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ن�ضال الطالب  ..بني فرباير  46واليوم
مقدمة
يف التا�سع من فرباير � 1946أثناء عطلة منت�صف العام دعت اللجنة التنفيذية العليا
للطلبة (ت�ساوي االحتاد العام للطالب) الطالب لعقد م�ؤمترات عامة ملناق�شة الأو�ضاع
�آنذاك يف م�رص ،ومواجهة كل �أ�شكال التبعية لال�ستعمار ،وعدم الدخول يف مفاو�ضات
�إال على �أ�سا�س اجلالء التام  ،وطالبت الأحزاب بو�ضع خطط ملا �سيحدث يف حالة
رف�ض االحتالل الربيطاين اجلالء عن م�رص ،و�سبق هذا البيان مظاهرات و�إ�رضابات
�ضخمة يف كل �أرجاء م�رص ،حاولت احلكومة قمع ال�صحف حتى ال تن�رش �أي �أخبار
عن الإ�رضابات والتظاهرات � -سواء �صحيحة �أو خاطئة  -عن طريق ت�رشيع يجرم
ذلك ولكن ذلك مل مينع التظاهرات من االنت�شار والتزايد.
انعقد امل�ؤمتر العام الأول يف جامعة القاهرة (جامعة ف�ؤاد يف ذلك الوقت) ،و�شارك
فيه الكثري من طلبة املدار�س واملعاهد ،واعتربوا �أن املفاو�ضة عم ًال من �أعمال اخليانة
و�أن �إلغاء معاهدة  1936واتفاقية  1899بات واجب ًا.
تظاهرات طالبية �ضخمة وقمع من ال�سلطة
بعد ذلك اليوم خرجت تظاهرات �ضخمة من اجلامعات ،منها املظاهرة الأ�ضخم
منذ احلرب العاملية الثانية فعربت �شارع اجلامعة ثم ميدان اجليزة �إىل كوبري عبا�س
وما �إن تو�سطته حتى حا�رصها البولي�س من اجلانبني ،وبد�أ االعتداء علي تلك التظاهرة
مما �أدى ل�سقوط البع�ض يف النيل و�سقط بع�ض القتلى ،وقد قتل وجرح يف تلك الأحداث
�أكرث من مائتي فرد ،ويف ذات اليوم حدثت تظاهرات يف املن�صورة و�أ�سوان �أدت �إىل
�إ�صابة واعتقال طالب �آخرين ،ثم �صادرت احلكومة ال�صحف التي حتدثت عن تلك
التظاهرات ولكن ذلك مل مينع من انت�شار التظاهرات يف جامعات وكليات �أخرى.
وبعد تطور الأحداث ،قررت احلكومة تعطيل الدرا�سة ملدة ثالثة �أيام ولكن ذلك
�أدى �إىل انت�شار التظاهرات يف جميع �أنحاء م�رص ،ويف يوم اجلمعة  15فرباير بعد
ال�صالة قامت تظاهرات للمطالبة باجلالء ولتحية ال�شهداء ،وقد لوحظ ات�ساع نطاق
احلركة اجلماهريية لت�شمل قطاعات �أخرى غري الطالب وامتدادها جلميع فئات
ال�شعب و�أحياء �شعبية مثل (الغورية واملو�سكي والعتبة و�شارع ف�ؤاد) ،وقامت
مظاهرة �أخرى يف حي بوالق من ال�شباب والعمال تهتف ب�سقوط االحتالل ،وقمع
البولي�س تظاهرة �ضخمة يف بور�سعيد تارك ًا  65م�صاب ًا.
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة و�إ�ضراب  21فرباير
احلركة الطالبية لي�ست حركة منف�صلة يف حد ذاتها ،وهي نتيجة �أو�ضاع ت�شمل
البالد كلها ولي�ست منف�صلة عن ال�رصاع الطبقي الدائر ،وقد ت�صدر م�شهد �أحداث 21
فرباير العمال والطلبة ،فت�شكلت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة يومي  18و 19فرباير،
وهي ت�ضم اللجنة الوطنية للطالب بالإ�ضافة �إىل عمال من �شربا اخليمة والعديد من
النقابات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واالحتادات العمالية ،ودعت اللجنة �إىل �إ�رضاب عام يوم
 21من فرباير و�أطلق علي ذلك اليوم (يوم اجلالء) ،احت�شد � 100ألف �شخ�ص بينهم
(� 15ألف عامل من �شربا اخليمة وحدها) .وهذا ُيظهر امل�ضمون الطبقي للحركة؛ فلم
تكن حتركات العمال يف الق�ضية الوطنية كق�ضية منف�صلة وجمتز�أة يف حد ذاتها بل
كانت بالن�سبة لهم ق�ضية مرتبطة بو�ضعهم الطبقي امل�أزوم نتيجة احلالة االقت�صادية
والتو�سع الر�أ�سمايل والهيمنة االقت�صادية لالحتالل ،ونتيجة مل�ساومات البورجوازية
امل�رصية التي انحازت للتفاو�ضات مع االجنليز.
ويف مواجهة هذا التحرك ال�شعبي انحاز الإخوان كعادتهم ملحاوالت �إ�ضعاف
ال�رصاع ،حيث �أن�شئوا اللجنة القومية للطلبة ورف�ض ح�سن البنا تدعيم التظاهرات،
هكذا هم الإخوان دائم ًا ،املا�ضي مثل احلا�رض هم ي ٌد لالحتالل والبورجوازية امل�رصية
لتحجيم وك�رس االنتفا�ضات امل�رصية .واكتفى املارك�سيون �آنذاك بالق�ضية الوطنية
ك�شيء منف�صل يف حد ذاته عن ال�رصاع الطبقي ،وبالتايل �ساهموا بقوة يف و�أد الثورة
نتيجة انف�صال رغباتهم عن ما خرج من �أجله العمال.
و�إذا نظرنا جلميع االنتفا�ضات والتظاهرات من وقتها �إىل اليوم ،جند ن�ضال
الطالب يف قلب امل�شهد ،يف املا�ضي واحلا�رض ،ويف قلب التجارب ال�سابقة جند م�شاهد
تتكرر وجند حقيقة ال يجب �أن نغفل عنها وهي �أن ن�ضال الطلبة لي�س ن�ضا ًال منف�ص ًال �أو
معزو ًال عن املجتمع ،بل هو ن�ضال مت�صل بجميع اجلماهري الكادحة التي تنا�ضل من
�أجل التحرر من اال�ستغالل منذ وجد �إىل الآن ،ومن قراءة املا�ضي ننظر �إىل احلا�رض
يف معركة جديدة من معارك الطلبة.

