
لكثري من  قد ال حتتاج  �أنك  هذ�  يعني  عنو�نه،  يقر�أ من  �أن �جلو�ب  �أحيانًا  يقال 
�إذ� ما ��ستطعت �أن ترى دالالت بد�ياته  �لتفا�سيل و�جلهد لتعرف حمتوى �سيء ما 
�الأويل. وهو ما ميكن �أن نطبقه على �حلكومة �جلديدة برئا�سة �إبر�هيم حملب وزير 

�الإ�سكان يف حكومة �لببالوي ورئي�س جمل�س �إد�رة �ملقاولني �لعرب منذ عام 2001.
�إىل  زيارة  ويف  �ملو�طنني،  حقوق  عن  بخطاب  وز�رته  عهد  بد�أ  حملب  �أن  فربغم 
�ملحلة حتدث عن وقف �خل�سخ�سة وعن �سعيه لتحقيق م�سالح �لعمال، �إال �أنه بعيدً� 
نك�سف  �أن  �ختارهم  �لذين  للوزر�ء  ب�سيط  بتاأمل  ميكننا  �ملعتادة  �لرطانة  هذه  عن 

�النحياز �حلقيقي. ولناأخذ كمثال وزير �ملالية �جلديد هاين قدري دميان.
�ختيار دميان هو �إ�سارة و��سحة للموؤ�س�سات �ملالية �لدولية عن طبيعة �ل�سيا�سات 
�القت�سادية �لتي �ستتبعها م�رص خالل عهد هذه �لوز�رة، فالوزير �لذي ح�سل على 
�ملاج�ستري يف �ل�سئون �لدولية و�إد�رة �ل�سيا�سات �القت�سادية من جامعة كولومبيا يف 
�لواليات �ملتحدة عام 1996، عمل بوظائف خمتلفة يف �حلكومة �مل�رصية خالل 20 عامًا 
�آخرها م�ساعدً� لوزير �ملالية يو�سف بطر�س غايل منذ عام 2007 ومت ترقيته مل�ساعد 

�أول وزير �ملالية يف �أكتوبر 2012،  وكان م�سئواًل عن 
�لتفاو�س مع �سندوق �لنقد �لدويل بخ�سو�س �لقر�س 
يف عهد حكومة �الإخو�ن، وحتى ��ستقالته يف نهاية �أبريل 
2013 ليقفز من حكومة �الإخو�ن قبل �سهرين فقط من 
�الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  وي�سافر  مر�سي  عزل 
و�ليوم يعود دميان لي�سبح �ملفاو�س �الأول مع �سندوق 

�لنقد وزيرً� للمالية.
لالقت�ساد  ميله  �الأوىل  �الأيام  منذ  دميان  عن  ن�رص 
�لدولة  �إنفاق  تقلي�س  بب�ساطة  يعني  ما  وهو  �لتق�سفي 

على �خلدمات، وحتدث هو عن �إعادة هيكلة �لدعم وم�رصوعات �رص�كة بني �حلكومة 
و�لقطاع �خلا�س. �إنها �إ�سار�ت و��سحة �أن دميان �سي�سري على خطى �أ�سالفه بنف�س 

�ل�سيا�سيات، وهو ما �ستك�سفه �الأيام �لتالية.
 �سامح �ل�سعدي

خبز ...

حرية ...

عدالة اجتماعية ...
الثوري

صوت من قلب الشعب املصري

العدد الثامن - 7 مارس 2014عمالية .. سياسية .. شعبيةنشرة غري دورية يصدرها اليسار الثوري

الي�سار الثوري �حد تيار�ت �ال�سرت�كية �مل�رصية.
و�الإثر�ء  و�لظلم  �لف�ساد  منبع  �لر�أ�سمايل  بالنظام  �الإطاحة   : هي  اأهدافنا 
دولة  و�مل�ساو�ة،  �الإجتماعى  �لعدل  دولة  و�إقامة  �ل�سعب،  ودم  من عرق 
�أحر�ر  �لكل فيها مو�طنون  �أو عبيد،  �سادة  �أو طبقية، بال  ��ستغالل  بال 

مت�ساوون، مت�ساركون يف �لعمل و�لرثوة و�لعائد و�إد�رة �ملجتمع.
�ملدن  يف  و�لفقر�ء  �لعاملون  مقدمتها  يف  �جلماهريية  �لثورة   : هي  و�سيلتنا 

و�لريف، تعمل بهم، ومن �جلهم، وتقيم نظامهم.
�أو  �جلن�س  �أو  �للون  �أو  �لعقيدة  �أ�سا�س  على  �لب�رص  بني  متييز  �ى   : نرف�ض 

�لعرق.
بجميع  و�لتمييز  و�لعن�رصية  و�ال�ستبد�د  �لطبقي  �ال�ستغالل   : �سد  ننا�سل 

�سوره و�ال�ستعمار و�ل�سهيونية.
نوؤيد : حق �ل�سعوب يف �حلرية وفى مقاومة �ال�ستعمار و�ال�ستبد�د مبا يف ذلك 

�ملقاومة �مل�سلحة ونتم�سك بحق �لفل�سطينيني يف كامل �أر�سهم.
يف  �ال�ستعماري  و�لتدخل  و�الأمريكية،  �الإمربيالية  �ل�سيطرة  م�ساريع   : نقاوم 

منطقتنا �أو يف �ى مكان.
و�ال�ستغالل  �ال�ستبد�د و�المربيالية  تقاوم  �لتي  �لقوى  كل  �إىل   : اأيدينا  مند 
�لطبقي و�لتدخل �ال�ستعماري، للتعاون من �جل حتقيق �لعدل و�حلرية.

اأ�سقائنا : كل ثو�ر �لعامل وكل �ملناه�سني للر�أ�سمالية و�ال�ستغالل و�مل�ساريع 
�ال�ستعمارية.

نحن : جزء من �سعب م�رص نعي�س �آالمه ونحارب معركته ون�سعى معه للتحرر 
من �مل�ستغلني �أو �مل�ستبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.

�سعارنا هو : حترير �جلماهري بيد �جلماهري.
الي�سار الثوري

من نحن 

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

ن�ضال الطالب .. بني فرباير 46 واليوم
 

يف �لتا�سع من فرب�ير 1946 �أثناء عطلة منت�سف �لعام دعت �للجنة �لتنفيذية �لعليا 
للطلبة )ت�ساوي �الحتاد �لعام للطالب( �لطالب لعقد موؤمتر�ت عامة ملناق�سة �الأو�ساع 
�آنذ�ك يف م�رص، ومو�جهة كل �أ�سكال �لتبعية لال�ستعمار، وعدم �لدخول يف مفاو�سات 
حالة  يف  �سيحدث  ملا  خطط  بو�سع  �الأحز�ب  وطالبت   ، �لتام  �جلالء  �أ�سا�س  على  �إال 
رف�س �الحتالل �لربيطاين �جلالء عن م�رص، و�سبق هذ� �لبيان مظاهر�ت و�إ�رص�بات 
�سخمة يف كل �أرجاء م�رص، حاولت �حلكومة قمع �ل�سحف حتى ال تن�رص �أي �أخبار 
عن �الإ�رص�بات و�لتظاهر�ت - �سو�ء �سحيحة �أو خاطئة - عن طريق ت�رصيع يجرم 

ذلك ولكن ذلك مل مينع �لتظاهر�ت من �النت�سار و�لتز�يد.
�نعقد �ملوؤمتر �لعام �الأول يف جامعة �لقاهرة )جامعة فوؤ�د يف ذلك �لوقت(، و�سارك 
فيه �لكثري من طلبة �ملد�ر�س و�ملعاهد، و�عتربو� �أن �ملفاو�سة عماًل من �أعمال �خليانة 

