ�شائر و�شلت اإىل 

26،5 مليون جنيه.
توليه  منذ  املتتالية  بوعوده  عيطة  اأبو  كمال  علينا  وخرج 
وزارة القوى العاملة اإىل اأنه �شيكون هناك �شداد عاجل ملديونية 
ال�رصكة لبنك االإ�شكندرية، وتوفري 10 ماليني لت�شغيل ال�رصكة 
الن�شج  ماكينات  وجتديد  اإحالل  مع  االأقل  على  �شهور   3 ملدة 
وال�شباغة والتجهيز واملالب�س اجلاهزة وتبلغ القيمة التقديرية 
لذلك نحو 40 مليون جنيه ميكن ا�شرتدادها خالل موعد اأق�شاه 

3 �شنوات. 
ومل يح�شل العمال منذ اأربعة اأ�شهر على اأجورهم مما زاد 
وجتاهلت  العمال،  �شفوف  بني  والغ�شب  االحتقان  حالة  من 
حكومة الببالوى مطالب العمال، ويذكر اأن عمال �شمنود كانوا 
قد قاموا بتعطيل حركة القطارات قبل ذلك، ودخلوا يف مواجهة 
الغاز  قنابل  با�شتخدام  بتفريقهم  قامت  التي  االأمن  قوات  مع 

امل�شيل للدموع واخلرطو�س.
م�شنع �شانتمورا للبطاطني واأالعيب امل�شتثمرين

للبطاطني وعددهم  �شانتمورا  عمال م�شنع  اعت�شام  وجاء 
عن  مفتوح  اإ�رصاب  يف  امل�شنع  عمال  دخل  حيث  عامل   1300
�شاحب  من  التع�شفي  الف�شل  علي  احتجاًجا  وذلك  العمل، 
املتاأخرة، وعدم تخ�شي�س ن�شبة  البدالت  العمل، وعدم �رصف 
�شاحب  ورف�س  رواتبهم،  �شعف  عن  ف�شاًل  لهم  االأرباح  من 
ومازال  االأزمة  حتل  ومل  معهم  مفاو�شات  يف  اجللو�س  امل�شنع 

العمل متوقفا داخل امل�شنع.

هل من طريق؟
الدولة  اأن  الثورة  من  الراهنة  اللحظة  يف  الوا�شح  من 
ال�شيا�شي  ال�رصاع  ا�شتغالل  قررت  مبوؤ�ش�شاتها  الراأ�شمالية 
راأينا  العمال،  مواجهة  يف  والوح�شية  القمع  لت�شتخدم  الدائر 
كيف يتم ف�س اعت�شامات العمال بوح�شية ال�رصطة با�شتخدام 
االأ�شمنت  م�شانع  اأحد  يف  البولي�شية  والكالب  املدرعات 
باالإ�شكندرية وبعدها تدخل قوات اجلي�س الغا�شم يف ف�س عمال 

م�شنع �شلب مبدينة ال�شوي�س واعتقال بع�س العمال.
ي�شاف لهذا القمع الفكري واالأيديولوجي، جتهيل العمال 
واإنكار حقوقهم امل�رصوعة، والهجوم امل�شتمر على كل حقوقهم 
حتت  االأخرية  ال�شنوات  مدار  على  احلكومات  يد  من  املكت�شبة 

دعاوي تردي االقت�شاد والرغبة يف دوران العجلة.
تظهر العقبة االأ�شا�شية يف �شعوبة بناء العمال لتنظيماتهم 

الأ�شباب  ومطالبهم،  حقوقهم  وعن  عنهم  تعرب  التي  امل�شتقلة 
كثرية منها يد الدولة املتمثلة يف النقابات الر�شمية التي تخدع 
يف  الروؤية  و�شوح  وعدم  اخللل  االآخر  اجلانب  وعلى  العمال، 
التنظيمات العمالية امل�شتقلة املتمثلة يف االحتاد امل�رصي امل�شتقل 
منظمات  لذلك  وباالإ�شافة  الدميقراطي،  م�رص  عمال  وموؤمتر 
املجتمع املدين  مثل دار اخلدمات النقابية وما �شابهها، والتي 