ن�ضال الطلبة عقب  30يونيو
ا�ستغلت قوي الثورة امل�ضادة الفر�صة بعد عزل حممد مر�سي لقتل ما اكت�سبته
الثورة بعد عزل مبارك ومنها حرية العمل ال�سيا�سي داخل اجلامعة و�إبعاد احلر�س
اجلامعي عنها ،ففي بداية العام اندلعت تظاهرات لطالب الإخوان داخل اجلامعة
وقوبلت برف�ض الطلبة ملحاولة عودة حاكم انتف�ض �ضده ال�شعب ،ولكن ا�ستغلت
الأجهزة الأمنية الفر�صة الفتعال م�صادمات بني طالب الأخوان وطلبة �آخرين البع�ض
منهم مدفوع من الأجهزة الأمنية ،ومل ينتظر الإعالم �شيء ليطالب بعودة احلر�س
اجلامعي وتدخل ال�رشطة .وازدادت حدة امل�صادمات يف بع�ض اجلامعات بني طلبة
الأخوان والطلبة املدعمني ببلطجية من خارج اجلامعة ومعهم الأ�سلحة البي�ضاء
واخلرطو�ش وكذلك الإخوان دعموا �أنف�سهم بال�شماريخ واحلجارة ،م�شهد مرتبك
ي�صطنعه الأمن وير�ضي عنه الأخوان ،فخلو ال�ساحة الطالبية من احلركات ال�سيا�سية
وبقاء امل�شهد كحرب بني الإخوان والدولة هو م�شهد مف�ضل للطرفني ،دعمه الإعالم
الر�أ�سمايل املدين الذي ترتبط م�صاحله بقتل ما تبقى من الثورة لتبقى م�صاحلهم
بدون م�سا�س.
زادت ال�ضغوط علي وزارة التعليم العايل ب�سبب اقتحام الداخلية للجامعة وازداد
�شعور الطالب باخلطر ،تعر�ض الكثري من الطالب للإ�صابات الع�شوائية واحل�صار
واالقتحام� ،أ�صبحت اجلامعات �ساحة حرب ،وعندها بد�أت اخلطوة الثانية من قبل
الأجهزة الأمنية ل�سحق كل املكت�سبات ،فبد�أت بالقب�ض علي الطالب من خارج
اجلامعات ومب�ساعدة البلطجية من داخل اجلامعات.
يف تلك اللحظة بد�أ عموم الطلبة يف االنتفا�ض يف عدد من اجلامعات ،نتيجة تردي
الأو�ضاع الأمنية وح�صار الطلبة واالعتداء عليهم ،وكذلك ب�سبب القب�ض علي الطلبة
من منازلهم ،ولوحظ �أن �أغلبهم ال ينتمي جلماعة الإخوان �أ�سا�س ًا وال م�ؤيد لهم ،ظهر
ذلك بو�ضوح مبقتل طالب الهند�سة جامعة القاهرة حممد ر�ضا وهو خارج من درا�سته.
�شهدت جامعات (القاهرة ،عني �شم�س ،الزقازيق ،املن�صورة ،الإ�سكندرية)
وغريها حتركات من الطالب الغري منتمني لطريف الثورة امل�ضادة (�أولهما الدولة ممثلة
يف ال�رشطة واملجل�س الأعلى للجامعات والطرف الآخر الإخوان).
دور طريف الثورة امل�ضادة يف حماولة و�أد ن�ضال الطالب
كما قلنا �سابق ًا ،فالدولة تريد قتل م�ساحة العمل ال�سيا�سي داخل اجلامعة وهي
مك�سب من املكا�سب القليلة بعد  25يناير ،تريد الدولة خنق هذه امل�ساحة �ضمن حماولتها
ال�ستعادة �سيطرتها وقتل الثورة ،وقد وجدت حجج منا�سبة لذلك ،مل يعد الأمر جمرد
حر�س جامعي مثلما كان يف عهد مبارك ،بل وجدت الفر�صة لقتل الطلبة داخل جامعتهم
وتدني�س اجلامعة باملدرعات واملخربين ،ومل يتوقف الأمر على ا�ستهداف الإخوان
بل هو ا�ستهداف جلميع الطلبة خ�صو�ص ًا املنتمني للأجنحة الدميقراطية والثورية،
�أ�صبح القب�ض ع�شوائي والتعذيب يتم داخل املدرعات والتحر�ش بالطالبات والتعدي
علي الأ�ساتذة� ،أنها الدولة والداخلية تنتقمان النهيارهما يوم  28يناير من �أحد معاقل
الثورة ،االنتقام ال يقت�رص على �أحد بعينه ولي�ست هي خ�صومه بني الدولة وبع�ض
الطلبة امل�سي�سني ،بل الأمر يتلخ�ص يف �إرهاب جميع الطلبة و�إذاللهم ،فهل ي�صمت
الطلبة علي ذلك؟
�أما بالن�سبة للإخوان فدورهم هو القاتل لأي فر�صه انت�صار لن�ضال الطلبة يف
مواجهة قمع الدولة ،كعادتهم يريد الإخوان �أن يقت�رص �أي حراك فقط على �أهدافهم
وم�صاحلهم ،فهم كعادة كل القوى الرجعية ال يهتمون بالثورة وال ب�أي ن�ضال �إال بقدر
ما يخدم و�صولهم لل�سلطة ،و�إن وجدوا ن�ضا ًال ي�سعى بعيد ًا عن هذا فيف�ضلون قتله
ويف�ضلون الدولة القمعية وكذلك تف�ضلهم الدولة.
لعل ما حدث يف جامعة القاهرة هو خري مثال علي ذلك ،فبعد مقتل الطالب حممد
ر�ضا� ،شهدت اجلامعة يوم غ�ضب طالبي غري عادي ،جتمع الطلبة يف �ساحة كلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية وقد كانت الأغلبية من الطلبة الغا�ضبة الغري منتمية لأي
طرف �سيا�سي ،هتف اجلميع ب�شعارات طالبية و�أراد اجلميع �أن ال ي�ضيع حق الطالب
املقتول هبا ًء ،وعلى الفور مل ي�ستطيع الإخوان حتمل ذلك امل�شهد فظهرت �شعارات
رابعة وانف�صل �أن�صارهم مب�سرية تندد (باالنقالب) علي حد و�صفهم وتتحدث عن
(�رشعيتهم) ،كانت النتيجة ف�ض ذلك احلراك الطالبي الهائل� ،أنف�ض الطالب الغري
م�سي�سني عن هذه التظاهرات ،ومل جتلب هذه التظاهرات �سوي حنق اجلماهري الذين
مل يروا من ذلك امل�شهد �سوي م�سرية جامعة القاهرة القتحام التحرير.