 و�أن �إلغاء معاهدة 1936 و�تفاقية 1899 بات و�جبًا.
بعد ذلك �ليوم خرجت تظاهر�ت �سخمة من �جلامعات، منها �ملظاهرة �الأ�سخم 
منذ �حلرب �لعاملية �لثانية فعربت �سارع �جلامعة ثم ميد�ن �جليزة �إىل كوبري عبا�س 
وما �إن تو�سطته حتى حا�رصها �لبولي�س من �جلانبني، وبد�أ �العتد�ء علي تلك �لتظاهرة 
مما �أدى ل�سقوط �لبع�س يف �لنيل و�سقط بع�س �لقتلى، وقد قتل وجرح يف تلك �الأحد�ث 
�أكرث من مائتي فرد، ويف ذ�ت �ليوم حدثت تظاهر�ت يف �ملن�سورة و�أ�سو�ن �أدت �إىل 
تلك  �لتي حتدثت عن  �ل�سحف  ثم �سادرت �حلكومة  �آخرين،  �إ�سابة و�عتقال طالب 

�لتظاهر�ت ولكن ذلك مل مينع من �نت�سار �لتظاهر�ت يف جامعات وكليات �أخرى.
وبعد تطور �الأحد�ث، قررت �حلكومة تعطيل �لدر��سة ملدة ثالثة �أيام ولكن ذلك 
�أنحاء م�رص، ويف يوم �جلمعة 15 فرب�ير بعد  �لتظاهر�ت يف جميع  �نت�سار  �إىل  �أدى 
�ل�سالة قامت تظاهر�ت للمطالبة باجلالء ولتحية �ل�سهد�ء، وقد لوحظ �ت�ساع نطاق 
فئات  جلميع  و�متد�دها  �لطالب  غري  �أخرى  قطاعات  لت�سمل  �جلماهريية  �حلركة 
وقامت  فوؤ�د(،  و�سارع  و�لعتبة  و�ملو�سكي  )�لغورية  مثل  �سعبية  و�أحياء  �ل�سعب 
وقمع  �الحتالل،  ب�سقوط  تهتف  و�لعمال  �ل�سباب  من  بوالق  حي  يف  �أخرى  مظاهرة 

 �لبولي�س تظاهرة �سخمة يف بور�سعيد تاركًا 65 م�سابًا.
�حلركة �لطالبية لي�ست حركة منف�سلة يف حد ذ�تها، وهي نتيجة �أو�ساع ت�سمل 
�لبالد كلها ولي�ست منف�سلة عن �ل�رص�ع �لطبقي �لد�ئر، وقد ت�سدر م�سهد �أحد�ث 21 
فرب�ير �لعمال و�لطلبة، فت�سكلت �للجنة �لوطنية للعمال و�لطلبة يومي 18 و19 فرب�ير، 
وهي ت�سم �للجنة �لوطنية للطالب باالإ�سافة �إىل عمال من �سرب� �خليمة و�لعديد من 
�لنقابات و�ملوؤ�س�سات �الأهلية و�الحتاد�ت �لعمالية، ودعت �للجنة �إىل �إ�رص�ب عام يوم 
21 من فرب�ير و�أطلق علي ذلك �ليوم )يوم �جلالء(، �حت�سد 100 �ألف �سخ�س بينهم 
)15 �ألف عامل من �سرب� �خليمة وحدها(. وهذ� ُيظهر �مل�سمون �لطبقي للحركة؛ فلم 
�لوطنية كق�سية منف�سلة وجمتز�أة يف حد ذ�تها بل  �لق�سية  �لعمال يف  تكن حتركات 
كانت بالن�سبة لهم ق�سية مرتبطة بو�سعهم �لطبقي �ملاأزوم نتيجة �حلالة �القت�سادية 
و�لتو�سع �لر�أ�سمايل و�لهيمنة �القت�سادية لالحتالل، ونتيجة مل�ساومات �لبورجو�زية 

�مل�رصية �لتي �نحازت للتفاو�سات مع �الجنليز.
�إ�سعاف  ملحاوالت  كعادتهم  �الإخو�ن  �نحاز  �ل�سعبي  �لتحرك  هذ�  مو�جهة  ويف 
�ل�رص�ع، حيث �أن�سئو� �للجنة �لقومية للطلبة ورف�س ح�سن �لبنا تدعيم �لتظاهر�ت، 
هكذ� هم �الإخو�ن د�ئمًا، �ملا�سي مثل �حلا�رص هم يٌد لالحتالل و�لبورجو�زية �مل�رصية 
�لوطنية  بالق�سية  �آنذ�ك  �ملارك�سيون  و�كتفى  �مل�رصية.  �النتفا�سات  وك�رص  لتحجيم 
ك�سيء منف�سل يف حد ذ�ته عن �ل�رص�ع �لطبقي، وبالتايل �ساهمو� بقوة يف و�أد �لثورة 

نتيجة �نف�سال رغباتهم عن ما خرج من �أجله �لعمال.
ن�سال  جند  �ليوم،  �إىل  وقتها  من  و�لتظاهر�ت  �النتفا�سات  جلميع  نظرنا  و�إذ� 
�لطالب يف قلب �مل�سهد، يف �ملا�سي و�حلا�رص، ويف قلب �لتجارب �ل�سابقة جند م�ساهد 
تتكرر وجند حقيقة ال يجب �أن نغفل عنها وهي �أن ن�سال �لطلبة لي�س ن�سااًل منف�ساًل �أو 
معزواًل عن �ملجتمع، بل هو ن�سال مت�سل بجميع �جلماهري �لكادحة �لتي تنا�سل من 
�أجل �لتحرر من �ال�ستغالل منذ وجد �إىل �الآن، ومن قر�ءة �ملا�سي ننظر �إىل �حلا�رص 

يف معركة جديدة من معارك �لطلبة.

 
��ستغلت قوي �لثورة �مل�سادة �لفر�سة بعد عزل حممد مر�سي لقتل ما �كت�سبته 
�لثورة بعد عزل مبارك ومنها حرية �لعمل �ل�سيا�سي د�خل �جلامعة و�إبعاد �حلر�س 
�جلامعة  د�خل  �الإخو�ن  لطالب  تظاهر�ت  �ندلعت  �لعام  بد�ية  ففي  عنها،  �جلامعي 
��ستغلت  ولكن  �ل�سعب،  �سده  �نتف�س  حاكم  عودة  ملحاولة  �لطلبة  برف�س  وقوبلت 
�الأجهزة �الأمنية �لفر�سة الفتعال م�سادمات بني طالب �الأخو�ن وطلبة �آخرين �لبع�س 
�حلر�س  بعودة  ليطالب  �سيء  �الإعالم  ينتظر  ومل  �الأمنية،  �الأجهزة  من  مدفوع  منهم 
طلبة  بني  �جلامعات  بع�س  يف  �مل�سادمات  و�زد�دت حدة  �ل�رصطة.  وتدخل  �جلامعي 
�لبي�ساء  �الأ�سلحة  ومعهم  �جلامعة  خارج  من  ببلطجية  �ملدعمني  و�لطلبة  �الأخو�ن 
مرتبك  م�سهد  و�حلجارة،  بال�سماريخ  �أنف�سهم  دعمو�  �الإخو�ن  وكذلك  و�خلرطو�س 
ي�سطنعه �الأمن وير�سي عنه �الأخو�ن، فخلو �ل�ساحة �لطالبية من �حلركات �ل�سيا�سية 
وبقاء �مل�سهد كحرب بني �الإخو�ن و�لدولة هو م�سهد مف�سل للطرفني، دعمه �الإعالم 
م�ساحلهم  لتبقى  �لثورة  من  تبقى  ما  بقتل  م�ساحله  ترتبط  �لذي  �ملدين  �لر�أ�سمايل 

