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0B تقف الثورة المصرية اليوم في منتصف الطريق بين قوتين
 يقودها المجلس العسكري والطبقة الحاكمة  األولىرئيسيتين، 

من بقايا نظام مبارك من رجال األعمال وقيادات أجهزة الدولة 
الفاسدين وتحالف معهم بعض األحزاب والقوى السياسية 

  الذي يسعى (حلف الثورة المضادة)اإلنتهازية ليشكلوا ما يسمى 
إليقاف قطار الثورة عند حد إسقاط مبارك وإلى تصفية الثورة 

)، تغيير – حرية – عدالة إجتماعيةقبل أن تحقق أهدافها (
ويسير بنا إلى الخلف بإعادة إنتاج نفس سياسات نظام مبارك 

  التي أفقرت وشردت ماليين المصريين.
1B وبه كل المؤمنين (حلف الثورة) فتشمل القوة الثانيةأما 

بضرورة أن تستكمل ثورتنا العظيمة طريقها لألمام نحو إنجاز 
أهدافها التي من أجلها ضحى أالف الشهداء والمصابين بدمائهم 
الطاهرة، وخرج ماليين الثوار المصريين حاملين رؤسهم على 

أيديهم ليتحدوا سلطة مبارك الغاشمة التي كان من الممكن أن 
تفتك بهم جميعا، في حين إنتظر المجلس العسكري وحلفاؤه 

اللحظة المناسبة للقفز على السلطة وتقسيم الغنائم. 
 2B وبعد مرور ما يقرب من العام على الثورة، سعى خاللها

المجلس العسكري والطبقة الحاكمة إلى تصفيتها مستخدمين 
كل أساليب البطش من إطالق الرصاص الحي والمطاطي على 

الثوار مرورا بمحاكمة أالف المصريين عسكريا وإصدار قوانين 
لتجريم اإلعتصام واإلضراب، ورفض تنفيذ حكم القضاء بإسترداد 
الشركات التي تم خصخصتها في صفقات مشبوهه، والتراجع عن 

تنفيذ الحدين األدنى واألقصى لألجور وإصدار قانون الحريات 
النقابية للعمال، وإستخدام لعبة اإلنتخابات البرلمانية من أجل 

القضاء على شرعية الثورة والجماهير  
3Bنملك ما يملكه المجلس العسكري والطبقة وإذا كنا ال 

الحاكمة من قنابل مسيلة للدموع أو خوذات و مدرعات، وال 
رصاصا مطاطيا أو ذخيرة حية، وال نملك فضائياته وجرائده 

إال أننا نملك التي تبث الدعاية المضادة للثورة والثوار كل ساعة، 
السالح األقوى سالح اإلضراب العام الذي إستطاع أن يوجه لمبارك 

  الضربة القاضية ويجبره على الرحيل
4B لكن ما هو اإلضراب العام؟ وما دور النقابات العمالية فيه؟ وما

الذي يهدف إليه االشتراكيون من خالله؟ وما الفرق بين الرؤية 
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اإلصالحية والرؤية الثورية لإلضراب العام؟ سنقدم في هذا 
الكراس الصغير إجاباتنا على هذه األسئلة وغيرها، وذلك في 

سياق األحداث المتالحقة للثورة المصرية المستمرة إلى اليوم، 
وأيضًا في ضوء بعض الخبرات من التجارب التاريخية الهامة 

 لإلضرابات الجماهيرية. 
 

5B  الحاجة إلى التصعيد الثوري
6B في كل ثورات التاريخ، ينتفض الماليين من المظلومين

والفقراء من أجل الحرية والعدالة، لكن الطبقة الحاكمة التي 
كانت تمارس القمع واالستغالل، ال تختفي في غمضة عين، بل 

أنها تسعى بكل قوة للحفاظ على سيطرتها واستعادة سلطتها. لذا 
فهي تحارب ليس فقط من أجل وقف الثورة بأي ثمن، لكن أيضًا 

 من أجل اإلنقالب عليها وشن ثورتها المضادة. 
7B وفي المقابل، ال تقف الجماهير التي صنعت ثورتها مكتوفة

األيدي، بل تناضل هي األخرى من أجل استكمال ثورتها وانتزاع 
وهكذا فإن الثورة ليست نزهة المزيد من المكتسبات والحقوق. 

، بل هي وال معركة قصيرة األمد في مواجهة الطبقة الحاكمة
حرب طويلة بين جماهير الثورة من ناحية، وقوى الثورة 

 المضادة من ناحية أخرى. 
8B وبقدر ما تستطيع الجماهير تنظيم صفوفها (العمال في

المصانع، والطالب في الجامعات، والفالحين في القرى، والفقراء 
والعاطلين والمهمشين في أحيائهم)، بقدر ما تستطيع إحراز 

النصر وإلحاق الهزيمة بالطبقة الحاكمة ومخططاتها المضادة، 
والتقدم بالثورة إلى األمام من خالل التصعيد الثوري واالنتقال 

من مرحلة إلى أخرى في طريق االنتصار.  
9B وفي مصر اليوم، ال شك أن االعتصامات في الميادين الكبرى

تعتبر خطوة إلى األمام في مسار الثورة ضد قوى الثورة 
المضادة. لكن اإلضراب العام، هو بالتأكيد، يمثل خطوة أكبر 

في نفس المسار؛ حيث تسعى الطبقة العاملة إلى شل عملية 
اإلنتاج وإيقاف أرباح رجال األعمال الذين يشكلون العمود 
الرئيسي للطبقة الحاكمة، مما يجبر األخيرة على تقديم 

 التنازالت واالستجابة لبعض المطالب الهامة في الثورة. 
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10B  قوة الطبقة العاملة
11B فإن الطبقة العاملة التي نتحدث عنها ال تمثل عمال وبالتأكيد

الصناعة فقط، بل كل العاملين بأجر والخاضعين الستغالل 
، بما يشمل ماليين من العاملين بالخدمات وسيطرة رأس المال

والمرافق العامة وماليين آخرين من المهنيين، من أطباء 
وصيادلة ومحاسبين ومهندسين، إلخ.  