يقال �أحيان ًا �أن اجلواب يقر�أ من عنوانه ،يعني هذا �أنك قد ال حتتاج لكثري من
التفا�صيل واجلهد لتعرف حمتوى �شيء ما �إذا ما ا�ستطعت �أن ترى دالالت بداياته
الأويل .وهو ما ميكن �أن نطبقه على احلكومة اجلديدة برئا�سة �إبراهيم حملب وزير
الإ�سكان يف حكومة الببالوي ورئي�س جمل�س �إدارة املقاولني العرب منذ عام .2001
فربغم �أن حملب بد�أ عهد وزارته بخطاب عن حقوق املواطنني ،ويف زيارة �إىل
املحلة حتدث عن وقف اخل�صخ�صة وعن �سعيه لتحقيق م�صالح العمال� ،إال �أنه بعيد ًا
عن هذه الرطانة املعتادة ميكننا بت�أمل ب�سيط للوزراء الذين اختارهم �أن نك�شف
االنحياز احلقيقي .ولن�أخذ كمثال وزير املالية اجلديد هاين قدري دميان.
اختيار دميان هو �إ�شارة وا�ضحة للم�ؤ�س�سات املالية الدولية عن طبيعة ال�سيا�سات
االقت�صادية التي �ستتبعها م�رص خالل عهد هذه الوزارة ،فالوزير الذي ح�صل على
املاج�ستري يف ال�شئون الدولية و�إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية من جامعة كولومبيا يف
الواليات املتحدة عام  ،1996عمل بوظائف خمتلفة يف احلكومة امل�رصية خالل  20عام ًا
�آخرها م�ساعد ًا لوزير املالية يو�سف بطر�س غايل منذ عام  2007ومت ترقيته مل�ساعد

�أول وزير املالية يف �أكتوبر  ،2012وكان م�سئو ًال عن
التفاو�ض مع �صندوق النقد الدويل بخ�صو�ص القر�ض
يف عهد حكومة الإخوان ،وحتى ا�ستقالته يف نهاية �أبريل
 2013ليقفز من حكومة الإخوان قبل �شهرين فقط من
عزل مر�سي وي�سافر �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
واليوم يعود دميان لي�صبح املفاو�ض الأول مع �صندوق
النقد وزير ًا للمالية.
ن�رش عن دميان منذ الأيام الأوىل ميله لالقت�صاد وزير املالية /هاين قدري دميان
التق�شفي وهو ما يعني بب�ساطة تقلي�ص �إنفاق الدولة
على اخلدمات ،وحتدث هو عن �إعادة هيكلة الدعم وم�رشوعات �رشاكة بني احلكومة
والقطاع اخلا�ص� .إنها �إ�شارات وا�ضحة �أن دميان �سي�سري على خطى �أ�سالفه بنف�س
ال�سيا�سيات ،وهو ما �ستك�شفه الأيام التالية.
�سامح ال�سعدي

قدري دميان وزير ًا للمالية  ..حكومة حملب تك�شف انحيازاتها مبكر ًا

توا�صل معنا

https://www.facebook.com/revleftist

موقعنا على االنرتنت

www.elthawry.wordpress.com

حتت �شعار (حركة طالبية واحدة) تعاونت بع�ض القوي املح�سوبة علي
الي�سار ون�سقت ب�شكل وا�ضح بل و�ضد رغبة �أغلب القوى الطالبية وبقية الطلبة
مع الأخوان ،وبذلك �شاركوا مع الأخوان يف قتل هذه احلركة يف مهدها ،عرب
دفعها �إىل �أفق �ضيق ال يخدم ن�ضال الطالب وال ن�ضال بقية املجتمع وي�صب
فقط يف �صالح الإخوان ،لي�ست احلركة الطالبية واحدة ولي�س كل من نزل �ضد
ال�سلطة ميثل الثورة ،والإخوان يف  25يناير وجبهة الإنقاذ يف  30يونيو خري
مثال علي ذلك.
املهام الواجبة لتقدم ن�ضال الطالب
�إن ن�ضالنا احلايل لي�س وليد تلك اللحظة ولي�س التجربة الأوىل ،فم�سرية
ن�ضاالت الطلبة امل�رصيني طويلة ومتتد منذ ع�رشات ال�سنني ،حيث �شارك الطلبة
يف �أغلب االنتفا�ضات بحيوية وب�سالة ،لذا فلدينا خربة تاريخية وخربة حالية ال
يجب �أن نتجاهلها ،وقد جند فيها حلو ًال لو�ضعنا احلايل يف ظل �رصاعات قوى
الثورة امل�ضادة ،وتتمثل هذه احللول يف:
 .1ت�شكيل كتلة طالبية �صلبة ملواجهة حماوالت الأمن للتنكيل بالطالب
يجب علي الطالب الن�شطني ،خ�صو�ص ًا املنت�سبني للقوى الدميقراطية
والثورية ،االت�صال بالطالب الغري م�سي�سني وربطهم بالق�ضية الطالبية ودفعهم
لالجتاه ال�صحيح ،وبناء كتلة طالبية �صلبة قادرة علي احلفاظ علي املكا�سب
الدميوقراطية والدفاع عن حرية العمل ال�سيا�سي والتنظيمي داخل اجلامعة،
�ضم عنا�رص جديدة ونقل الأفكار الثورية واالنحياز الطبقي لهم ،رفع وعي الطلبة
ليقرءوا امل�شهد املعقد ب�صورة �صحيحة ،وفتح نقا�شات م�ستمرة معهم وربطهم
بالق�ضية لي�شعروا �أن املك�سب مك�سبهم واخل�سارة خ�سارتهم ،والأمر يف احلقيقة
كذلك ،ف�سيطرة الأمن علي اجلامعة هي �إعالن انت�صار نظام اال�ستبداد والتفاوت
الطبقي ،مما يعني ا�ستمرار الأزمات االقت�صادية واالجتماعية ،وبالإ�ضافة لقتل
العمل ال�سيا�سي وفتح املجال حلمالت التنكيل التي �ست�شن على الطلبة ب�صورة
�أ�رش�س و�ستنال كل طالب؛ م�سي�س كان �أو غري م�سي�س ،ذكر كان �أو �أنثى.
 .2ربط الن�ضال الطالبي بالن�ضال العمايل والأحياء الفقرية
خالل التجارب ال�سابقة ،كانت احلركة العمالية هي العمود الفقري لأغلب
االنتفا�ضات ،ال�سيما التي ظهر فيها دور الطلبة ب�شكل وا�ضح ،مث ًال تظاهر
يوم  21فرباير � 15ألف عامل من �شربا اخليمة وحدها كما ذكرنا ،فالعمال
هم القادرون علي زلزلة �أي نظام وجعل ن�ضال الطلبة يخرج من �إطار املطالب
الدميقراطية فقط �أو �رصاعات الأجيال ،ولكن االت�صال بالن�ضال العمايل وبقية
فئات املجتمع يظهر الق�ضية ككل متكامل ب�شقيها الدميقراطي واالجتماعي
جلميع الأعمار والعنا�رص امل�ستغَلة يف املجتمع ،جميع الأحياء الفقرية
والع�شوائية التي متلأ القاهرة وال�صعيد وبقية املحافظات ،يجب �أن يقوم الطلبة
بو�صل ن�ضاالتهم بن�ضاالت ه�ؤالء ،ويلعبوا دور ًا بوعيهم الثوري يف �صقل وعي
ه�ؤالء امل�ستغَلني لينظموا �أنف�سهم وي�شكلوا جلانهم ال�شعبية من �أجل الدفاع عن
حقوقهم املهدورة ،هكذا �سي�صل ن�ضال الطلبة للجميع ولن يبقي �أ�سري �أ�سوار
اجلامعات في�سهل علي الأمن والإعالم ت�شويهه والق�ضاء عليه.
ينبغي �أن نبد�أ يف خلق جمموعات ات�صال مع العمال وربط ن�ضالنا
بق�ضاياهم ،وحتويل ال�رصاع �إىل �رصاع ي�شمل مواجهة تلك الدولة التي ال تريد
�سوى احلفاظ علي نف�سها وامتيازات �سادتها عرب قتل انتفا�ضة ال�شعب التي
بد�أت يف  25يناير  2011لتعيد الأو�ضاع �إيل ما كانت عليه قبل ذلك.
عالء عبد العظيم