بدون م�سا�س. 
ز�دت �ل�سغوط علي وز�رة �لتعليم �لعايل ب�سبب �قتحام �لد�خلية للجامعة و�زد�د 
�لع�سو�ئية و�حل�سار  لالإ�سابات  �لكثري من �لطالب  �لطالب باخلطر، تعر�س  �سعور 
�لثانية من قبل  �أ�سبحت �جلامعات �ساحة حرب، وعندها بد�أت �خلطوة  و�القتحام، 
خارج  من  �لطالب  علي  بالقب�س  فبد�أت  �ملكت�سبات،  كل  ل�سحق   �الأمنية  �الأجهزة 

�جلامعات ومب�ساعدة �لبلطجية من د�خل �جلامعات.
يف تلك �للحظة بد�أ عموم �لطلبة يف �النتفا�س يف عدد من �جلامعات، نتيجة تردي 
�الأو�ساع �الأمنية وح�سار �لطلبة و�العتد�ء عليهم، وكذلك ب�سبب �لقب�س علي �لطلبة 
من منازلهم، ولوحظ �أن �أغلبهم ال ينتمي جلماعة �الإخو�ن �أ�سا�سًا وال موؤيد لهم، ظهر 
ذلك بو�سوح مبقتل طالب �لهند�سة جامعة �لقاهرة حممد ر�سا وهو خارج من در��سته.
�الإ�سكندرية(  �ملن�سورة،  �لزقازيق،  �سم�س،  عني  )�لقاهرة،  جامعات  �سهدت 
وغريها حتركات من �لطالب �لغري منتمني لطريف �لثورة �مل�سادة )�أولهما �لدولة ممثلة 

يف �ل�رصطة و�ملجل�س �الأعلى للجامعات و�لطرف �الآخر �الإخو�ن(.

كما قلنا �سابقًا، فالدولة تريد قتل م�ساحة �لعمل �ل�سيا�سي د�خل �جلامعة وهي 
مك�سب من �ملكا�سب �لقليلة بعد 25 يناير، تريد �لدولة خنق هذه �مل�ساحة �سمن حماولتها 
ال�ستعادة �سيطرتها وقتل �لثورة، وقد وجدت حجج منا�سبة لذلك، مل يعد �الأمر جمرد 
حر�س جامعي مثلما كان يف عهد مبارك، بل وجدت �لفر�سة لقتل �لطلبة د�خل جامعتهم 
�الإخو�ن  ��ستهد�ف  على  �الأمر  يتوقف  ومل  و�ملخربين،  باملدرعات  �جلامعة  وتدني�س 
�لدميقر�طية و�لثورية،  �ملنتمني لالأجنحة  �لطلبة خ�سو�سًا  ��ستهد�ف جلميع  بل هو 
�أ�سبح �لقب�س ع�سو�ئي و�لتعذيب يتم د�خل �ملدرعات و�لتحر�س بالطالبات و�لتعدي 
علي �الأ�ساتذة، �أنها �لدولة و�لد�خلية تنتقمان النهيارهما يوم 28 يناير من �أحد معاقل 
�لدولة وبع�س  �أحد بعينه ولي�ست هي خ�سومه بني  �لثورة، �النتقام ال يقت�رص على 
ي�سمت  فهل  و�إذاللهم،  �لطلبة  جميع  �إرهاب  يف  يتلخ�س  �الأمر  بل  �مل�سي�سني،  �لطلبة 

�لطلبة علي ذلك؟
يف  �لطلبة  لن�سال  �نت�سار  فر�سه  الأي  �لقاتل  هو  فدورهم  لالإخو�ن  بالن�سبة  �أما 
مو�جهة قمع �لدولة، كعادتهم يريد �الإخو�ن �أن يقت�رص �أي حر�ك فقط على �أهد�فهم 
وم�ساحلهم، فهم كعادة كل �لقوى �لرجعية ال يهتمون بالثورة وال باأي ن�سال �إال بقدر 
ما يخدم و�سولهم لل�سلطة، و�إن وجدو� ن�سااًل ي�سعى بعيدً� عن هذ� فيف�سلون قتله 

ويف�سلون �لدولة �لقمعية وكذلك تف�سلهم �لدولة.
لعل ما حدث يف جامعة �لقاهرة هو خري مثال علي ذلك، فبعد مقتل �لطالب حممد 
كلية  �ساحة  يف  �لطلبة  جتمع  عادي،  غري  طالبي  غ�سب  يوم  �جلامعة  �سهدت  ر�سا، 
�القت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية وقد كانت �الأغلبية من �لطلبة �لغا�سبة �لغري منتمية الأي 
طرف �سيا�سي، هتف �جلميع ب�سعار�ت طالبية و�أر�د �جلميع �أن ال ي�سيع حق �لطالب 
�مل�سهد فظهرت �سعار�ت  �الإخو�ن حتمل ذلك  ي�ستطيع  �لفور مل  �ملقتول هباًء، وعلى 
عن  وتتحدث  و�سفهم  علي حد  )باالنقالب(  تندد  �أن�سارهم مب�سرية  و�نف�سل  ر�بعة 
�أنف�س �لطالب �لغري  )�رصعيتهم(، كانت �لنتيجة ف�س ذلك �حلر�ك �لطالبي �لهائل، 
م�سي�سني عن هذه �لتظاهر�ت، ومل جتلب هذه �لتظاهر�ت �سوي حنق �جلماهري �لذين 

مل يرو� من ذلك �مل�سهد �سوي م�سرية جامعة �لقاهرة القتحام �لتحرير.

علي  �ملح�سوبة  �لقوي  بع�س  تعاونت  و�حدة(  طالبية  )حركة  �سعار  حتت 
�لي�سار ون�سقت ب�سكل و��سح بل و�سد رغبة �أغلب �لقوى �لطالبية وبقية �لطلبة 
عرب  مهدها،  يف  �حلركة  هذه  قتل  يف  �الأخو�ن  مع  �ساركو�  وبذلك  �الأخو�ن،  مع 
وي�سب  �ملجتمع  بقية  ن�سال  وال  �لطالب  ن�سال  يخدم  ال  �سيق  �أفق  �إىل  دفعها 
فقط يف �سالح �الإخو�ن، لي�ست �حلركة �لطالبية و�حدة ولي�س كل من نزل �سد 
�الإنقاذ يف 30 يونيو خري  يناير وجبهة  �لثورة، و�الإخو�ن يف 25  �ل�سلطة ميثل 

 مثال علي ذلك.
فم�سرية  �الأوىل،  �لتجربة  ولي�س  �للحظة  تلك  وليد  لي�س  �حلايل  ن�سالنا  �إن 
ن�ساالت �لطلبة �مل�رصيني طويلة ومتتد منذ ع�رص�ت �ل�سنني، حيث �سارك �لطلبة 
يف �أغلب �النتفا�سات بحيوية وب�سالة، لذ� فلدينا خربة تاريخية وخربة حالية ال 
يجب �أن نتجاهلها، وقد جند فيها حلواًل لو�سعنا �حلايل يف ظل �رص�عات قوى 

�لثورة �مل�سادة، وتتمثل هذه �حللول يف:
1. ت�سكيل كتلة طالبية �سلبة ملو�جهة حماوالت �الأمن للتنكيل بالطالب