تدعي الن�شال العمايل.
اأ�شكال  وجميع  امل�شتقلة  تنظيماتهم  خلق  العمال  على 
الت�شامن العمالية املمكنة حتى ي�شتمر ن�شالهم احلقيقي بعيًدا 
عن اأي انتهازيني يدعون متثيلهم، بينما هم ال ميثلون اإال الدولة 
توافقية  اإال حللول  ي�شعون  العمل، وال  وم�شاحلها يف مواجهة 
مائعة، مثلما حدث يف اجتماع من ا�شموا اأنف�شهم ممثلي العمال 

مع الرئي�س املوؤقت عديل من�شور.
يف  االأخرية  �شنوات  الثالث  مدار  على  الدولة  ا�شتمرت 
للعمال،  وت�رصيد  للم�شانع  وغلق  تخ�شري  من  املعتاد  منهجها 
االآن يجب على العمال طرح التعامل مع هذا املنهج بن�شال من 
نوع خمتلف وهو الت�شغيل الذاتي للم�شانع حتت اإدارة العمال، 
قرارات  بعد  ذاتًيا  امل�شانع  لت�شغيل  الالتينية  التجربة  ونقل 
عدة  مب�رص  ولدينا  امل�شانع،  غلق  واحلكومات  االأعمال  رجال 
مناذج، اآخرها هي جتربة م�شنع قوطة لل�شلب الذي ا�شتطاع 
بعد  للم�شنع،  الذاتي  بالت�شغيل  قرار  على  احل�شول  عماله 
عبد  هروب  بعد  واالإ�رصابات،  االعت�شامات  من  طويلة  معركة 
الوهاب قوطة �شاحب امل�شنع وتاأخر رواتبهم على مدار اأ�شهر 

عديدة. 
لها  امل�شاندين  الكثري من  حازت جتربة م�شنع قوطة على 
اإنتاج ما يقارب الـ 6 اأطنان من احلديد يف  بعد جناح العمال يف 
وبرغم  العمال،  اإدارة  حتت  امل�شنع  ت�شغيل  من  االأول  ال�شهر 
مواجهتهم عقبات كثرية كانت ال�شلطة دائًما طرف بها، ولكن 
اأجل  ومن  حقوقهم  اأجل  من  الن�شال  يف  قوطة  عمال  ي�شتمر 

احلفاظ على م�شنعهم من ال�شياع مرًة اأخرى.
على كل املهتمني بالثورة، وكل من يدعون االنتماء لها اأن 
العاملة  الطبقة  من  �شيبداأ  احلقيقي  الثورة  طريق  اأن  يدركوا 
املعزولة عن اجلماهري ال قيمة  الن�شاالت  واأن كل  ون�شاالتها، 

وال معنى لها.
اأن  يدركوا  اأن  واالها  ومن  االآن  القائمة  ال�شلطة  على 
ميهد  م�شاحلهم  وخدمة  للراأ�شماليني  انحيازها  ا�شتمرار 
العمال  يدرك  يوم  بعد  يومًا  القادمة،  العمال  ثورة  اأما  الطريق 
وم�شكنات،  وهم  جمرد  واإ�شالحاتها  ال�شلطة  على  الراهن  اأن 
واأن ال�شلطة لن تغري من انحيازاتها ولن تقبل اأن تخ�رص �شبكة 
امل�شالح التي متثلها، و�شتظل حتارب حراك اجتماعي �شيا�شي 
يقوم به العمال والطبقات املهم�شة من الدولة، وقتها �شيعرف 
اأكرث عدالة واأكرث  التي �شتكون  لبناء �شلطتهم  العمال طريقهم 