من نحن
الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
�أهدافنا هي  :الإطاحة بالنظام الر�أ�سمايل منبع الف�ساد والظلم والإثراء
من عرق ودم ال�شعب ،و�إقامة دولة العدل الإجتماعى وامل�ساواة ،دولة
بال ا�ستغالل �أو طبقية ،بال �سادة �أو عبيد ،الكل فيها مواطنون �أحرار
مت�ساوون ،مت�شاركون يف العمل والرثوة والعائد و�إدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي  :الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون والفقراء يف املدن
والريف ،تعمل بهم ،ومن اجلهم ،وتقيم نظامهم.
نرف�ض  :اى متييز بني الب�رش على �أ�سا�س العقيدة �أو اللون �أو اجلن�س �أو
العرق.
ننا�ضل �ضد  :اال�ستغالل الطبقي واال�ستبداد والعن�رصية والتمييز بجميع
�صوره واال�ستعمار وال�صهيونية.
ن�ؤيد  :حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�ستعمار واال�ستبداد مبا يف ذلك
املقاومة امل�سلحة ونتم�سك بحق الفل�سطينيني يف كامل �أر�ضهم.
نقاوم  :م�شاريع ال�سيطرة الإمربيالية والأمريكية ،والتدخل اال�ستعماري يف
منطقتنا �أو يف اى مكان.
مند �أيدينا � :إىل كل القوى التي تقاوم اال�ستبداد واالمربيالية واال�ستغالل
الطبقي والتدخل اال�ستعماري ،للتعاون من اجل حتقيق العدل واحلرية.
�أ�شقائنا  :كل ثوار العامل وكل املناه�ضني للر�أ�سمالية واال�ستغالل وامل�شاريع
اال�ستعمارية.
نحن  :جزء من �شعب م�رص نعي�ش �آالمه ونحارب معركته ون�سعى معه للتحرر
من امل�ستغلني �أو امل�ستبدين ،حلمنا حلمه ،وطريقنا طريقه.
�شعارنا هو  :حترير اجلماهري بيد اجلماهري.
الي�سار الثوري

فرباير �شهر الإ�ضرابات العمالية ...
عمال النقل العام
ي�ضربون من جديد

�أ�رضب عمال النقل العام يوم ال�سبت  23فرباير للمطالبة
ب�رصف �أعباء وظيفية وبدل عدوى وخماطر وعالوة دورية
 %7ونقل تبعية الهيئة من حمافظة القاهرة لوزارة النقل.
�أ�ستمر الإ�رضاب حتى يوم اخلمي�س  27فرباير وحقق
جناح ًا للعمال ب�رصف  200جنية بدل واملفاو�ضات م�ستمرة
بني النقابة امل�ستقلة للنقل العام ,ورئي�س هيئة النقل العام
لزيادة البدالت ومناق�شة باقي املطالب .و�أنهى العمال
�إ�رضابهم يوم اجلمعة بعد �أن وعدهم رئي�س الهيئة بتنفيذ
جزء من املطالب ورفع بقيتها �إىل حمافظ القاهرة لدرا�ستها.
قرار �إنهاء الإ�رضاب ق�سم قيادات النقابة امل�ستقلة ,بني
من اكتفى بهذا املك�سب و من قرر �أن �إنهاء الإ�رضاب خيانة
للعمال بعد مطالبتهم ب�إقالة رئي�س هيئة النقل العام .وقدم
طارق البحريي نائب رئي�س النقابة امل�ستقلة ا�ستقالته من
املن�صب ،و�أعلن �سعيه لإن�شاء النقابة احلرة للنقل العام.
لن يكون هذا الن�ضال الأخري للنقل العام ،و�رسعان ما
�سيدرك جميعهم تهافت الوعود التي قطعها رئي�س الهيئة،
وقتها �سيعودون جميع ًا للن�ضال ،الذي لن يكون له قيمة لو مل
ي�ستوعبوا درو�س الإ�رضابات ال�سابقة ،ولو مل ي�سعوا لتوحيد
ن�ضال جمموعاتهم املختلفة من �أجل هدف �أ�سا�سي واحد هو
مواجهة اال�ستغالل الذي يتعر�ض له عمال النقل العام.