�لدميقر�طية  للقوى  �ملنت�سبني  خ�سو�سًا  �لن�سطني،  �لطالب  علي  يجب 
و�لثورية، �الت�سال بالطالب �لغري م�سي�سني وربطهم بالق�سية �لطالبية ودفعهم 
�ملكا�سب  علي  �حلفاظ  علي  قادرة  �سلبة  طالبية  كتلة  وبناء  �ل�سحيح،  لالجتاه 
د�خل �جلامعة،  و�لتنظيمي  �ل�سيا�سي  �لعمل  و�لدفاع عن حرية  �لدميوقر�طية 
�سم عنا�رص جديدة ونقل �الأفكار �لثورية و�النحياز �لطبقي لهم، رفع وعي �لطلبة 
ليقرءو� �مل�سهد �ملعقد ب�سورة �سحيحة، وفتح نقا�سات م�ستمرة معهم وربطهم 
بالق�سية لي�سعرو� �أن �ملك�سب مك�سبهم و�خل�سارة خ�سارتهم، و�الأمر يف �حلقيقة 
كذلك، ف�سيطرة �الأمن علي �جلامعة هي �إعالن �نت�سار نظام �ال�ستبد�د و�لتفاوت 
�لطبقي، مما يعني ��ستمر�ر �الأزمات �القت�سادية و�الجتماعية، وباالإ�سافة لقتل 
�لعمل �ل�سيا�سي وفتح �ملجال حلمالت �لتنكيل �لتي �ست�سن على �لطلبة ب�سورة 

�أ�رص�س و�ستنال كل طالب؛ م�سي�س كان �أو غري م�سي�س، ذكر كان �أو �أنثى.
2. ربط �لن�سال �لطالبي بالن�سال �لعمايل و�الأحياء �لفقرية

خالل �لتجارب �ل�سابقة، كانت �حلركة �لعمالية هي �لعمود �لفقري الأغلب 
تظاهر  مثاًل  و��سح،  ب�سكل  �لطلبة  دور  فيها  ظهر  �لتي  ال�سيما  �النتفا�سات، 
فالعمال  ذكرنا،  كما  وحدها  �خليمة  �سرب�  من  عامل  �ألف   15 فرب�ير   21 يوم 
هم �لقادرون علي زلزلة �أي نظام وجعل ن�سال �لطلبة يخرج من �إطار �ملطالب 
�لدميقر�طية فقط �أو �رص�عات �الأجيال، ولكن �الت�سال بالن�سال �لعمايل وبقية 
و�الجتماعي  �لدميقر�طي  ب�سقيها  متكامل  ككل  �لق�سية  يظهر  �ملجتمع  فئات 
�لفقرية  �الأحياء  جميع  �ملجتمع،  يف  �مل�ستَغلة  و�لعنا�رص  �الأعمار  جلميع 
و�لع�سو�ئية �لتي متالأ �لقاهرة و�ل�سعيد وبقية �ملحافظات، يجب �أن يقوم �لطلبة 
بو�سل ن�ساالتهم بن�ساالت هوؤالء، ويلعبو� دورً� بوعيهم �لثوري يف �سقل وعي 
هوؤالء �مل�ستَغلني لينظمو� �أنف�سهم وي�سكلو� جلانهم �ل�سعبية من �أجل �لدفاع عن 
حقوقهم �ملهدورة، هكذ� �سي�سل ن�سال �لطلبة للجميع ولن يبقي �أ�سري �أ�سو�ر 

�جلامعات في�سهل علي �الأمن و�الإعالم ت�سويهه و�لق�ساء عليه.
ن�سالنا  وربط  �لعمال  مع  �ت�سال  جمموعات  خلق  يف  نبد�أ  �أن  ينبغي 
بق�ساياهم، وحتويل �ل�رص�ع �إىل �رص�ع ي�سمل مو�جهة تلك �لدولة �لتي ال تريد 
�لتي  �ل�سعب  �نتفا�سة  قتل  �سادتها عرب  و�متياز�ت  نف�سها  علي  �حلفاظ  �سوى 

بد�أت يف 25 يناير 2011 لتعيد �الأو�ساع �إيل ما كانت عليه قبل ذلك.
عالء عبد �لعظيم

مقدمة

تظاهرات طالبية �سخمة وقمع من ال�سلطة

اللجنة الوطنية للعمال والطلبة واإ�سراب 21 فرباير

ن�سال الطلبة عقب 30 يونيو

املهام الواجبة لتقدم ن�سال الطالب

دور طريف الثورة امل�سادة يف حماولة واأد ن�سال الطالب

قدري دميان وزيرًا للمالية .. حكومة حملب تك�ضف انحيازاتها مبكرًا

وزير �ملالية/ هاين قدري دميان



فاإىل �أي مدى �سمدت وحمت هذه �ملو�د �سباب �لثورة من 
وح�سية �ل�رصطة يف �الأق�سام �أو �ل�سجون �أو مع�سكر�ت �الأمن 

�ملركزي �أو �أمام م�ستجوبي جهاز �الأمن �لوطني؟
من  و�لع�رصين  �خلام�س  منذ  �سنو�ت  ثالث  مدى  على 
يناير، مل تتوقف �أجهزة �لقمع عن قتل �سباب �لثورة، �سو�ء 
مت �لقتل يف �سد�مات �ملو�جهة، �أو قن�سًا، �أو غيلة، �أو جرحهم 
و�إ�سابتهم عمدً� يف عيونهم، �أو �عتقالهم، وتعذيبهم يف �أق�سام 
�ل�رصطة، ومع�سكر�ت �الأمن �ملركزي، و�ل�سجون. ورغم تبدل 
�لقياد�ت �ل�سيا�سية من عهد �إىل عهد، من �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية، 
�أخرى حتت  �لع�سكرية مرة  �ملوؤ�س�سة  �إىل  �الإخو�ن،  �إىل حكم 
ت�سفر حماكمات  فلم  �سيء.  يتغري  فلم  موؤقت،  رئي�س  و�جهة 
�أحد تقريبًا.  �ملتظاهرين عن �حلكم على  مبارك ورجاله بقتل 
�أ�رص  وت�رصعات  �حلقائق،  تق�سى  جلان  تقارير  وذهبت 

�ل�سهد�ء �سدى.
رموز  وحنث  �الأدلة،  �أُعدمت  فقد  غريب،  �سيء  من  وما 
�لنظام ورجاله بق�سمهم  �أمام �ملحكمة، وتو�طاأت كل �أجهزة 
دورها  على  حفاظًا  �إد�نة  �إمكانية  كل  لتعدم  �لقمعية  �لدولة 
�إن  �أي�سًا  هي  ملحا�سبتها  فر�سة  �أية  ولتقوي�س  ومكانتها، 

�قت�سى �الأمر.
وق�ساء؟   نيابة  �أي  و�أمام  قانون؟  باأي  من؟  يحاكم  من 
قو�ت  "�إفالت  �سيء.  كل  حتدد  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �إجابة  كانت 
�ل�سنوي  �لتقرير  ذكر  �لعنو�ن  هذ�  �لعقاب" حتت  من  �الأمن 
لعام 2013 ملنظمة هيومان ر�يت�س و�ت�س �ل�سادر يف 21 يناير 
2014، �أنه مل تبذل �أي جهود ملحا�سبة �مل�سئولني عن �جلر�ئم 
�جلي�س  يد  على  �رتكبت  �لتي  �أو  مبارك،  عهد  يف  �ملرتكبة 
�ملنظمة  و�أعلنت  بعدها.  وما  يناير  �نتفا�سة  �أثناء  و�ل�رصطة 
"متو�سطي  �رصطة  ل�سباط  حماكمة   38 من  فقط  خم�سة  �أن 
يناير 2011  يف  متظاهرين  بقتل  �لرتب" �تهمو�  ومنخف�سي 
�نتهت باأحكام بال�سجن. مت جتميد تنفيذ حكمني منهم. ومن 
ثم هناك 3 رجال �رصطة فقط ق�سيا �أحكامًا بال�سجن. وموؤخرً� 
 18 حو�يل  قتل  �لذي  �ل�رصطة  �أمني  �ل�سني  حممد  عن  �أفرج 
�لز�وية �حلمر�ء، وذهب  �أمام ق�سم �رصطة  بارد  مو�طنًا بدم 
�إجر�ء�ت  على  لالإ�رص�ف  بنف�سه  �لد�خلية  وز�رة  وكالء  �أحد 