هذه الماليين، والتي تشكل معًا ما نعنيه بالطبقة العاملة 
بمفهومها الواسع، هم منتجي الثروة الحقيقيين ومن دون عملهم 
وجهدهم ال يستطيع الرأسماليون مراكمة أرباحهم وجني كل 

تلك الثروات التي تتكدس في خزائنهم. وبالتالي الطبقة العاملة  
يمكنها باستخدام سالح اإلضراب الجماهيري العام، شل المجتمع 

الرأسمالي الذي يقوم على اإلستغالل، وإعادة تشكيل هذا المجتمع 
وتسييره بحسب مصالح األغلبية العظمى منه، وليس لصالح أقلية 

 من االغنياء ورجال األعمال.
12B واإلضراب العام ليس أمرًا جديدًا على الطبقة العاملة في

مصر؛ فلقد استطاعت الطبقة العاملة تقديم دعم هائل لثورة 
 ودفعها خطوات كبيرة لألمام في مواجهة اإلقطاع 1919

واالحتالل البريطاني. وبجانب مظاهرات الطالب وسكان األحياء 
الفقيرة، كانت هناك إضرابات واسعة االنتشار في الترام 
والسكك الحديدية والبريد والكهرباء والجمارك، إلخ. 

واستطاعت الطبقة العاملة تكرار نفس التجربة باإلضرابات 
 1946الضخمة التي خاضتها أثناء االنتفاضة الجماهيرية في 

 ضد االحتالل. 
13B وفي األسبوع الثالث من الثورة، وقبل سقوط مبارك بثالثة

أيام، أظهرت الطبقة العاملة قوتها الحقيقية عندما خاضت 
قطاعات واسعة منها سلسلة من اإلضرابات الجماهيرية التي 

حسمت الصراع مع مبارك وسددت الضربة القاضية له وأجبرته 
على الرحيل، وافتتحت بذلك طريق الثورة المصرية التي تحمل 
أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر عمقًا بكثير من مجرد 

 إسقاط رمز النظام. 
14B ولم تتوقف إضرابات العمال منذ إسقاط مبارك، لتحقيق

العدالة االجتماعية وتطهير المؤسسات من رموز النظام السابق 
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رغم كل الضربات اإلعالمية والعسكرية التي تتلقاها من 
 احتجاج، 489المجلس العسكري. ففي شهر فبراير نظم العمال 

ما بين إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية ومظاهرات، 
 احتجاج في أبريل، لتتصاعد االحتجاجات 90 في مارس، و122و

 في 75 احتجاج عمالي في يونيو، ومن ثم 97العمالية لتبلغ 
 في أغسطس، وصوًال إلى اإلضرابات الواسعة 65يوليو و

 ألف معلم على مستوى الجمهورية) 750للمعلمين (حوالي 
 ألف عامل) باإلضافة إلى عشرات األالف من 40والنقل العام (

األطباء و اآلالف غيرهم من مختلف القطاعات الخدمية 
 والصناعية. 

15B ،هذا النشاط العفوي والطاقة الجبارة لدى الطبقة العاملة
بحاجة إلى درجة عالية من التنظيم والوحدة، ليس فقط من أجل 

الدفاع عن مطالب الثورة، لكن أيضًا من أجل االستعداد للهجوم 
 كما فعلتها مع مبارك واستطاعت إسقاطه. الثوري مرة أخرى

 واإلضراب العام يمثل خطوة كبيرة في هذا المسار. 
 

16B  تشابك االقتصاد والسياسة
17B هناك فكرتان أساسيتان ترّوج لهما الطبقة الحاكمة بحماسة

شديدة، ليس في مصر فحسب بل في كافة أرجاء العالم. 
وتستخدم الطبقة الحاكمة هاتان الفكرتان من أجل منع تقدم 

الحركات والثورات الجماهيرية ومن أجل ضمان السيطرة على 
 مجريات األمور في المجتمع.

18B الفكرة األولى في أن هناك فاصًال كبيرًا بين يتلخص مضمون
. وبالتالي تقوم تلك الفكرة على أن جماهير االقتصاد والسياسة

العمال والفقراء الذين يناضلون من أجل حقوقهم االقتصادية 
ومن أجل العدالة االجتماعية، ال دخل لهم بالشأن السياسي وال 

يستطيعون صياغة القرارات السياسية، وبالتالي ال يحق لهم 
المشاركة الديمقراطية في المجتمع سوى بأن يختاروا نواب 

عنهم يمثلونهم في البرلمان ويكونون هم المسئولين عن صياغة 
التوجهات السياسية واالجتماعية التي تشكل حياة الماليين من 

 الناس. 
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19B هذه الفكرة تحاول الطبقة الحاكمة والقوى اإلصالحية على
حد سواء، ترسيخها بشتى الطرق من أجل حصر حركة الطبقة 

العاملة في إطار المطالب االقتصادية، وكضمانة تحول دون 
استخدام الطبقة العاملة لقوتها االجتماعية الجبارة في فرض 

مطالب سياسية أو في تحدي السلطة السياسية للطبقة 
 الرأسمالية بشكل عام. 