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

بد�أ �إ�رضاب الآالف من عمال غزل املحلة يوم االثنني 10
فرباير ,وامتنعوا عن العمل داخل جميع �أق�سام وم�صانع

ال�رشكة املختلفة و�أوقفوا املاكينات وتظاهروا �أمام �ساحة
طلعت حرب املواجهة ملبنى الإدارة الرئي�سي مبدينة املحلة
الكربى ،احتجاج ًا على ت�أخر �رصف الأرباح واحلوافز (الدفعة
الرابعة) ،والتي كان من املقرر �رصفها خالل �شهر دي�سمرب
بواقع �شهرين ،ومت ترحيلها �إىل �شهر فرباير ،ولتطبيق احلد
الأدنى و�إقالة رئي�س ال�رشكة القاب�ضة.
�شكلت وزارة القوى العاملة ومديريتها بالغربية جلان
حلل الأزمة لعودة العمال للعمل ,ولكن ف�شلت جميع املفاو�ضات
ب�سبب تالعب وزارة القوى العاملة ووزارة اال�ستثمار يف تلبية
مطلب �إقالة ف�ؤاد عبد العليم رئي�س ال�رشكة القاب�ضة.
�أ�ستمر الإ�رضاب الثنتي ع�رش يوم ًا حتى �أعلن العمال
تعليق �إ�رضابهم حتى  8مار�س املقبل ،وذلك ا�ستناد ًا ملا مت
االتفاق عليه مع وزير اال�ستثمار و�إعالنه اال�ستجابة لأغلب
مطالبهم ،ومنها �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�رشكة ،و�إعفاء
املفو�ض العام من من�صبه ،واعتبار �أيام الإ�رضاب �إجازة
مدفوعة الأجر ،و�إعادة تطوير املجمع الطبي و�رشاء وحدة
�إ�شاعة كاملة على �أن تتحمل وزارة اال�ستثمار �رشاءها� .أي�ض ًا
موافقة الوزير على �إعفاء العمال من الـ 220جنيها والتي
يدفعها العمال حتت بند حافز الإثابة من ح�سبة الت�أمينات،
وتطبيق احلد الأدنى للأجور على جميع العاملني بعد �إقراره
من خالل اجتماع املجل�س القومي للأجور ،والتعهد ب�سحب
الثقة من رئي�س ال�رشكة القاب�ضة يف �أول اجتماع للجمعية
العمومية لل�رشكة القاب�ضة.
وذكر العمال �أن حمافظ الغربية قام با�ستفزاز العمال
�أثناء لقائه بهم ،م�ؤكدا لهم �أنه لن تتم اال�ستجابة ملطالبهم
�إال بعد االنتخابات الرئا�سية ،عك�س ما كان عمال ال�رشكة قد
اتفقوا عليه مع وزير اال�ستثمار ،و�أ�ضاف العمال �أن عمال
ال�رشكة �شعروا �أن هناك م�ؤامرة ي�شارك فيها حمافظ الغربية
تهدف �إىل �إف�شال ما مت االتفاق عليه مع وزير اال�ستثمار.

احلد الأدنى واالنحياز للعمال ..
الكذبة بني وزارتي الببالوي وحملب

ت�شهد م�رص منذ �أ�سابيع موجة �إ�رضابات �آخذة يف الت�صاعد
لفئات خمتلفة من املوظفني والعمال للمطالبة ب�أن ي�شملهم قرار
تطبيق حد �أدنى للأجور �أ�صدرته حكومة الببالوي �أو تطبيق
كوادر خا�صة لهم� .شملت هذه الإ�رضابات العديد من الفئات
مثل الغزل والن�سيج وموظفي ال�شهر العقاري والأطباء وعمال
امل�ساحة والعاملني بالربيد امل�رصي و�أخريا �سائقي النقل العام
يف القاهرة.
مل تندلع الإ�رضابات �إال بعد عجز احلكومة عن تنفيذ وعدها
بتطبيق احلد الأدنى للأجور الـ 1200جنيه على جميع العاملني
بالدولة بدء ًا من العام احلايل� ،إذ مل يطبق �إال على موظفي القطاع
العام فقط ومل ي�شمل موظفي قطاع الأعمال العام والهيئات
اخلا�صة.
وتغريت احلكومة وجاء �إبراهيم حملب �أحد �أقطاب نظام
املخلوع مبارك والذي ال يختلف كثري ًا يف انحيازات حكومته عن
حكومة �سلفه الببالوي ،فكالهما يحافظ على النظام االقت�صادي
للدولة املنحاز لرجال الأعمال ال املواطنني ,فلن يجد جديد على
الو�ضع �ست�ستمر املناورات يف احلقوق و�أب�سطها احلد الأدنى،
مع ا�ستمرار �إعالن االنحياز الكاذب للعمال يف و�سائل الإعالم �أو
يف اللقاءات اال�ستعرا�ضية.
وما زاد من ب�ؤ�س هذا الو�ضع ,هو اختيار حملب ناهد
الع�رشي لتكون وزير ًا للقوى العاملة خلفا لكمال ابو عيطة
املنا�ضل ال�سابق الذي ظهرت حقيقة انحيازاته على كر�سي
الوزارة ,ناهد الع�رشي التي كانت م�سئولة املفاو�ضات اجلماعية
لف�ض منازعات العمال بالوزارة ،انحيازاتها وا�ضحة فهي منذ
توليها م�سئولية املفاو�ضات اجلماعية دوم ًا يف �صف للدولة
ورجال الأعمال ،م�صدرة جملتها ال�شهرية للعمال "اخبطوا
دماغكم يف احليط".

حركة العمال  ..هل من تطور؟
برغم �أن العمال مازالوا ي�رضبون من �أجل نف�س
املطالب ،والتي تظهر حمدودة باملطالب الآنية للعمال؛
الأجور والأرباح وغريه� ،إال �أن عمال غزل املحلة فتحوا
الطريق ملعركة جديدة ب�آفاق �أو�سع بدرجة ما من املطالب
االقت�صادية ،معركة يف مواجهة ف�ساد رئي�س ال�رشكة
القاب�ضة ف�ؤاد عبد العليم ،الذي �أ�رصوا على اال�ستمرار يف
الإ�رضاب حتى تلقيهم وعد ًا ب�إقالته برغم ح�صولهم على
الأرباح.
برغم �أن حترك العمال مازال يف بداية ت�سيي�سه� ،إال �أن
املعركة يف مواجهة رجل اخل�صخ�صة الأول يف احلكومة لها
داللة على طريق ينتظر حركة العمال ،وميكن �أن ُيخت�رص
كثري ًا �إذا توحد مع عمال غزل املحلة كل العمال امل�ضارين
من اخل�صخ�صة؛ مثل عمال طنطا للكتان وعمال غزل �شبني
وغريهم ،خلو�ض معركة واحدة �ضد وجود ف�ؤاد عبد العليم
�أو ًال و�ضد كل ما ميثله من �سيا�سيات اخل�صخ�صة والإفقار
ثاني ًا ،وهو ما بد�أ العمال بالفعل يف التحرك نحوه.
ال نتوقع ا�ستجابة من احلكومة ،وال �أن ت�ضحي
برجالها ،لن تقدم احلكومة �سوى املناورات والوعود
الكاذبة ،التي �سيك�شفها العمال ويدركون حقيقتها عرب
ن�ضالهم ،و�سي�ستمرون يف طريقهم لإن�ضاج هذا الن�ضال
وفتح �أفقه من الن�ضال االقت�صادي والنقابي فقط لي�صبح
ن�ضا ًال من �أجل املحافظة على �صناعة الغزل والن�سيج
وحماربة للف�ساد ،ثم على املدى الأبعد ن�ضا ًال من �أجل
�سلطة العمال على �أدوات �إنتاجهم.
يا عمال م�رص �إحتدوا
كل ال�سلطة للعمال
�رشيف منت�رص