�الإفر�ج �لفوري عنه.
مل يختلف �الأمر يف ظل حكم �الإخو�ن، فلم تر�َع �حلقوق، 
�لرئي�س  مبباركة  �ل�رصطة  �نتهاكات  فز�دت  �حلريات  �أو 
باإعادة  �أ�سمي  ملا  ورف�سه  �لقمعي"  لـ"عبورها  �ملعزول 
وكان  وع�سكرها،  عتادها،  وز�د  وجهزها،  فعززها  هيكلتها، 
ذلك عقب مقتل 46 �سخ�سًا يف مدينة بور�سعيد يف يناير 2013 
وزير  قمعها  يف  �أ�سهم  �لتي  �الحتادية  ق�رص  �أحد�ث  يف  ثم 

�لد�خلية �حلايل.

منذ �أ�سبوعني م�سيا جرى تد�ول �أنباء عن تعر�س بع�س 
�ل�سباب �لثوري �لذي �عتقل �أثناء �إحياء ذكرى �لثورة - بعيدً� 
وقد  للتعذيب.   - و�ل�رصطة  �لع�سكري  �ملجل�س  كرنفال  عن 
ت�رصيح،  بدون  �لتظاهر  من  �ملعتادة  �التهامات  لهم  وجهت 
بل  �الأمن،  رجال  على  و�العتد�ء  و�لبلطجة،  �لطريق،  وقطع 
�عتقالهم  حلظة  ومنذ  �الآخرين!!  �ملتظاهرين  بع�س  وقتل 
تعر�سو� للرتويع و�لرتهيب، لل�رصب و�الإهانة، ثم تكرر ذلك 
�أعتدي  من  فمنهم  �لنيل،  وق�رص  �الأزبكية،  �رصطة  ق�سمي  يف 
جرت  من  ومنهم  بالكهرباء،  �سعق  من  ومنهم  جن�سيًا،  عليه 
�لبالط؛ ويف �سجن  �لبارد وتركه فوق  باملاء  و�إغر�قه  تعريته 
ولل�رصب  �لعر�س،  لهتك  �ل�سباب  بع�س  تعر�س  زعبل  �أبو 
�ملربح و�ل�سباب، و�لتعليق، وربط �الأيدي من �خللف، و�إجبار 
عن  ف�ساًل  متو��سلة.  �ساعة   16 ملدة  �لوقوف  على  �لبع�س 
عدم معاجلة �ملر�سى بل ومنع �الأدوية عنهم. وهو ما يك�سف 
�لقائم،  �لر�أ�سمايل  للنظام  و�لعنيفة  �لوح�سية  �لطبيعة  لنا 
�الأخرية.  �الآونة  يف  وتتز�يد  تتكثف  تنفك  ما  �لتي  ومظاهرها 
تكاليف  يف  تخفي�سًا  للعاطلني،  عمل  �إيجاد  عن  �لنظام  يعجز 
�ملعي�سة، عناية �سحية، تعليمًا جمديًا منتجًا ... وال ي�ستطيع 

�أن يقدم �سوى �الأوهام و�لقمع.

بوقائع  �ملحامني  باإبالغ  �لن�سطاء  بع�س  بادر  وقد 
�لنيابة  �أمام  �النتهاكات  تلك  �إثبات  تعذيبهم، وجرت حماولة 
�لتي حاولت �لتمل�س من تلك �ملهمة، غري �أن �إعالم �لثوريني  
�لرتويع  باأعمال  �لت�سهري  يف  �أ�سا�سيًا  دورً�  لعب  �مل�ساد 
و�لتعذيب �لتي يتعر�س لها هوؤالء. كما �سنت بع�س منظمات 
وبع�س  �ل�سيا�سية،  �لتنظيمات  وبع�س  �الإن�سان،  حقوق 
�لبولي�سية،  �ملمار�سات  بتلك  �الإعالم  ت�ستهدف  حملة  �لكتاب 
و�إىل  من�سور،  عديل  �لرئي�س  �إىل  توجهت  جمملها  يف  لكنها 
�سجن  ماأمور  و�إىل  �لعام،  �لنائب  و�إىل  نف�سه،  �لد�خلية  وزير 
�أق�سام،  "بالتحقيق يف جر�ئم �لتعذيب �ملوجودة يف  �أبو زعبل 
�الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �مل�رصية،  و�ل�سجون  �ل�رصطة،  ومر�كز 
�لكفيلة ملحا�سبة من تثبت �إد�نتهم يف جر�ئم �لتعذيب و�إ�ساءة 
�أن  �إال  ينبغي  ال  �أمر  وهو  �لعاجلة"!!  �ملحاكمة  �إىل  �ملعاملة 
�إذ� ��ستهدف �سيئًا غري �لت�سهري بتقاع�س تلك  يثري �ل�سخرية 
و�ل�سلطة عمومًا  �ل�رصطة،  م�سلك  تاريخ  �الأطر�ف، فمر�جعة 
جلان  �أ�سابري  يف  يلقى  �إ�سايف  تقرير  �سوى  جديد  باأال  ينبئ 

تق�سى �حلقائق �ل�سابقة.
وعلينا �أن ننتبه الأهمية �لنقد �لذي وجهه قانونيون موؤخرً� 
لذ�  �لدولة و�سنيعتها،  �أدو�ت  �إحدى  �للجنة: فهي  لعمل هذه 
�أن  عن  ف�ساًل  م�ساءلة،  مو�سع  و��ستقالليتها  فحياديتها، 
�لقر�ر �جلمهوري �ل�سادر باإن�سائها مل يت�سمن ن�سًا يلزمها 

بن�رص ما تو�سلت �إليه من نتائج، وكذلك �فتقارها لل�سالحيات 
�ملعلومات  على  و�حل�سول  لالأدلة،  بالتو�سل  يتعلق  فيما 
و�مل�سئولني  و�الأمنية،  �حلكومية،  �الأجهزة  كل  من  �لالزمة 
�ل�سلة، و�حلق  للملفات، و�لوثائق، ذ�ت  �الأفر�د، و�لو�سول 

يف مقابلة �ل�سهود يف �رصية تامة دون تدخل �أو مالحقة.
�أن�ساأت  �لتي  �النتهاكات  تتوقف  مل  �أنه  ذلك  �إىل  �أ�سف 
�للجنة  �أن هذه  �أي حلظة، ويبدو  هذه �للجنة ال�ستق�سائها يف 
تبدده،  م�سارب  يف  ودفعه  �ل�سخط،  تفريغ   بدور  تقوم  باتت 
وهكذ� حتمي �ملجرمني من رجال �لنظام يف �لو�قع. وقد قالها 
قاطعة  �ل�سي�سي  �مل�سري   - �ملحتمل  ال  �ملوؤكد  �لرئي�س  - رمبا 
�سيحاكم"،   ما من �سابط  �أنه  �الآن  �لثو�ر  "يعرف   : و��سحة 
كما �أنه قد �سمت �سمتًا مطبقًا على وح�سية �ل�رصطة  �لظاهرة 
)يف  �الإخو�ن  غري  من  �ل�سلميني  �ملتظاهرين  مع  �لتعامل  يف 
قانون  تطبيق  عقب  و�ل�سجون(  �ل�رصطة  ومر�كز  �ل�سو�رع 
�ل�سلطة  ر�أ�س  فهو  ذلك  غري  متوقعًا  يكن  ومل  �لتظاهر،  منع 
�لفعلي وموؤيد لنهج �لطبقة �حلايل ومدعم ل�سيا�سات �لد�خلية 
للقمع  �الحتياطية  �الأد�ة  �مل�سلحة من و�سع  �لقو�ت  )�نتقلت 
طرف  �إىل  �لعادية  �لظروف  يف  وحدها  �ل�رصطة  �أخفقت  �إذ� 