اإن�شانية.
عا�س كفاح الطبقة العاملة

�رصيف منت�رص

مقدمة 
اأعقب  الذي  مر�شي  حممد  ال�شابق  الرئي�س  عزل  اإثر  على 
املوؤ�ش�شة  دفعت  والتي   ،6/30 يف  اجلماهريية  االنتفا�شة 
ال�شتعادة  منها  �شعيًا  وجماعته  بالرئي�س  للت�شحية  الع�شكرية 
التحركات  التوابع  اأهم  اأحد  كانت  وا�شتقراره،  النظام  توازن 
التي قام بها االإخوان بعد خطاب عزل مر�شي بدءًا باعت�شامي 
انت�رصت  التي  امل�شلحة  مبجموعاتهم  مرورًا  والنه�شة،  رابعة 
نزولها �شد  تعاقب اجلماهري على  املدن والقرى  الكثري من  يف 
الدولة  على  لل�شيطرة  املحمومة  حماوالتهم  بعد  االإخوان، 
اأهداف  حتقيق  اجتاه  يف  اإجراءات  اأي  اتخاذ  دون  وال�شعب 
الثورة، التي ع�رص جزء لي�س بالقليل من ثوارها الليمون على 
اأنف�شهم وانتخبوا مر�شحهم الذي روجت له جماعته يف املرحلة 
الثانية من االنتخابات الرئا�شية على اأنه منقذ الثورة من براثن 

ممثل دولة مبارك "اأحمد �شفيق".
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  �شعدت  االإخوان  حتركات  ملواجهة 
لي�س فقط خطابًا عاطفيًا م�شتغلة تاريخ االإخوان ال�شلبي، على 
ق�رصه، واإمنا اأ�شهرت �شالحها �شد كل من ينتمي للجماعة اأو 
يتعاطف معها، وتوجت هذه املعركة يف م�شهد املذبحة ال�شخمة 
التي نفذتها قوات الداخلية �شد اعت�شام االإخوان واأن�شارهم 
مبيدان رابعة العدوية م�شتعينة بخربات �شباط اأمن دولة مبارك 
الذين اأداروا عملية الف�س ميدانيًا، وم�شتعينة بخربات ع�شكرية 
واأطلقت  االأمر،  اقت�شى  اإذا  اأخرى  مواقع  يف  نف�شه  للجي�س 
الداخلية كافة اأجهزتها ملالحقة القيادات الو�شيطة واملوقعية يف 
اأغلب حمافظات اجلمهورية، اعتقلت اأعدادًا �شخمة من ال�شباب 
اإعالميًا  املعروفة  القيادات  من  �شخمًا  وعددًا  للجماعة  املنتمي 

بات اإما م�شجونًا اأو مالحقًا من قبل اأجهزة الدولة.
�شف  اإىل  اإما  الثوري  ال�شباب  من  البع�س  امل�شهد  دفع 
االإخوان بو�شفهم يواجهون الدولة التي ثارت �شدها اجلماهري 
يف يناير 2011، واإما اإىل �شف املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف مواجهة 
اأ�شعب اللحظات التي مرت  قوة االإخوان الرجعية، حلظة هي 
الذين  الثوار  اأ�شبح  الثورية منذ بدايتها، حيث  بها االنتفا�شة 
املتحاربني  امل�شادة  الثورة  اأخذوا �شفًا م�شتقال عن مع�شكري 
من  الوطن  وخيانة  جهة  من  الثورة  خيانة  بدعاية  حما�رصين 
اجلهة االأخرى. مل تنتهي املواجهات بني االإخوان والدولة واإن 

قلت حدتها مع الوقت.
بداية حذرة 

بداأ العام الدرا�شي يف ظل هذا امل�شهد املركب، كان الت�شاوؤل 
املوؤمنني بالثورة كطريق وحيد  الذي يدور بذهن كافة الطالب 
للخال�س عن كيفية العمل و�شط الطالب دون اأن ي�شب ذلك يف 

م�شلحة اأيًا من فريقي الثورة امل�شادة املت�شارعني، كيف نكمل 
الطريق الذي بداأناه دون اأن نعطي مك�شب الأحد االأعداء.