جزء من كرا�س "دولة د�ستورية �أم دولة قمعية؟" ب�إمكانك قرائته كام ًال على موقعنا
�أ�صبح يف حوزة كل مواطن م�رصي منذ �إقرار الد�ستور  -وفقا لبع�ض �سلطويينا  -ح�صون ًا حتميه من
الع�سف والتوح�ش والرببرية ،يف مواجهة كل �أجهزة القمع ،وهي املواد  51و 52و 54و 55و 56منه،
هذا �إذا تغا�ضينا عما يف مقدمته من �أهازيج احتفالية .وال ب�أ�س �إن عدنا �إىل بع�ض مما ورد فيه مما �أ�سميناه
�أوهام ًا د�ستورية .لكن علينا �أن ننبه البع�ض ممن �سي�سارع بالقول ب�أن ما نعاين منه هو �أزمة د�ستورية،
و�أن امل�شكلة ال تتطلب �سوى تفعيل ن�صو�صه ،ب�أن الأزمة هي يف نظرة هذا البع�ض الواهمة للد�ستور.
يف ذكرى الثورة ...والذكرى ت�شحذ عزم الثوريني بن�رش ما تو�صلت �إليه من نتائج ،وكذلك افتقارها لل�صالحيات يطلب ا�ستدعاء م�أمور ق�سم الأزبكية ،وم�أمور �سجن �أبو زعبل
فيما يتعلق بالتو�صل للأدلة ،واحل�صول على املعلومات ل�سماع �أقوالهم يف ال�شكاوى ،بالإ�ضافة للأمر بعر�ض املتهمني
منذ �أ�سبوعني م�ضيا جرى تداول �أنباء عن تعر�ض بع�ض الالزمة من كل الأجهزة احلكومية ،والأمنية ،وامل�سئولني على الطب ال�رشعي لإثبات �إ�صاباتهم وهو ما مل يحدث
ال�شباب الثوري الذي اعتقل �أثناء �إحياء ذكرى الثورة  -بعيد ًا الأفراد ،والو�صول للملفات ،والوثائق ،ذات ال�صلة ،واحلق مطلق ًا" .ف�ضال ً عن "نقل املتهمني �إىل مقر احتجاز �آخر غري
عن كرنفال املجل�س الع�سكري وال�رشطة  -للتعذيب .وقد يف مقابلة ال�شهود يف �رسية تامة دون تدخل �أو مالحقة.
الذي يدعون تعر�ضهم للتعذيب فيه .... ،لكن هذا مل يحدث
وجهت لهم االتهامات املعتادة من التظاهر بدون ت�رصيح،
ً
�أ�ضف �إىل ذلك �أنه مل تتوقف االنتهاكات التي �أن�ش�أت �أي�ضا ،و�شاهدنا ب�أعيننا تهديد ال�ضباط للمتهمني با�ستمرار
وقطع الطريق ،والبلطجة ،واالعتداء على رجال الأمن ،بل هذه اللجنة ال�ستق�صائها يف �أي حلظة ،ويبدو �أن هذه اللجنة تعذيبهم �إذا �أ�رصوا على ال�شكوى للنيابة".
وقتل بع�ض املتظاهرين الآخرين!! ومنذ حلظة اعتقالهم باتت تقوم بدور تفريغ ال�سخط ،ودفعه يف م�سارب تبدده،
�أما الطب ال�رشعي وعدم ا�ستقالله يف ع�صور احلكم
تعر�ضوا للرتويع والرتهيب ،لل�رضب والإهانة ،ثم تكرر ذلك وهكذا حتمي املجرمني من رجال النظام يف الواقع .وقد قالها املختلفة وخ�ضوعه لإكراهات وزارة العدل من جانب ،ثم
يف ق�سمي ً�رشطة الأزبكية ،وق�رص النيل ،فمنهم من �أعتدي  -رمبا الرئي�س امل�ؤكد ال املحتمل  -امل�شري ال�سي�سي قاطعة لتدخالت النيابة ،والداخلية  ...الخ من جانب �آخر ،تدلل
عليه جن�سيا ،ومنهم من �صعق بالكهرباء ،ومنهم من جرت وا�ضحة " :يعرف الثوار الآن �أنه ما من �ضابط �سيحاكم" ،عليه الوقائع من واقعة قتل خالد �سعيد حتى ا�ست�شهاد
تعريته و�إغراقه باملاء البارد وتركه فوق البالط؛ ويف �سجن كما �أنه قد �صمت �صمت ًا مطبق ًا على وح�شية ال�رشطة الظاهرة حممد اجلندي .ومازالت ت�رصيحات امل�ست�شار �أحمد مكي
�أبو زعبل تعر�ض بع�ض ال�شباب لهتك العر�ض ،ولل�رضب يف التعامل مع املتظاهرين ال�سلميني من غري الإخوان (يف وزير العدل يف الذاكرة ،حني قال �أن وزير الداخلية طلب منه
املربح وال�سباب ،والتعليق ،وربط الأيدي من اخللف ،و� ًإجبار ال�شوارع ومراكز ال�رشطة وال�سجون) عقب تطبيق قانون �أن ي�صدر الطب ال�رشعي بيان ًا يقرر فيه �أن ال�شهيد حممد
البع�ض على الوقوف ملدة � 16ساعة متوا�صلة .ف�ضال عن منع التظاهر ،ومل يكن متوقع ًا غري ذلك فهو ر�أ�س ال�سلطة اجلندي توفى نتيجة ل�صدمة �سيارة يف ميدان عبد املنعم
عدم معاجلة املر�ضى بل ومنع الأدوية عنهم .وهو ما يك�شف الفعلي وم�ؤيد لنهج الطبقة احلايل ومدعم ل�سيا�سات الداخلية ريا�ض ،ف�آثر �أن يعلن ذلك بنف�سه! وما يبدو �أ�سا�سي ًا لدى
لنا الطبيعة الوح�شية والعنيفة للنظام الر�أ�سمايل القائم( ،انتقلت القوات امل�سلحة من و�ضع الأداة االحتياطية للقمع كل تلك اجلهات هو �أن معظم رجال النيابة ،وغالب الق�ضاة،
ومظاهرها التي ما تنفك تتكثف وتتزايد يف ال ًآونة الأخرية� .إذا �أخفقت ال�رشطة وحدها يف الظروف العادية �إىل طرف ومعهم الإعالم ال�سلطوي يحمى رجال ال�رشطة بو�صفهم
يعجز النظام عن �إيجاد عمل للعاطلني،
تخفي�ضا يف تكاليف مبا�رش يف الدفاع اليومي عن النظام القائم).
جزء ًا من النظام ،ويرون �أن من ال�رضوري �أن ميار�س
املعي�شة ،عناية �صحية ،تعليم ًا جمدي ًا منتج ً
ي�ستطيع
وال
...
ا
بالطبع يف فرتات املد الثوري ميكن فر�ض �إجراءات رجال ال�رشطة �سلطتهم مبا فيها ا�ستعمال العنف بحرية �ضد