20B بينما في الحقيقة، تعد هذه الفكرة خاطئة تمامًا وال تمثل إال
فالمعارك الحقيقية التي تؤثر في مصير المجتمع وهم كبير؛ 

ال ُتحدد وال ُتحسم في قاعات البرلمان المغلقة، بل في المصانع 
؛ أي في الحقل العملي للصراع وأماكن العمل والجامعات والقرى

الطبقي. والديمقراطية الحقيقية ال يمكن أن يقتصر دور المرء 
فيها على إلقاء ورقة في صندوق انتخابي مرة كل خمس سنوات، 
في حين ال يمتلك القدرة على التأثير على القرارات االقتصادية 

 والسياسية اليومية التي تمس حياته بشكل مباشر. 
21B الفكرة الثانية، فمفادها أن الدولة هي كيان محايد طبقيًا، أما

أي أن دورها هو تسيير أمور المجتمع دون االنحياز إلى أي 
. والغرض من ترسيخ هذه الفكرة طبقة في مواجهة أخرى

والترويج لها هو أيضًا خلق حالة من الفصل بين النضال 
االقتصادي والنضال السياسي للطبقة العاملة. بينما في الواقع 

نجد أن الدولة (بأجهزتها المتنوعة من شرطة ومؤسسة عسكرية 
وإعالم، إلخ) هي الكيان الذي يحافظ على هيمنة الطبقة 

 المسيطرة اقتصاديًا وسياسيًا؛ أي الطبقة الرأسمالية. 
22B وبالتالي فإن النضال االقتصادي الشامل للطبقة العاملة ضد

الرأسمالية ال يمكن فصله عن النضال السياسي ضد الدولة التي 
ترعى مصالح الرأسمالية ذاتها. والمطالبة بحد أدنى عادل 

لألجور وتأمين صحي ومسكن أدمي ال يمكن فصله عن تغيير 
. المجلس العسكري بسلطة ثورية تتبنى مصالح ماليين الفقراء

23B وبالرغم من الخطورة البالغة لكل من هاتين األطروحتين، إال
أن اإلضراب العام للطبقة العاملة يساهم بأكبر قدر في 

تحطيمهما وتجاوز الطبقة العاملة لهما؛ بحيث أن اإلضراب العام، 
لما تشهده الطبقة العاملة خالله من وحدة وترابط، يتيح فرصة 

غير مسبوقة للطبقة العاملة ويؤهلها للدمج بين النضال 
 االقتصادي والنضال السياسي ضد الرأسمالية ودولتها. 
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24B فعندما يخوض العمال في أحد المصانع إضرابًا عن العمل
للمطالبة ببعض الحقوق االقتصادية، يجدون أنفسهم في مواجهة 

صاحب العمل أو إدارة المصنع، كما يقف أعضاء النقابة أو 
اللجنة النقابية "الصفراء" بجانب اإلدارة أو صاحب العمل ضد 
العمال. حينها تتضح الصورة عمليًا وبشكل أشمل أمام العمال 

أنفسهم الذين يدركون أهمية النضال ضد اإلدارة وضد النقابة 
 الصفراء التي تتخلى عنهم على حد سواء. 

25B أما في حالة إضراب عام يشارك فيه جمهور واسع من العمال
في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، فإن العمال هنا ال يجدون 

أنفسهم في مواجهة أصحاب العمل الرأسماليين فقط، بل أيضًا في 
مواجهة شاملة مع الدولة التي تقف بجانب هؤالء الرأسماليين 

وترعى مصالحهم؛ وهنا ترتسم الصورة كاملة أمام العمال ليس 
في إطار كل مصنع أو شركة أو مؤسسة أو هيئة، لكن بصورة 

أوسع وأشمل للمجتمع ككل وطريقة إدارته ودور الدولة في 
اإلبقاء والحفاظ على مصالح الطبقة المهيمنة اقتصاديًا وسياسيًا 

 –طبقة الرأسماليين.
26B أما التصاعد الرهيب في إضرابات وإحتجاجات الحركة

العمالية اليوم فهو يؤهل الطبقة العاملة بقوة للدمج بين 
وإذا توحدت الطبقة العاملة على المطالب االقتصادية والسياسية. 

إضراب عام تطالب فيه بتطبيق حد أدنى لألجور لكل العاملين 
بأجر في مصر، فإن ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع دولة 

، وبالتالي العسكر الذين سيحاولون كسر إضراب العمال بالقوة
ستجد الطبقة العاملة نفسها مدفوعة لرفع مطالب سياسية 

 تتحدى بها الرأسماليين والعسكر معًا.
27B هذا ما رأينا قدر قليل منه خالل الشهور السابقة؛ فلقد

استطاعت الطبقة العاملة تحدي كافة القوانين التي سنها 
المجلس العسكري وحكومته للوقوف إلى جانب الرأسماليين ضد 
الحركة العمالي. فعندما طبقوا قانون تجريم االحتجاجات، زادت 
االحتجاجات وانتعشت الحركة بشكل غير مسبوق. وعندما ادعوا 
رفض التفاوض مع العمال قبل فض االعتصامات، أجبرهم العمال 

على التفاوض واإلستجابة للمطالب. وعندما هددوا بتطبيق 
الطوارئ لقمع الحركة العمالية، أصبحوا غارقين في طوفان 

 الغضب العمالي واالجتماعي. 
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28B وإذا كانت الطبقة العاملة قد استطاعت إسقاط مبارك في
 فبراير، 11 إلى 8سلسلة إضراباتها الضخمة التي استمرت من 

وإذا كانت استطاعت أيضًا إسقاط قوانين المجلس العسكري 
القمعية والمعادية للثورة، فإنها ستبقى قادرة، من خالل اإلضراب 

 العام على تحدي السلطة العسكرية وسياسات رجال األعمال. 
29B هذا هو المسار الذي يرى خالله االشتراكيون الثوريون دور

اإلضراب العام في تعزيز قدرة الطبقة العاملة على فتح كافة 
جبهات المواجهة االقتصادية والسياسية الشاملة ضد الرأسمالية 

 وحكومتها ودولتها بشكل كامل. 
 