الرتقب كان �شمة بداية العام الدرا�شي اجلميع يف االنتظار، 
ال اأحد يريد عودة �شيطرة االإخوان ويف ذات الوقت ال يريدون 
اأن ت�شيطر الدولة على املجال العام داخل اجلامعات التي دفع 
الطالب ثمن حتريرها من ال�شلطة البولي�شية، متمثلة يف احلر�س 
حتى  الن�شال،  من  �شنوات  الداخلية  لوزارة  التابع  اجلامعي 
يناير  والع�رصين من  انتفا�شة اخلم�س  التخل�س منهم عقب  مت 
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اجلامعات  على  خيمت  التي  الرتقب  حالة  االإخوان  قطع 
 - خارجها  كما   - اجلامعات  داخل  اتخذت  التي  بتظاهراتهم 
�شعار االأ�شابع االأربع الذي يرمز لف�س اعت�شام رابعة، جمددًا 
حرب  هي  �شدهم  احلرب  وباأن  الثورة  ممثلي  باأنهم  تبجحوا 
نزل  امل�شادة،  الثورة  غنيمة  على  معركة  ولي�شت  الثورة  �شد 
الوطني  احلزب  مع  بعالقاتهم  معروفني  طالب  مواجهتهم   يف 
امل�رصية،  اجلامعات  اأغلب  غطت  التي  اال�شتباكات  وبداأت 
انتقل  ال�شيا�شية  للحالة  م�شغرة  �شورة  بو�شفها  اجلامعة 
اأ�شبحت  امل�شادة،  الثورة  قيادة  على  املحموم  ال�رصاع  لها 
اال�شتباكات حجة لقوات االأمن التابعة لوزارة الداخلية للعودة 

اإىل ممار�شاتها القدمية. 
ت�شاعد عنف الدولة 

مدرعات  دخلت  الكافة،  مواجهة  يف  الدولة  عنف  ت�شاعد 
وعني  الزقازيق  جامعة  يف  اجلامعي  احلرم  داخل  اإىل  االأمن 
االأزهر  عنفًا جامعة  اأكرث  ب�شكل  واقتحمت  واملن�شورة،  �شم�س 
للجامعات  بالن�شبة  االإخوان  الطالب  عدد  ب�شخامة  املعروفة 
على  الع�شوائي  للقب�س  وا�شعة  عمليات  ذلك  رافق  االأخرى، 
الفرتة  طوال  وقفوا  الذين  الطالب  حفيظة  اأثار  مما  الطالب 
االأوىل للعنف يف حالة ترقب، اأ�شبح االأمر مي�س اجلميع مل يعد 
داخل  الثورية  القوى  عليهم  تراهن  مل  الذين  االإخوان  يخ�س 
اجلامعات، د�شن الطالب الغري منتمني للمع�شكرين املت�شارعني 
فعاليات احتجاجية على عودة الداخلية لقمع احلركة الطالبية 
م�شتخدمة فزاعة االإخوان، يف مواجهة ذلك و�شعت قوات االأمن 

عمليات القب�س على الطالب على خمتلف انتماءاتهم.
الزقازيق حتولت اجلامعة ل�شاحة معركة يومية  يف جامعة 
طالب  وبني  واأن�شارهم،  االإخوان  االنقالب،  �شد  طالب  بني 
كلية الرتبية الريا�شية الوثيقي ال�شلة برئي�س اجلامعة، جمرد 
للطالب  يومية  مغامرة  كان  للمحا�رصات  الطالب  ح�شور 
اال�شتباكات  م�شتخدمة  اجلامعة  املدرعات  اقتحمت  الباقيني، 
كحجة الإ�شكات الكافة واألقت القب�س على جمموعة من الطالب 
يف نف�س اليوم من منازلهم، بعد يومني اعتدت قوات االأمن على 
طالبات باجلامعة ومت نقلهم للم�شت�شفى على اإثر االإ�شابات، اأثار 