مبا�رص يف �لدفاع �ليومي عن �لنظام �لقائم(.
�إجر�ء�ت  فر�س  ميكن  �لثوري  �ملد  فرت�ت  يف  بالطبع 
�لفرت�ت  تلك  يف  نعد  مل  لكننا  �حلاكمة  �ل�سلطة  على  وتنازالت 
ن�سهد  �ملد  فرت�ت  يف  حتى  �أنه  عن  ف�ساًل  �لر�هن،  �لوقت  يف 
كل  يف  تنازل  �أي  م�سمون  وتفريغ  �اللتفاف  حماوالت 
�الأحو�ل. من جانب �آخر نرى عيانًا تو�طوؤ �لق�ساء، و�لنيابة، 
�جلنائية  �الإجر�ء�ت  قانون  يتطلب  فمثاًل  �ل�رصعي،  و�لطب 
دالئل  هناك  تكون  �أن  �الحتياطي  باحلب�س  �أمر  ال�ست�سد�ر 
 -  134 )مادة  جنحة  �أو  جناية  و�قعة  �رتكاب  على  كافية 
�لقب�س  عمليات  مع  يتنافى  مما  �جلنائية(  �الإجر�ء�ت  قانون 
�لع�سو�ئي، ومع تلفيق وقائع، و�أحر�ز وما �إىل ذلك، وال ميكن 
�أن تعترب �إال �عتقااًل دون �سند قانوين )البد �أن نالحظ جيد� �أن 
تقييم �ل�سابط مهنيًا من ناحية �لكفاءة يرتبط بعدد �لق�سايا 
�لتلفيق  فاإن  لذ�  �سيء،  ال  �إىل  �نتهت  و�إن  حتى  يقدمها  �لتي 
�سوى  �حلالة  هذه  يف  يعنيهم  ال  �ل�سلطة  وق�ساة  حتمي(، 

��ستيفاء �ل�سكل �لقانوين، �أي �أن هناك �أمرً�، وهناك تهمًا!
�أما رئي�س نيابة  �الأزبكية - يف �حلالة �ملنوه عنها �آنفًا - 
فقد تعنت يف �إثبات �سهاد�ت من خ�سعو� للتعذيب، كما رف�س 
�لقا�سي �ملخول بتجديد �أمر �حلب�س �إثبات �لتعذيب، وحتويل 
من خ�سعو� له للطب �ل�رصعي. وبعد �سغوط �ملحامني �كتفى 
باأن كتب يف �ملح�رص �أن �ملحامني يطلبون �لتحقيق يف �سكوى 
تف�سيلية.  �سهاد�ت  يثبت  عام، ومل  ب�سكل  بالتعذيب  �ملتهمني 
هو  �لقانوين  "�الإجر�ء  باأن  �ملحامى  بالل  حممود  �أفاد  وقد 
�سهاد�ت  وي�سجل  �ل�سكاوى،  يف  حتقيقًا  �لقا�سي  يفتح  �أن 
ثم  عليهم،  جمني  ب�سفتهم  فردى  وب�سكل  تف�سيليًا  �ل�سباب 

يطلب ��ستدعاء ماأمور ق�سم �الأزبكية، وماأمور �سجن �أبو زعبل 
ل�سماع �أقو�لهم يف �ل�سكاوى، باالإ�سافة لالأمر بعر�س �ملتهمني 
يحدث  مل  ما  وهو  �إ�ساباتهم  الإثبات  �ل�رصعي  �لطب  على 
�آخر غري  �حتجاز  �إىل مقر  �ملتهمني  "نقل  عن  مطلقًا". ف�سال ً
لكن هذ� مل يحدث   .... فيه،  للتعذيب  تعر�سهم  يدعون  �لذي 
با�ستمر�ر  للمتهمني  �ل�سباط  تهديد  باأعيننا  و�ساهدنا  �أي�سًا، 

تعذيبهم �إذ� �أ�رصو� على �ل�سكوى للنيابة".
�حلكم  ع�سور  يف  ��ستقالله  وعدم  �ل�رصعي  �لطب  �أما 
ثم  جانب،  من  �لعدل  وز�رة  الإكر�هات  وخ�سوعه  �ملختلفة 
تدلل  �آخر،  جانب  من  �لخ   ... و�لد�خلية  �لنيابة،  لتدخالت 
��ست�سهاد  حتى  �سعيد  خالد  قتل  و�قعة  من  �لوقائع  عليه 
مكي  �أحمد  �مل�ست�سار  ت�رصيحات  وماز�لت  �جلندي.  حممد 
وزير �لعدل يف �لذ�كرة، حني قال �أن وزير �لد�خلية طلب منه 
حممد  �ل�سهيد  �أن  فيه  يقرر  بيانًا  �ل�رصعي  �لطب  ي�سدر  �أن 
�ملنعم  عبد  ميد�ن  يف  �سيارة  ل�سدمة  نتيجة  توفى  �جلندي 
لدى  �أ�سا�سيًا  يبدو  وما  بنف�سه!  ذلك  يعلن  �أن  فاآثر  ريا�س، 
كل تلك �جلهات هو �أن معظم رجال �لنيابة، وغالب �لق�ساة، 
بو�سفهم  �ل�رصطة  رجال  يحمى  �ل�سلطوي  �الإعالم  ومعهم 
ميار�س  �أن  �ل�رصوري  من  �أن  ويرون  �لنظام،  من  جزءً� 
رجال �ل�رصطة �سلطتهم مبا فيها ��ستعمال �لعنف بحرية �سد 
�ل�سعب، ومناه�سي �لنظام، وي�سعون الإعاقة �إ�سد�ر �أي حكم 
و�أمن  فعالية  يكفلو�  حتى  �لقتل  �أو  �لتعذيب،  ب�ساأن  ق�سائي 
م�ساءلة  من  خماوف  وال  قيود  بال  �ل�سعب  قمع  يف  �ل�رصطة 
من  فالبد  حكم  �إ�سد�ر  �لظروف  حتمت  ما  فاإذ�  عقاب،  �أو 
�ملخففة،  �الأعذ�ر  بكل  م�سحوبًا  �الأدنى  �حلد  �إىل  به  �لنزول 
بل مع �لتكرمي �لالحق بالعودة للوظيفة!! وال يحدث هذ� �إال 
حتت �سغط حركة جماهريية كربى يخ�سى �أن يوؤدى جتاهلها 
�أن نفهم حماولة �ل�رصطة  لذ� ن�ستطيع  لعو�قب غري ماأمونة. 
�ملحاكمات،  يف  �ال�ستمر�ر  عن  بداًل  �ل�سهد�ء  الأ�رص  ديات  دفع 
�لثورة يف 25  �ندالع  عقب   �ل�ساأن  هذ�  �ل�سلفيني يف  وتو�سط 