30B دور النقابات المستقلة
31B وفي حين يتبنى االشتراكيون الثوريون على الدوام أهمية

ومركزية اإلضراب الجماهيري في قلب الحركة الثورية في 
مصر، فهم يهدفون أيضًا إلى وحدة حركة ونضال الطبقة 
العاملة وتنظيماتها كضمانة أساسية لنجاح اإلضراب العام 

وال شك أن النقابات وتصعيد الموجة الثورية إلى األمام. 
العمالية المستقلة يمكنها أن تلعب أكثر األدوار حيوية في 

  نضاالت العمال وصوًال إلى اإلضراب العام.
32B فالنقابات تعد من أهم األشكال التنظيمية التي توصل إليها

العمال عبر نضالهم وتطور وعيهم، وكانت دائمًا حصنًا يحتمي 
به العمال من سطوة رأس المال. فعلى مستوى النضال داخل 

المصانع والشركات، تلعب النقابات –المستقلة عن سلطة وهيمنة 
الدولة- أدوارًا حاسمة في صراع العمال مع أصحاب العمل حول 
المطالب االقتصادية. وال شك أن موقف العمال التفاوضي وقوة 

إضرابهم بشكل عام يختلف كثيرًا في حالة امتالك العمال 
لنقابة، وما إذا كانت هذه النقابة تعبر عن مصالحهم أم نقابة 

 صفراء تقف إلى جانب أصحاب العمل ضد العمال. 
33B وعلى المستوى السياسي أيضًا، ال يمكن أيضًا إنكار الدور الهام

للنقابات العمالية في حال تدخلها في الصراع السياسي عندما 
تعبئ هذه النقابات العمال في إضراب عام للضغط على السلطة 

 السياسية وإجباها على تقديم التنازالت. 
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34B ويشهد التاريخ أنه من دون النقابات العمالية المناضلة لما
كان من الممكن تنظيم اإلضرابات العامة التي زلزلت العالم 

وأسقطت العديد من النظم الديكتاتورية التي استمرت راسخة 
لعقود من الزمن. ففي بولندا لعبت نقابة "تضامن" العمالية دور 

رأس الحربة في المعركة ضد النظام القمعي الموالي لالتحاد 
. وفي جنوب 1989السوفيتي إلى أن أسقطته في اإلضراب العام 

أفريقيا، مثلت النقابات العمالية بؤرة حيوية وحاسمة في 
اإلطاحة بنظام الفصل العنصري. والحال نفسه في الثورة 

التونسية، عندما كان اتحاد الشغل التونسي حاسمًا في الصراع 
مع بن علي، وذلك بالرغم من سيطرة القيادات اإلصالحية على 

 االتحاد. 
35B ،وبينما تستمر الموجة الثورية في مصر والمنطقة العربية

تهتز ربوع القارة األوروبية، من اليونان إلى اسبانيا والبرتغال 
وفرنسا، باإلضرابات العامة التي تحشد لها نقابات العمال من أجل 

مطالبهم االقتصادية وإليقاف خطط التقشف التي تطبقها 
 الحكومات الرأسمالية هناك. 

36B إال أن النقابات المستقلة والتي تعبر بحق عن العمال وتدافع
عن حقوقهم، ال تولد إال من قلب النضال، مثلها في ذلك مثل 
كافة األشكال التنظيمية األخرى للعمال، من لجان وروابط 
وغيرها، والتي يبنيها العمال حينما يجدون أنفسهم بحاجة 

 لتنظيم صفوفهم أثناء النضال. 
37B هكذا مثلت النقابات المستقلة واحدة من السمات المميزة

لحركة الطبقة العاملة المصرية على مدار تاريخها. فمنذ مطلع 
القرن الماضي، كان كل احتجاج عمالي يصاحبه تأسيس رابطة 

أو نقابة عمالية، حتى وصلت وتيرة االحتجاجات العمالية إلى 
 إلى أن بلغ عدد النقابات العمالية 1919أوجها مع اندالع ثورة 

، وظهر وقتها أول اتحاد عمالي في مصر، 1921 نقابة عام 90
. وتكرر األمر على نحو 1924والذي حلته حكومة الوفد في 

أكثر اتساعًا حينما خاضت الطبقة العاملة موجة عاتية من 
النضاالت تحت ضغط واقع اقتصادي ُيرثى له متأثرًا بجراح 
الحرب العالمية الثانية، وكان من الطبيعي أن تتزامن هذه 

 500الموجة مع تزايد عدد النقابات العمالية الذي تجاوز الـ 
 . 1949نقابة عام 
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38B وحينما اعتلت حركة الضباط األحرار سدة الحكم، أمر جمال
عبد الناصر بإنشاء االتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليكون 

بمثابة ثكنة عسكرية تتخفى وراء رداء عمالي. ومنذ تأسيسه في 
، وقف االتحاد العام موقفًا معاديًا لمطالب العمال 1957يناير 

وتحركاتهم فأدان اإلضرابات واالعتصامات وأصبح وثيق الصلة 
بجهاز أمن الدولة، وكان الهدف من كافة تدخالته هو مساعدة 

الحكومة ورجال األعمال على تهدئة األوضاع. وبالطبع أدى ذلك 
 الوضع إلى عرقلة الحركة النقابية المناضلة لعشرات السنين. 

39B واليوم، وفي حين أسست الطبقة العاملة أربعة نقابات مستقلة
فقط قبل الثورة، فإن ساحة النضال العمالي تشهد اليوم عاصفة 
من النقابات المستقلة الحديثة التي تنشأ من قلب النضال لتصل 

 نقابة مستقلة حتى اآلن. هذه النقابات المستقلة 200إلى حوالي 
وغيرها مما يتشكل في مجرى النضال العمالي، يمكنها أن تضع 

 اإلضراب العام موضع التنفيذ في المستقبل القريب. 
 