�أن يقدم �سوى الأوهام والقمع.
وتنازالت على ال�سلطة احلاكمة لكننا مل نعد يف تلك الفرتات ال�شعب ،ومناه�ضي النظام ،وي�سعون لإعاقة �إ�صدار �أي حكم
القانون ،الق�ضاء ،النيابة ،الطب ال�شرعي  ..هي نحن يف الوقت الراهن ،ف�ض ًال عن �أنه حتى يف فرتات املد ن�شهد ق�ضائي ب�ش�أن التعذيب� ،أو القتل حتى يكفلوا فعالية و�أمن
وقد بادر بع�ض الن�شطاء ب�إبالغ املحامني بوقائع حماوالت االلتفاف وتفريغ م�ضمون �أي تنازل يف كل ال�رشطة يف قمع ال�شعب بال قيود وال خماوف من م�ساءلة
تعذيبهم ،وجرت حماولة �إثبات تلك االنتهاكات �أمام النيابة الأحوال .من جانب �آخر نرى عيان ًا تواط�ؤ الق�ضاء ،والنيابة� ،أو عقاب ،ف�إذا ما حتمت الظروف �إ�صدار حكم فالبد من
التي حاولت التمل�ص من تلك املهمة ،غري �أن �إعالم الثوريني والطب ال�رشعي ،فمث ًال يتطلب قانون الإجراءات اجلنائية النزول به �إىل احلد الأدنى م�صحوب ًا بكل الأعذار املخففة،
امل�ضاد لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الت�شهري ب�أعمال الرتويع ال�ست�صدار �أمر باحلب�س االحتياطي �أن تكون هناك دالئل بل مع التكرمي الالحق بالعودة للوظيفة!! وال يحدث هذا �إال
والتعذيب التي يتعر�ض لها ه�ؤالء .كما �شنت بع�ض منظمات كافية على ارتكاب واقعة جناية �أو جنحة (مادة  - 134حتت �ضغط حركة جماهريية كربى يخ�شى �أن ي�ؤدى جتاهلها
حقوق الإن�سان ،وبع�ض التنظيمات ال�سيا�سية ،وبع�ض قانون الإجراءات اجلنائية) مما يتنافى مع عمليات القب�ض لعواقب غري م�أمونة .لذا ن�ستطيع �أن نفهم حماولة ال�رشطة
الكتاب حملة ت�ستهدف الإعالم بتلك املمار�سات البولي�سية ،الع�شوائي ،ومع تلفيق وقائع ،و�أحراز وما �إىل ذلك ،وال ميكن دفع ديات لأ�رس ال�شهداء بد ًال عن اال�ستمرار يف املحاكمات،
لكنها يف جمملها توجهت �إىل الرئي�س عديل من�صور ،و�إىل �أن تعترب �إال اعتقا ًال دون �سند قانوين (البد �أن نالحظ جيدا �أن وتو�سط ال�سلفيني يف هذا ال�ش�أن عقب اندالع الثورة يف 25
وزير الداخلية نف�سه ،و�إىل النائب العام ،و�إىل م�أمور �سجن تقييم ال�ضابط مهني ًا من ناحية الكفاءة يرتبط بعدد الق�ضايا يناير بفرتة قليلة..
�أبو زعبل "بالتحقيق يف جرائم التعذيب املوجودة يف �أق�سام ،التي يقدمها حتى و�إن انتهت �إىل ال �شيء ،لذا ف�إن التلفيق
الواقع �أن "عدالتنا" طبقية ولها وجهان� ،أحدهما
ومراكز ال�رشطة ،وال�سجون امل�رصية ،واتخاذ الإجراءات حتمي) ،وق�ضاة ال�سلطة ال يعنيهم يف هذه احلالة �سوى للر�أ�سماليني من رجال الأعمال وكبار رجال الدولة ،وهى
الكفيلة ملحا�سبة من تثبت �إدانتهم يف جرائم التعذيب و�إ�ساءة ا�ستيفاء ال�شكل القانوين� ،أي �أن هناك �أمر ًا ،وهناك تهم ًا!
عدالة �شفوقة ،ناعمة ،ورحيمة يعامل بها ح�سني �سامل،
املعاملة �إىل املحاكمة العاجلة"!! وهو �أمر ال ينبغي �إال �أن
�أما رئي�س نيابة الأزبكية  -يف احلالة املنوه عنها �آنف ًا  -وح�سن عبد الرحمن ،وه�شام طلعت م�صطفى ،و�إ�سماعيل
يثري ال�سخرية �إذا ا�ستهدف �شيئ ًا غري الت�شهري بتقاع�س تلك فقد تعنت يف �إثبات �شهادات من خ�ضعوا للتعذيب ،كما رف�ض ال�شاعر ،و�أخرى ممعنة يف الق�سوة ل�شباب الثورة ،وللكادحني
الأطراف ،فمراجعة تاريخ م�سلك ال�رشطة ،وال�سلطة عموم ًا القا�ضي املخول بتجديد �أمر احلب�س �إثبات التعذيب ،وحتويل وامل�ستغلني .وعلى الأخريين �أن يثبتوا ما تعر�ضوا له ،وهم
ينبئ ب�أال جديد �سوى تقرير �إ�ضايف يلقى يف �أ�ضابري جلان من خ�ضعوا له للطب ال�رشعي .وبعد �ضغوط املحامني اكتفى يف قب�ضة اجلهات التي تعرقل عمليات الإثبات وتتواط�أ مع
تق�صى احلقائق ال�سابقة.
ب�أن كتب يف املح�رض �أن املحامني يطلبون التحقيق يف �شكوى بع�ضها البع�ض ،بل ويتهمون ب�أنهم مفرتون وكاذبون لأنه
وعلينا �أن ننتبه لأهمية النقد الذي وجهه قانونيون م�ؤخر ًا املتهمني بالتعذيب ب�شكل عام ،ومل يثبت �شهادات تف�صيلية .يتحدثون عن التعذيب "دون تقدمي �سند �أو دليل" كما يقول
لعمل هذه اللجنة :فهي �إحدى �أدوات الدولة و�صنيعتها ،لذا وقد �أفاد حممود بالل املحامى ب�أن "الإجراء القانوين هو ال�سيد عماد جاد يف مقاله بجريدة التحرير املعنون :احلديث
فحياديتها ،وا�ستقالليتها مو�ضع م�ساءلة ،ف�ض ًال عن �أن �أن يفتح القا�ضي حتقيق ًا يف ال�شكاوى ،وي�سجل �شهادات عن التعذيب يف م�رص يف  15فرباير احلايل.
علي �أحمد �رشيف
القرار اجلمهوري ال�صادر ب�إن�شائها مل يت�ضمن ن�ص ًا يلزمها ال�شباب تف�صيلي ًا وب�شكل فردى ب�صفتهم جمني عليهم ،ثم