اإ�رصاب من  ذلك غ�شب الطالب حترك طالب كلية ال�شيدلة يف 
اأقوى الفعاليات الطالبية التي جرت يف ن�شف العام الدرا�شي 
االأول، مل ي�شتطع االأمن وال االإدارة ك�رص اإرادة الطالب، وعند 
كلية  ان�شمت  واالإدارة  االأمن  قوات  من  حقيقي  تهديد  اأول 
باالن�شمام  الكليات  من  جمموعة  وهددت  لالإ�رصاب،  الهند�شة 
اإىل  باالإ�شافة  املعتقلني"،  قبل عودة  امتحانات  "ال  �شعار  حتت 
كلية  �شاحة  جتاه  خمتلفة  كليات  من  انطلقت  التي  امل�شريات 
يف  التنويع  امل�رصبني،  مطالب  مع  ت�شمانها  الإعالن  ال�شيدلة 
على  م�شبوق،  غري  زخمًا  االإ�رصاب  اأعطى  االحتجاج  طرق 
الطالب  الحتاد  مكتوبًا  تعهدًا  االإدارة  قدمت  االإ�رصاب  خلفية 
قريبًا،  االمتحانات  يف  اإليهم  �شين�شمون  املعتقلني  زمالئهم  اأن 
وقد كان، اإال اأن طالب االإخوان اأبوا اإال اأن يلعبوا دورهم القذر 
يف اإ�شاعة املكا�شب التي ح�شل عليها الطالب، واقتحموا املبنى 
ا�شتدعت  االإدارة  االمتحانات،  انعقاد  اأثناء  باجلماعة  االإداري 

االأمن الذي ا�شتقر بداخل اأ�شوار اجلامعة.
املن�شورة

بداية  منذ  االنقالب  �شد  طالب  بداأ  اجلامعات  باقي  مثل 
ال�شلطة احلالية، تطور الو�شع  العام الدرا�شي فعالياتهم �شد 
اأ�شوار  اقتحام  املدنني  من  جمموعات  بداأت  حيث  نوفمرب  يف 
اجلامعة لالعتداء على م�شريات الطالب، ت�شاعدت اال�شتباكات، 
بداأت قوات االأمن يف التعامل بعنف �شديد مع الطالب املنتمني 
الطالب  كل  لي�شمل  ذلك  بعد  امتد  الذي  االأمر  للجماعة، 
املميزة  ال�شمة  كانت  اجلامعي،  احلرم  بداخل  املتواجدين 
ال�شتباكات املن�شورة االأعداد ال�شخمة للبلطجية الذين رافقوا 
على  واالعتداء  للجامعة  املتكررة  االقتحامات  يف  االأمن  قوات 
الطالب، ت�شاعد الغاز وانطلقت طلقات اخلرطو�س يف مواجهة 
وفقط،  وال�رصعية  باالإخوان  تتعلق  تعد  مل  التي  االحتجاجات 
اال�شتباكات  حالة  واإنهاء  االأمن  قوات  اإخراج  همها  اأ�شبح  بل 
طالبًا   35 الـ  يجاوز  ما  اال�شتباكات  اإثر  على  �شقط  امل�شتمرة، 

باجلامعة واأطلقت الداخلية عمليات القب�س الع�شوائي. 
القاهرة

ا�شتمرت منذ بدء العام تظاهرات الطالب املنتمني جلماعة 
خارج  مب�شرياتهم  اخلروج  مرة  من  اأكرث  حاولوا  االإخوان، 
داخل  ال�شيا�شية  التيارات  لباقي  بالن�شبة  اجلامعة،  اأ�شوار 
اجلامعة �شادت حالة الرتقب، ظلت وترية االحتجاجات واحدة 
وقا�رصة ب�شكل كبري على طالب االإخوان، وعلى اإثر احلكم على 
بداخل  االحتجاجات  انطلقت  عامًا،   11 بـ  االإ�شكندرية  فتيات 
قتيل  عن  الداخلية  �شنتها  التي  القمع  عملية  اأ�شفرت  اجلامعة، 
من الطالب الغري منتمني لالإخوان، انطلق الطالب على اختالف 
ك�رصت  لزميلهم،  حدث  مبا  منددين  ال�شيا�شية  توجهاتهم 
التظاهرة احلدود املر�شومة لالحتجاجات وخرجت اإىل ال�شارع 
اإال اأن االإخوان ا�شتطاعوا ال�شيطرة على امل�شرية، وحتولت من 