يناير بفرتة قليلة..
�أحدهما  وجهان،  ولها  طبقية  "عد�لتنا"  �أن  �لو�قع 
وهى  �لدولة،  رجال  وكبار  �الأعمال  رجال  من  للر�أ�سماليني 
�سامل،  ح�سني  بها  يعامل  ورحيمة  ناعمة،  �سفوقة،  عد�لة 
و�إ�سماعيل  م�سطفى،  طلعت  وه�سام  �لرحمن،  عبد  وح�سن 
�ل�ساعر، و�أخرى ممعنة يف �لق�سوة ل�سباب �لثورة، وللكادحني 
له، وهم  ما تعر�سو�  يثبتو�  �أن  �الأخريين  و�مل�ستغلني. وعلى 
مع  وتتو�طاأ  �الإثبات  عمليات  تعرقل  �لتي  �جلهات  قب�سة  يف 
الأنه  وكاذبون  مفرتون  باأنهم  ويتهمون  بل  �لبع�س،  بع�سها 
يقول  دليل" كما  �أو  �سند  "دون تقدمي  �لتعذيب  يتحدثون عن 
�ملعنون: �حلديث  �لتحرير  �ل�سيد عماد جاد يف مقاله بجريدة 

عن �لتعذيب يف م�رص يف 15 فرب�ير �حلايل.
علي �أحمد �رصيف

جزء من كر��س "دولة د�ستورية �أم دولة قمعية؟" باإمكانك قر�ئته كاماًل على موقعنا
�أ�سبح يف حوزة كل مو�طن م�رصي منذ �إقر�ر �لد�ستور - وفقا لبع�س �سلطويينا -  ح�سونًا حتميه من 
�أجهزة �لقمع، وهي �ملو�د 51 و52 و54 و55 و56 منه،  �لع�سف و�لتوح�س و�لرببرية، يف مو�جهة كل 
هذ� �إذ� تغا�سينا عما يف مقدمته من �أهازيج �حتفالية. وال باأ�س �إن عدنا �إىل بع�س مما ورد فيه مما �أ�سميناه 
�أوهامًا د�ستورية. لكن علينا �أن ننبه �لبع�س ممن �سي�سارع بالقول باأن ما نعاين منه هو �أزمة د�ستورية، 

و�أن �مل�سكلة ال تتطلب �سوى تفعيل ن�سو�سه، باأن �الأزمة هي يف نظرة هذ� �لبع�س �لو�همة للد�ستور.
دولة د�ضتورية اأم دولة قمعية؟

يف ذكرى الثورة... والذكرى ت�سحذ عزم الثورينياقتل .. عذب .. ا�سرب .. انتهك .. لن حتاكم ..

القانون، الق�ساء، النيابة، الطب ال�سرعي .. هي نحن

بعد تويل �لببالوي رئا�سة �لوزر�ء وكمال �أبو عيطة وز�رة �لقوى �لعاملة، مل يختلف �لو�سع كثريً� بالن�سبة للعمال، 
وت�سببت مناورة �حلكومة باحلد �الأدنى لالأجور يف تاأجيج ودفع �الحتجاجات �لعمالية �إىل �سد�رة �مل�سهد من جديد 
خالل �سهر فرب�ير، فاأ�رصب عمال �لنقل �لعام وعمر �أفندي وعمال قطاع  �لغزل و�لن�سيج وعمال �لربيد وهيئة 
بتطبيق  �مل�ساحة وغريهم، مطالبني  هيئة  �ملحلية وعمال  و�ملجال�س  �الأحياء  باجليزة وموظفو  و�لتجميل  �لنظافة 
�حلد �الأدنى لالأجور، �لذي ك�سف عن عدم رغبة حكومة �لببالوي يف تقدمي �أي تنازل حتى لو كان ب�سيطًا وعلى 

�سبيل �ملناورة مثل �حلد �الأدنى �لذي �قرتحوه.
فرباير �ضهر الإ�ضرابات العمالية ...

  عمال النقل العام
ي�ضربون من جديد

 عمال غزل املحلة
يعلقون اإ�ضرابهم حتى  8 مار�س

احلد الأدنى والنحياز للعمال ..
 الكذبة بني وزارتي الببالوي وحملب

ت�سهد م�رص منذ �أ�سابيع موجة �إ�رص�بات �آخذة يف �لت�ساعد 
باأن ي�سملهم قر�ر  لفئات خمتلفة من �ملوظفني و�لعمال للمطالبة 
تطبيق  �أو  �لببالوي  حكومة  �أ�سدرته  لالأجور  �أدنى  حد  تطبيق 
�لفئات  من  �لعديد  �الإ�رص�بات  هذه  �سملت  لهم.  خا�سة  كو�در 
وعمال  و�الأطباء  �لعقاري  �ل�سهر  وموظفي  و�لن�سيج  �لغزل  مثل 
�لعام  �لنقل  �سائقي  و�أخري�  �مل�رصي  بالربيد  و�لعاملني  �مل�ساحة 

يف �لقاهرة.
مل تندلع �الإ�رص�بات �إال بعد عجز �حلكومة عن تنفيذ وعدها 
بتطبيق �حلد �الأدنى لالأجور �لـ1200 جنيه على جميع �لعاملني 
بالدولة بدءً� من �لعام �حلايل، �إذ مل يطبق �إال على موظفي �لقطاع 
و�لهيئات  �لعام  �الأعمال  قطاع  موظفي  ي�سمل  ومل  فقط  �لعام 

�خلا�سة.
نظام  �أقطاب  �أحد  حملب  �إبر�هيم  وجاء  �حلكومة  وتغريت 
�ملخلوع مبارك و�لذي ال يختلف كثريً� يف �نحياز�ت حكومته عن 
حكومة �سلفه �لببالوي، فكالهما يحافظ على �لنظام �القت�سادي 
على  يجد جديد  فلن  �ملو�طنني،  ال  �الأعمال  لرجال  �ملنحاز  للدولة 
�الأدنى،  �حلد  و�أب�سطها  �حلقوق  يف  �ملناور�ت  �ست�ستمر  �لو�سع 
مع ��ستمر�ر �إعالن �النحياز �لكاذب للعمال يف و�سائل �الإعالم �أو 

يف �للقاء�ت �ال�ستعر��سية.
ناهد  حملب  �ختيار  هو  �لو�سع،  هذ�  بوؤ�س  من  ز�د  وما 
عيطة  �بو  لكمال  خلفا  �لعاملة  للقوى  وزيرً�  لتكون  �لع�رصي 
كر�سي  على  �نحياز�ته  حقيقة  ظهرت  �لذي  �ل�سابق  �ملنا�سل 
�لوز�رة، ناهد �لع�رصي �لتي كانت م�سئولة �ملفاو�سات �جلماعية 
منذ  فهي  و��سحة  �نحياز�تها  بالوز�رة،  �لعمال  منازعات  لف�س 
للدولة  �سف  يف  دومًا  �جلماعية  �ملفاو�سات  م�سئولية  توليها 
"�خبطو�  للعمال  �ل�سهرية  جملتها  م�سدرة  �الأعمال،  ورجال 

دماغكم يف �حليط".