40Bنحو سلطة اجتماعية بديلة  
41B وبالرغم من األهمية الكبيرة للنقابات العمالية في النضاالت

االقتصادية وفي اإلعداد لإلضراب العام، إال أنها وحدها ال تكفي 
للقضاء على الرأسمالية. فالنقابات في آخر المطاف تسعى 

لتحسين الشروط والظروف "االقتصادية" التي يعمل العمال 
وفقها في ظل الرأسمالية. أما الهدف من اإلضراب العام –من 
وجهة نظر الثوريين- فهو التشابك بين المطالب االقتصادية 

والسياسية وبدء الهجوم على الرأسمالية والسلطة السياسية التي 
 تمثلها 

42B لكن ذلك ال يعني على اإلطالق أن يتجاهل الثوريون العمل
في النقابات العمالية؛ فكما رأينا من قبل فإن النقابات من أهم 

األشكال التنظيمية التي تستطيع تعبئة العمال على حقوقهم 
االقتصادية، وعلى الثوريين أن يسعوا بكل دأب لدعم العمال في 
إنشاء نقاباتهم المستقلة، ولالندماج في هذه النقابات من أجل 

توسيع المشاركة العمالية فيها، وأن يضغطوا باستمرار من أجل 
 تبني مواقف أكثر جذرية في مواجهة أصحاب العمل. 
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43B لكن ال يمكن استبدال الحزب االشتراكي الثوري بالنقابات
مهما كانت مناضلة؛ فهذا الحزب هو األداة السياسية للعمال، 

نقابيين وغير نقابيين، للصراع مع الطبقة الرأسمالية ودولتها 
على كافة الجبهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وليس 

على المستوى االقتصادي فقط. وال يمكن إحراز االنتصار النهائي 
للطبقة العاملة على سلطة رأس المال من دون هذ الحزب 

 الثوري.
44B وهنا يبرز الفارق الكبير بين الرؤية االشتراكية الثورية

ووجهة النظر اإلصالحية التي تتبناها الكثير من القوى السياسية 
اليوم في مصر تجاه اإلضراب العمالي العام. فاإلصالحيون يرون 

في اإلضراب العام وسيلة جيدة فقط للضغط من أجل بعض 
المطالب مثل الحد األدنى لألجور أو التوقف عن محاكمة 

المدنيين أمام محاكم عسكرية، أو التعجيل باالنتخابات وتسليم 
 السلطة للمدنيين، إلخ. 

45B ،إال أن وبالرغم من أهمية الضغط من أجل مثل تلك المطالب
 بالتأكيد ما هو أبعد من ذلك. هدفوناالشتراكيين الثوريين ي

فاإلضراب العام قد يمثل مقدمة ناجحة ليس فقط إلسقاط 
السلطة العسكرية القائمة، لكن أيضًا سلطة الطبقة الرأسمالية 

بشكل عام -هذه السلطة التي تحتمي وتختبئ خلف حكم العسكر- 
والشروع في بناء سلطة اجتماعية بديلة تنحاز للعمال والفقراء 

  ال للرأسماليين واألغنياء.
46B وهنا يكمن مربط الفرس، فخالل اإلضراب العام يتواجد

العمال في أماكن عملهم يتناقشون فيما يمكن فعله وحول 
خطوات التصعيد، ينظمون صفوفهم، ويصّوتون على كل 

القرارات، ينتخبون ممثليهم القاعديين، ويخلقون بأنفسهم 
أشكالهم التنظيمية التي تعبر عن مصالحهم، ويديرونها 

 بديمقراطية وشفافية. 
47B هذه األشكال التنظيمية، في حال تنسيقها وتوحيدها، يمكنها أن

تمثل بديًال اجتماعيًا وسياسيًا عن المؤسسات الراهنة للدولة 
الرأسمالية. بحيث يستطيع العمال اختيار مندوبيهم الذين ال 
يتميزون عنهم، وسيكونون قادرين -في حال سيطرتهم على 
أدوات اإلنتاج في المصانع وأماكن العمل- على إدارة عملية 
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اإلنتاج االجتماعي بشكل ديمقراطي يضع أولوية اإلنتاج لسد 
 وإشباع احتياجات الجماهير وليس لألرباح الرأسمالية. 

48B واليوم في مصر، فإن نضاالت الطبقة العاملة التي ال تهدأ
وسيرها بثبات نحو اإلضراب العام، يمنحنا قدر هائل من الثقة 
في قدرة الطبقة العاملة على خلق أشكالها التنظيمية القاعدية، 

وستتبلور الموجة العاتية من النضاالت العمالية الراهنة في 
صورة لجان ونقابات ومجالس ال حصر لها، تتحد لتضع الثورة 
في مسارها الصحيح وتنتزع السلطة من بين أيدي الرأسمالية 

لبناء سلطة اجتماعية جديدة ُترسي مبادئ الحرية والعدالة 
 والمساواة.. وتفتح الباب أمام بناء المجتمع االشتراكي الجديد. 

 
49B على أبواب اإلضراب العام
50B أي مالحظ للحركة العمالية ال يمكن أن يتجاهل التطور

الملحوظ في مستوى الوعي والتنظيم الذي وصلت إليه الحركة 
العمالية وتجسد بوضوح في اإلضرابات التي تنتشر في مصر 

اليوم. فاإلضرابات التي نظمها العمال على مدار سبتمبر لم تكن 
تلك اإلضرابات التقليدية التي يهب فيها العمال كرد فعل على 

الضغط. فأغلب اإلضرابات حدد العمال موعدها مسبقا قبل 
موعدها بأسابيع وأعلنوا المطالب وحددوا مجموعات التفاوض. 

ليست مجرد ردود أفعال بل تحركات على درجة من الوعي 
والتنظيم ربما لم تشهدها مصر من قبل سوى في أربعينيات 

 القرن الماضي. 
51B ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك. فبعض اإلضرابات كانت

تشهد درجة راقية من التنسيق والربط بين المواقع العمالية 
وبعضها. أقواها بالطبع كان إضراب المعلمين الذي شمل أنحاء 

الجمهورية وشهد تنسيقا بين المحافظات والمدن والقرى 
واستخدمت فيها كل الوسائل الحديثة لحشد وتعبئة المعلمين 
في اإلضراب واالعتصام أمام مجلس الوزراء وفي المحافظات. 