دولة د�ستورية �أم دولة قمعية؟
اقتل  ..عذب  ..ا�ضرب  ..انتهك  ..لن حتاكم ..
ف�إىل �أي مدى �صمدت وحمت هذه املواد �شباب الثورة من
وح�شية ال�رشطة يف الأق�سام �أو ال�سجون �أو مع�سكرات الأمن
املركزي �أو �أمام م�ستجوبي جهاز الأمن الوطني؟
على مدى ثالث �سنوات منذ اخلام�س والع�رشين من
يناير ،مل تتوقف �أجهزة القمع عن قتل �شباب الثورة� ،سواء
مت القتل يف �صدامات املواجهة� ،أو قن�ص ًا� ،أو غيلة� ،أو جرحهم
و�إ�صابتهم عمد ًا يف عيونهم� ،أو اعتقالهم ،وتعذيبهم يف �أق�سام
ال�رشطة ،ومع�سكرات الأمن املركزي ،وال�سجون .ورغم تبدل
القيادات ال�سيا�سية من عهد �إىل عهد ،من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
�إىل حكم الإخوان� ،إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مرة �أخرى حتت
واجهة رئي�س م�ؤقت ،فلم يتغري �شيء .فلم ت�سفر حماكمات
مبارك ورجاله بقتل املتظاهرين عن احلكم على �أحد تقريب ًا.
وذهبت تقارير جلان تق�صى احلقائق ،وت�رضعات �أ�رس
ال�شهداء �سدى.
ُ
وما من �شيء غريب ،فقد �أعدمت الأدلة ،وحنث رموز
النظام ورجاله بق�سمهم �أمام املحكمة ،وتواط�أت كل �أجهزة
الدولة القمعية لتعدم كل �إمكانية �إدانة حفاظ ًا على دورها
ومكانتها ،ولتقوي�ض �أية فر�صة ملحا�سبتها هي �أي�ض ًا �إن
اقت�ضى الأمر.
من يحاكم من؟ ب�أي قانون؟ و�أمام �أي نيابة وق�ضاء؟
كانت �إجابة هذا ال�س�ؤال حتدد كل �شيء�" .إفالت قوات
الأمن من العقاب" حتت هذا العنوان ذكر التقرير ال�سنوي
لعام  2013ملنظمة هيومان رايت�س وات�ش ال�صادر يف  21يناير
� ،2014أنه مل تبذل �أي جهود ملحا�سبة امل�سئولني عن اجلرائم
املرتكبة يف عهد مبارك� ،أو التي ارتكبت على يد اجلي�ش
وال�رشطة �أثناء انتفا�ضة يناير وما بعدها .و�أعلنت املنظمة
�أن خم�سة فقط من  38حماكمة ل�ضباط �رشطة "متو�سطي
ومنخف�ضي الرتب" اتهموا بقتل متظاهرين يف يناير 2011
انتهت ب�أحكام بال�سجن .مت جتميد تنفيذ حكمني منهم .ومن
ثم هناك  3رجال �رشطة فقط ق�ضيا �أحكام ًا بال�سجن .وم�ؤخر ًا
�أفرج عن حممد ال�سني �أمني ال�رشطة الذي قتل حوايل 18
مواطن ًا بدم بارد �أمام ق�سم �رشطة الزاوية احلمراء ،وذهب
�أحد وكالء وزارة الداخلية بنف�سه للإ�رشاف على �إجراءات
الإفراج الفوري عنه.
تراع احلقوق،
فلم
إخوان،
ال
حكم
ظل
يف
مل يختلف الأمر
َ
�أو احلريات فزادت انتهاكات ال�رشطة مبباركة الرئي�س
املعزول لـ"عبورها القمعي" ورف�ضه ملا �أ�سمي ب�إعادة
هيكلتها ،فعززها وجهزها ،وزاد عتادها ،وع�سكرها ،وكان
ذلك عقب مقتل � 46شخ�ص ًا يف مدينة بور�سعيد يف يناير 2013
ثم يف �أحداث ق�رص االحتادية التي �أ�سهم يف قمعها وزير
الداخلية احلايل.

بعد تويل الببالوي رئا�سة الوزراء وكمال �أبو عيطة وزارة القوى العاملة ,مل يختلف الو�ضع كثري ًا بالن�سبة للعمال،
وت�سببت مناورة احلكومة باحلد الأدنى للأجور يف ت�أجيج ودفع االحتجاجات العمالية �إىل �صدارة امل�شهد من جديد
خالل �شهر فرباير ،ف�أ�رضب عمال النقل العام وعمر �أفندي وعمال قطاع الغزل والن�سيج وعمال الربيد وهيئة
النظافة والتجميل باجليزة وموظفو الأحياء واملجال�س املحلية وعمال هيئة امل�ساحة وغريهم ،مطالبني بتطبيق
احلد الأدنى للأجور ,الذي ك�شف عن عدم رغبة حكومة الببالوي يف تقدمي �أي تنازل حتى لو كان ب�سيط ًا وعلى
�سبيل املناورة مثل احلد الأدنى الذي اقرتحوه.