حركة العمال .. هل من تطور؟
نف�س  �أجل  من  ي�رصبون  ماز�لو�  �لعمال  �أن  برغم 
للعمال؛  �الآنية  باملطالب  حمدودة  تظهر  و�لتي  �ملطالب، 
فتحو�  �ملحلة  غزل  عمال  �أن  �إال  وغريه،  و�الأرباح  �الأجور 
�أو�سع بدرجة ما من �ملطالب  �لطريق ملعركة جديدة باآفاق 
�ل�رصكة  رئي�س  ف�ساد  مو�جهة  يف  معركة  �القت�سادية، 
�لقاب�سة فوؤ�د عبد �لعليم، �لذي �أ�رصو� على �ال�ستمر�ر يف 
على  برغم ح�سولهم  باإقالته  وعدً�  تلقيهم  �الإ�رص�ب حتى 

�الأرباح.
برغم �أن حترك �لعمال ماز�ل يف بد�ية ت�سيي�سه، �إال �أن 
�ملعركة يف مو�جهة رجل �خل�سخ�سة �الأول يف �حلكومة لها 
�أن ُيخت�رص  داللة على طريق ينتظر حركة �لعمال، وميكن 
كثريً� �إذ� توحد مع عمال غزل �ملحلة كل �لعمال �مل�سارين 
من �خل�سخ�سة؛ مثل عمال طنطا للكتان وعمال غزل �سبني 
وغريهم، خلو�س معركة و�حدة �سد وجود فوؤ�د عبد �لعليم 
�أواًل و�سد كل ما ميثله من �سيا�سيات �خل�سخ�سة و�الإفقار 

ثانيًا، وهو ما بد�أ �لعمال بالفعل يف �لتحرك نحوه.
ت�سحي  �أن  وال  �حلكومة،  من  ��ستجابة  نتوقع  ال 
و�لوعود  �ملناور�ت  �سوى  �حلكومة  تقدم  لن  برجالها، 
عرب  حقيقتها  ويدركون  �لعمال  �سيك�سفها  �لتي  �لكاذبة، 
�لن�سال  هذ�  الإن�ساج  طريقهم  يف  و�سي�ستمرون  ن�سالهم، 
وفتح �أفقه من �لن�سال �القت�سادي و�لنقابي فقط لي�سبح 
و�لن�سيج  �لغزل  �سناعة  على  �ملحافظة  �أجل  من  ن�سااًل 
�أجل  من  ن�سااًل  �الأبعد  �ملدى  على  ثم  للف�ساد،  وحماربة 

�سلطة �لعمال على �أدو�ت �إنتاجهم.
يا عمال م�رص �إحتدو�

كل �ل�سلطة للعمال
�رصيف منت�رص

 �أ�رصب عمال �لنقل �لعام يوم �ل�سبت 23 فرب�ير للمطالبة 
دورية  وعالوة  وخماطر  عدوى  وبدل  وظيفية  �أعباء  ب�رصف 

7% ونقل تبعية �لهيئة من حمافظة �لقاهرة لوز�رة �لنقل.
وحقق  فرب�ير   27 �خلمي�س  يوم  حتى  �الإ�رص�ب  �أ�ستمر 
جناحًا للعمال ب�رصف 200 جنية بدل و�ملفاو�سات م�ستمرة 
�لعام  �لنقل  هيئة  ورئي�س  �لعام،  للنقل  �مل�ستقلة  �لنقابة  بني 
�لعمال  و�أنهى  �ملطالب.  باقي  ومناق�سة  �لبدالت  لزيادة 
بتنفيذ  �لهيئة  رئي�س  وعدهم  �أن  بعد  �جلمعة  يوم  �إ�رص�بهم 
جزء من �ملطالب ورفع بقيتها �إىل حمافظ �لقاهرة لدر��ستها.

قر�ر �إنهاء �الإ�رص�ب ق�سم قياد�ت �لنقابة �مل�ستقلة، بني 
من �كتفى بهذ� �ملك�سب و من قرر �أن �إنهاء �الإ�رص�ب خيانة 
وقدم  �لعام.  �لنقل  هيئة  رئي�س  باإقالة  مطالبتهم  بعد  للعمال 
من  ��ستقالته  �مل�ستقلة  �لنقابة  رئي�س  نائب  �لبحريي  طارق 

�ملن�سب، و�أعلن �سعيه الإن�ساء �لنقابة �حلرة للنقل �لعام.
ما  و�رصعان  �لعام،  للنقل  �الأخري  �لن�سال  هذ�  يكون  لن 
�لهيئة،  رئي�س  قطعها  �لتي  �لوعود  تهافت  جميعهم  �سيدرك 
وقتها �سيعودون جميعًا للن�سال، �لذي لن يكون له قيمة لو مل 
ي�ستوعبو� درو�س �الإ�رص�بات �ل�سابقة، ولو مل ي�سعو� لتوحيد 
ن�سال جمموعاتهم �ملختلفة من �أجل هدف �أ�سا�سي و�حد هو 

مو�جهة �ال�ستغالل �لذي يتعر�س له عمال �لنقل �لعام.

بد�أ �إ�رص�ب �الآالف من عمال غزل �ملحلة يوم �الثنني 10 
وم�سانع  �أق�سام  جميع  د�خل  �لعمل  عن  و�متنعو�  فرب�ير، 

�ساحة  �أمام  وتظاهرو�  �ملاكينات  و�أوقفو�  �ملختلفة  �ل�رصكة 
�ملحلة  مبدينة  �لرئي�سي  �الإد�رة  ملبنى  �ملو�جهة  حرب  طلعت 
�لكربى، �حتجاجًا على تاأخر �رصف �الأرباح و�حلو�فز )�لدفعة 
دي�سمرب  �سهر  �ملقرر �رصفها خالل  من  كان  و�لتي  �لر�بعة(، 
بو�قع �سهرين، ومت ترحيلها �إىل �سهر فرب�ير، ولتطبيق �حلد 

�الأدنى و�إقالة رئي�س �ل�رصكة �لقاب�سة.
جلان  بالغربية  ومديريتها  �لعاملة  �لقوى  وز�رة  �سكلت 
حلل �الأزمة لعودة �لعمال للعمل، ولكن ف�سلت جميع �ملفاو�سات 
ب�سبب تالعب وز�رة �لقوى �لعاملة ووز�رة �ال�ستثمار يف تلبية 

مطلب �إقالة فوؤ�د عبد �لعليم رئي�س �ل�رصكة �لقاب�سة.
�لعمال  �أعلن  حتى  يومًا  ع�رص  الثنتي  �الإ�رص�ب  �أ�ستمر 
مت  ملا  ��ستنادً�  وذلك  �ملقبل،  مار�س   8 حتى  �إ�رص�بهم  تعليق 
الأغلب  �ال�ستجابة  و�إعالنه  �ال�ستثمار  وزير  مع  عليه  �التفاق 
و�إعفاء  �ل�رصكة،  �إد�رة  ت�سكيل جمل�س  �إعادة  مطالبهم، ومنها 
�إجازة  �الإ�رص�ب  �أيام  و�عتبار  من�سبه،  من  �لعام  �ملفو�س 
وحدة  و�رص�ء  �لطبي  �ملجمع  تطوير  و�إعادة  �الأجر،  مدفوعة 
�إ�ساعة كاملة على �أن تتحمل وز�رة �ال�ستثمار �رص�ءها. �أي�سًا 
و�لتي  جنيها  �لـ220  من  �لعمال  �إعفاء  على  �لوزير  مو�فقة 
�لتاأمينات،  ح�سبة  من  �الإثابة  حافز  بند  حتت  �لعمال  يدفعها 
�إقر�ره  وتطبيق �حلد �الأدنى لالأجور على جميع �لعاملني بعد 
ب�سحب  و�لتعهد  لالأجور،  �لقومي  �ملجل�س  �جتماع  خالل  من 
للجمعية  �جتماع  �أول  يف  �لقاب�سة  �ل�رصكة  رئي�س  من  �لثقة 

�لعمومية لل�رصكة �لقاب�سة.
�لعمال  با�ستفز�ز  قام  �لغربية  حمافظ  �أن  �لعمال  وذكر 
ملطالبهم  �ال�ستجابة  تتم  لن  �أنه  لهم  موؤكد�  بهم،  لقائه  �أثناء 
�لرئا�سية، عك�س ما كان عمال �ل�رصكة قد  �إال بعد �النتخابات 
عمال  �أن  �لعمال  و�أ�ساف  �ال�ستثمار،  وزير  مع  عليه  �تفقو� 
�ل�رصكة �سعرو� �أن هناك موؤ�مرة ي�سارك فيها حمافظ �لغربية 

تهدف �إىل �إف�سال ما مت �التفاق عليه مع وزير �ال�ستثمار.