كذلك كانت درجة التنسيق بين شركات السكر المنتشرة في 
عدة محافظات ويزيد عدد عمالها على عشرة أالف عامل وبناء 

لجنة موحدة لقيادة اإلضراب. نفس الشيء تكرر في النقل العام 
والبريد وقطاع الصحة وغيرها من اإلضرابات التي كان تطور 
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 التنظيم والتنسيق بين المواقع المختلفة أحد مالمحها األساسية.
ليس التحضير المسبق والتنسيق بين المواقع فقط ما يدالن على 

درجة تنظيم الحركة العمالية ووعيها بل المطالب نفسها التي 
.  رفعها العمال تطورت بشكل ملحوظ

52B وما قد يفكر فيه البعض أن تطور المطالب تمثل في إضافة
الجانب السياسي إليها والذي عبر عنه المضربون في مواقع 

مختلفة بتطهير المؤسسات من فلول النظام ومحاسبة الفاسدين 
وتطوير المؤسسات نفسها وتحسين أدائها. نعم هذا بالفعل يعد 

تطورا هاما في الحركة العمالية بدأ بالفعل من فترة حتى قبل 
الثورة وإن على نطاق ضيق. 

 53B ولكن المطالب االقتصادية نفسها تطورت بشكل ملحوظ فلم
تعد المطالب منصبة على مطلب الدفعة الواحدة والذي كان 

سائدا في الحركة العمالية لفترة طويلة. أو تقديم مسكن مؤقت 
ألوضاع العمال. لقد أصبحت مطالب مثل رفع الحد األدنى 
لألجور وخفض الحد األقصى لألجور واسترداد الشركات 

المخصخصة وربط األجور باألسعار مطالب رئيسية ومتكررة 
ألغلب االحتجاجات العمالية. مطالب كتلك ال تعني في واقع 
األمر سوى تغيير جذري في السياسات االقتصادية للحكومة.  

54B وهذا هو التغير األهم الذي يعني أن النضال العمالي لم يعد
مؤثرا فقط على دخول العمال وظروف العمل ولكن على النظام 
االقتصادي واالجتماعي الذي تتمسك به الدولة بعد الثورة. هذا 

الجانب بالضبط هو ما يعطي الحركة العمالية حاليا طابعها 
المستمر والممتد. فالحكومة التي تؤكد طوال الوقت تمسكها 
بسياسات السوق لن تتمكن أبدا من تحقيق مطالب العمال التي 

 تتناقض بشدة مع تلك السياسات. 
55B ومع ذلك تجبر صالبة اإلضرابات العمالية الحكومة ورجال

األعمال على الجلوس على مائدة التفاوض مع العمال وممثليهم 
وتقديم التنازالت. وهو ما يؤدي بالتالي للمزيد من االتساع 

للحركة. المالحظة الجديرة باالهتمام أن أقوى صعود للحركة 
العمالية جاء مباشرة عقب قرار تفعيل الطوارئ وتفعيل قانون 
حظر اإلضرابات والذي أعقب أحداث جمعة التاسع من سبتمبر. 

إستطاعت الحركة العمالية بالفعل تعطيل الطوارئ وقانون 
حظر اإلضراب  



 
14 

56B .فعوامل انطالق إضراب عام في مصر تبدو متوفرة للغاية
طبقة عاملة تخوض معارك يومية منذ أكثر من خمس سنوات 
بال انقطاع. ومواقع أصبحت نشطة جدا على مستوى الحركة 

بشكل دائم. ظهور نقابات مستقلة في العديد من القطاعات 
العمالية وتصديها لقيادة اإلضرابات. مطالب ملحة لدى القطاعات 
األوسع من العمال وحكومة تبدو بإصرارها على سياسات السوق 

عاجزة عن تلبية تلك المطالب. ظهور أنوية للتنسيق بين 
المواقع والقطاعات العمالية المختلفة. كل تلك العوامل 

وغيرها تجعل فكرة اإلضراب العام مطروحة وبقوة في هذه 
  الفترة.

57B واذا أضفنا إلى تلك العوامل أن القطاعات العمالية النشطة في
االحتجاجات هي نفسها قطاعات مركزية جدا في الحركة 
ومؤثرة بقوة في الحياة اليومية مثل قطاعات النقل البري 

والجوي والبحري والتعليم والصحة والخدمات وصناعة السكر 
والنسيج والسياحة. قطاعات مؤثرة جدا في االقتصاد والحياة 

اليومية وكثيفة في العمالة.  
58B ومع ذلك فإن تنظيم إضراب عام على نطاق واسع وبتأثير

قوي أمر يحتاج لمستوى من التنظيم ربما لم يتوفر من قبل في 
. لقد شهدت الحركة العمالية أوساط الحركة العمالية المصرية

المصرية أشكاال تنظيمية متنوعة في المواقع المختلفة كان 
أكثرها تقدما النقابات المستقلة ولكن وجود تنظيم عمالي على 
المستوى القومي متماسك وقوي قد يحتاج للمزيد من الوقت 

والمعارك أيضا. ولكن الحقيقة التي ال يمكن تجاهلها هي أن 
الحركة العمالية قد استطاعت تجاوز تحقيق مفاجآت كثيرة 

 عندما 2008من قبل. كان أهمها بناء النقابات المستقلة في 
اعتبر الكثيرون حتى من المتعاطفين معها أن ذلك درب من 

المغامرة ستكون عواقبه وخيمة.. 
59B تطرح قضية اإلضراب العام نفسها في مصر ليس فقط

كإمكانية وسط صعود الحركة العمالية وتطورها ولكن أيضا 
كضرورة أمام االتجاه القوي الختصار الثورة المصرية في 

مجموعة من اإلصالحات الديموقراطية التي يمكن أن تكون أصال 
مؤقتة. فكل ما يجري ويخطط له من تغير في مصر ال يقترب 
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بأي درجة من النظام االقتصادي واالجتماعي الذي تم بناءه 
 وترسيخه في عهد مبارك.