م�شرية  اإىل  الطالب  �شد  الداخلية  عنف  بوقف  مطالبة  م�شرية 
مطالبة بعودة مر�شي و�رصعيته، وانتهت مبواجهات يف ميدان 
التحرير و امتدت املواجهات اإىل ال�شوارع املحيطة بدار الق�شاء 

العايل.
االأزهر ... �شاحة القتال

الروتني  هو  واخلرطو�س  والغاز  الدرا�شي  العام  بدء  منذ 
الن�شف  يف  بالقاهرة،  االأزهر  جامعة  طالب  حياة  يف  اليومي 
الثاين من �شهر اأكتوبر عانى الطالب من حاالت اختناق ناجتة 
عن الغاز، بحلول نهاية اأكتوبر كان عدد املعتقلني املعروف 63 
اجلزء  انتهى  اجل�شدية،  االإ�شابة  حاالت  اإىل  باالإ�شافة  طالب 
من  املقرب  االأزهر،  جامعة  رئي�س  با�شتدعاء  امل�شهد  من  االأول 
دوائر رجال احلزب الوطني، لقوات االأمن لل�شيطرة، مل يوؤدي 
ذلك باأي حال اإىل توقف االحتجاجات، على العك�س �شاعف ذلك 
من اأعداد املحتجني، يف اأعقاب ذلك �شدرت اأحكام بال�شجن على 
57 طالب على خلفية م�شاركتهم يف االحتجاجات، وظلت اأعداد 
املعتقلني تتزايد، كما امتدت االعتداءات لت�شمل املدن اجلامعية 
التابعة للجامعة، وظل عنف الدولة هو ال�شمة املميزة للم�شهد، 
انتهى امل�شهد بال�شماح لقوات الداخلية بالتواجد داخل اجلامعة 
بعد قرار من جمل�س الوزراء، االأمر الذي يعترب ردة للحريات 

التي انتزعها الطالب عرب �شنوات من الن�شال.
الطالب يف مواجهة جناحي الثورة امل�شادة

اإال  الطالبية،  احلركة  على  خيمت  التي  احلذر  حالة  برغم 
اإن كل مواجهة جتاوزت مطالب االإخوان، كل احتجاج �شاهمت 
خطابها  و�شيدت  الثورية  الطالبية  ال�شيا�شية  القوى  فيه 
و�شعاراتها على ح�شاب �شعارات طالب �شد االنقالب واأن�شار 
وحتقيق  اال�شتمرار  ا�شتطاعت  ال�شواء،  على  القمعية  الدولة 
مكا�شب للحركة، اإن مواجهة الطالب لكل حماولة لعودة الدولة 
العام داخلها م�شاألة  لل�شيطرة على اجلامعات واملجال  القمعية 
ال تقبل امل�شاومة، رجعية مطالب االإخوان تفر�س على الطالب 
الطالب  مكت�شبات  على  يحافظ  متمايز  خطاب  اإنتاج  الثوريني 
اأن  من  احلذر  الن�شال،  من  طويلة  ل�شنوات  ثمنها  دفعوا  التي 
اأن  يجب  ل�شاحلهم،  الطالبية  االحتجاجات  االإخوان  ي�شتخدم 
اخلا�شة  �شعاراتهم  بت�شييد  ذاتهم  الطالب  من  مواجهته  يتم 
مانعًا  االإخوان  وجود  ميثل  اأن  دون  الطالبية  التحركات  على 

لن�شاالتهم.
على املنا�شلني الثوريني داخل اأ�شوار اجلامعة االآن اأكرث من 
اأي وقت م�شى تركيز قوتهم يف خلق متا�شك للحركة الطالبية، 
واال�شتباك مع ق�شايا احلريات الطالبية بخطاب متمايز ورايات 
وا�شحة، الدفاع عن مكت�شبات الطالب ال�شيا�شية والعمل على 
االنغرا�س اأكرث يف الق�شايا الطالبية، اأن ي�شبح �شوتهم وا�شحًا 

�شد طريف ال�رصاع دون اأدنى تنازل عما حققوه.
ندى ابراهيم

الطالب يف قلب اللحظة الرمادية

 عمال م�ضر ..
ن�ضال م�ضتمر من اأجل احلقوق االأ�ضا�ضية