 60B لقد تدخلت الحركة العمالية المصرية بحسم في األسبوع
األخير قبل اإلطاحة بمبارك وحسمت الثورة عبر عاصفة 

إضرابات في كل أنحاء مصر. التدخل الذي كان مشابها مع 
الفارق مع ما جرى في الثورة التونسية. وهو ما غاب عن المشهد 

الثوري في سوريا واليمن وليبيا والبحرين وجعل مستقبل 
الثورات هناك أكثر غموضا. وما تحتاجه الثورة المصرية اليوم 

هو المزيد من التدخل من جانب الطبقة العاملة. تدخال يدفع 
الثورة إلى مسارا أكثر جذرية. فاإلضراب لن يعني حال حدوثه 

مجرد تحقيق مطالب للعمال ولكنه سيكون بداية الثورة 
االجتماعية التي تقودها الطبقة العاملة متحالفة مع الطبقات 

 .الكادحة والمهمشة في الريف والحضر
 

61Bخاتمة 
62B إن كافة مؤشرات الصراع الطبقي والنضال االجتماعي اليوم

تدل على أن الطبقة العاملة المصرية على أعتاب إضراب عام 
وشيك.. ستستطيع الطبقة العاملة أن تخوض هذه المرحلة 

وستستطيع جذب كافة حلفائها من ببسالة وجرأة وحسم.. 
.. وسيكون هذا الفقراء والعاطلين والمهمشين إلى النضال

اإلضراب العام بمثابة الجسر الواصل بين اللحظة الراهنة من 
النضال إلى الثورة االجتماعية الشاملة والقضاء على السلطة 
 الرأسمالية لبناء مجتمع جديد على أسس الحرية والعدالة. 

63B والطبقة العاملة في حاجة لرأس حربة تدعم نضالها الذي
سيدخل مرحلة الحسم بدءًا من اإلضراب العام.. وهي في حاجة 

إلى كافة المناضلين الثوريين، المؤمنين بهذه الرؤية التي 
عرضناها، لالصطفاف بجانبها والمشاركة بداخل نضاالتها.. 

ستحتاج إلى اآلالف وعشرات اآلالف من هؤالء الثوريين لبناء 
الحزب االشتراكي الثوري الذي ال غنى عنه إلحراز االنتصار 
النهائي للطبقة العاملة المصرية وكل العاملين بأجر وفقراء 
الفالحين وماليين المهمشين في معركتنا الحاسمة مع سلطة 

 رأس المال.. فشاركونا وانضموا إلينا..  
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 أسس االشتراكية التي نتبناها:
: ثروة الرأسماليين مصدرها مبني على االستغاللالنظام الرأسمالي •

عرق العمال، والفقر مصدره سيطرة النظام القائم على أولوية 
األرباح على البشر. 

  
: الليبرالية الجديدة قضت على إمكانية إصالح الرأسمالية مستحيل

اإلصالح الجزئي، والرأسمالية المعاصرة المأزومة ال تقدم إصالحات 
بل ترفع معدالت النهب. 

  
 التغيير المنشود ال يمكن أن يتم بيد ضرورية:الثورة الجماهيرية  

أقلية، بل بالنضال الجماهيري الجماعي الديمقراطي. 
  
: الطبقة الوحيدة القادرة على هي الطبقة القائدةالطبقة العاملة  

قيادة المظلومين إلى النصر هي الطبقة العاملة، التي تضم كل 
العاملين بأجر الخاضعين الستغالل وسلطة رأس المال.  

  
الدولة التي نرتضيها دولة ال يحكمها الدولة العمالية هي الهدف:  

الرأسماليون أو ممثلوهم، وإنما دولة يقرر فيها الكادحون، من خالل 
مجالسهم القاعدية المنتخبة، مصيرهم ومستقبلهم. 

  
: الثورة العمالية تحرير شامل من تحرر كل المضطهدين الثورة 

االضطهاد القومي والعرقي والديني والجنسي.  
  
النظام الرأسمالي سلسلة واحدة واحد: شتراكية في بلد ال توجد ا 

البد من تحطيمها كلها، واألممية الثورية هي الرد على مخططات 
 مجالس إدارة العالم في قمة الثمانية ومنظمة التجارة العالمية.

 
تحتاج المعركة ضد الظلم إلى توحيد ضروري: الحزب العمالي • 

 الطبقة العاملة في حزب ثوري  يقودها إلى النصر.
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: هي الطبقة القائدةالطبقة العاملة  
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الخاضعين الستغالل وسلطة رأس 

المال.  
  
الدولة الدولة العمالية هي الهدف:  

التي نرتضيها دولة ال يحكمها 
الرأسماليون أو ممثلوهم، وإنما دولة 

يقرر فيها الكادحون، من خالل 
مجالسهم القاعدية المنتخبة، مصيرهم 

ومستقبلهم. 
  

: الثورة تحرر كل المضطهدين الثورة 
العمالية تحرير شامل من االضطهاد 

القومي والعرقي والديني والجنسي.  
  
واحد: شتراكية في بلد ال توجد ا 

النظام الرأسمالي سلسلة واحدة البد 
من تحطيمها كلها، واألممية الثورية 
هي الرد على مخططات مجالس إدارة 
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ال   ز ال  ض ال
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  في  فعاليات مركز الدراسات االشتراكيةشارك

  في  فعاليات مركز الدراسات االشتراكيةشارك
 مراد، ميدان اجليزة  شارع7 

  facebook.com/eg.socialists 
 twitter.com/socialists 
eg.socialists@gmail.com 

 االشتراكي اقرأ وراسل جريدة.
  
  


	يتلخص مضمون الفكرة الأولى في أن هناك فاصلاً كبيراً بين الاقتصاد والسياسة. وبالتالي تقوم تلك الفكرة على أن جماهير العمال والفقراء الذين يناضلون من أجل حقوقهم الاقتصادية ومن أجل العدالة الاجتماعية، لا دخل لهم بالشأن السياسي ولا يستطيعون صياغة القرارات السياسية، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة الديمقراطية في المجتمع سوى بأن يختاروا نواب عنهم يمثلونهم في البرلمان ويكونون هم المسئولين عن صياغة التوجهات السياسية والاجتماعية التي تشكل حياة الملايين من الناس. 
	الحاجة إلى التصعيد الثوري 
	وبقدر ما تستطيع الجماهير تنظيم صفوفها (العمال في المصانع، والطلاب في الجامعات، والفلاحين في القرى، والفقراء والعاطلين والمهمشين في أحيائهم)، بقدر ما تستطيع إحراز النصر وإلحاق الهزيمة بالطبقة الحاكمة ومخططاتها المضادة، والتقدم بالثورة إلى الأمام من خلال التصعيد الثوري والانتقال من مرحلة إلى أخرى في طريق الانتصار. 
	والإضراب العام ليس أمراً جديداً على الطبقة العاملة في مصر؛ فلقد استطاعت الطبقة العاملة تقديم دعم هائل لثورة 1919 ودفعها خطوات كبيرة للأمام في مواجهة الإقطاع والاحتلال البريطاني. وبجانب مظاهرات الطلاب وسكان الأحياء الفقيرة، كانت هناك إضرابات واسعة الانتشار في الترام والسكك الحديدية والبريد والكهرباء والجمارك، إلخ. واستطاعت الطبقة العاملة تكرار نفس التجربة بالإضرابات الضخمة التي خاضتها أثناء الانتفاضة الجماهيرية في 1946 ضد الاحتلال. 
	تشابك الاقتصاد والسياسة 
	هذه الفكرة تحاول الطبقة الحاكمة والقوى الإصلاحية على حد سواء، ترسيخها بشتى الطرق من أجل حصر حركة الطبقة العاملة في إطار المطالب الاقتصادية، وكضمانة تحول دون استخدام الطبقة العاملة لقوتها الاجتماعية الجبارة في فرض مطالب سياسية أو في تحدي السلطة السياسية للطبقة الرأسمالية بشكل عام. 
	أما الفكرة الثانية، فمفادها أن الدولة هي كيان محايد طبقياً، أي أن دورها هو تسيير أمور المجتمع دون الانحياز إلى أي طبقة في مواجهة أخرى. والغرض من ترسيخ هذه الفكرة والترويج لها هو أيضاً خلق حالة من الفصل بين النضال الاقتصادي والنضال السياسي للطبقة العاملة. بينما في الواقع نجد أن الدولة (بأجهزتها المتنوعة من شرطة ومؤسسة عسكرية وإعلام، إلخ) هي الكيان الذي يحافظ على هيمنة الطبقة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً؛ أي الطبقة الرأسمالية. 
	 لقد تدخلت الحركة العمالية المصرية بحسم في الأسبوع الأخير قبل الإطاحة بمبارك وحسمت الثورة عبر عاصفة إضرابات في كل أنحاء مصر. التدخل الذي كان مشابها مع الفارق مع ما جرى في الثورة التونسية. وهو ما غاب عن المشهد الثوري في سوريا واليمن وليبيا والبحرين وجعل مستقبل الثورات هناك أكثر غموضا. وما تحتاجه الثورة المصرية اليوم هو المزيد من التدخل من جانب الطبقة العاملة. تدخلا يدفع الثورة إلى مسارا أكثر جذرية. فالإضراب لن يعني حال حدوثه مجرد تحقيق مطالب للعمال ولكنه سيكون بداية الثورة الاجتماعية التي تقودها الطبقة العاملة متحالفة مع الطبقات الكادحة والمهمشة في الريف والحضر.
	وبالتالي فإن النضال الاقتصادي الشامل للطبقة العاملة ضد الرأسمالية لا يمكن فصله عن النضال السياسي ضد الدولة التي ترعى مصالح الرأسمالية ذاتها. والمطالبة بحد أدنى عادل للأجور وتأمين صحي ومسكن أدمي لا يمكن فصله عن تغيير المجلس العسكري بسلطة ثورية تتبنى مصالح ملايين الفقراء.
	وبالرغم من الخطورة البالغة لكل من هاتين الأطروحتين، إلا أن الإضراب العام للطبقة العاملة يساهم بأكبر قدر في تحطيمهما وتجاوز الطبقة العاملة لهما؛ بحيث أن الإضراب العام، لما تشهده الطبقة العاملة خلاله من وحدة وترابط، يتيح فرصة غير مسبوقة للطبقة العاملة ويؤهلها للدمج بين النضال الاقتصادي والنضال السياسي ضد الرأسمالية ودولتها. 
	فعندما يخوض العمال في أحد المصانع إضراباً عن العمل للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصادية، يجدون أنفسهم في مواجهة صاحب العمل أو إدارة المصنع، كما يقف أعضاء النقابة أو اللجنة النقابية "الصفراء" بجانب الإدارة أو صاحب العمل ضد العمال. حينها تتضح الصورة عملياً وبشكل أشمل أمام العمال أنفسهم الذين يدركون أهمية النضال ضد الإدارة وضد النقابة الصفراء التي تتخلى عنهم على حد سواء. 
	أما في حالة إضراب عام يشارك فيه جمهور واسع من العمال في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، فإن العمال هنا لا يجدون أنفسهم في مواجهة أصحاب العمل الرأسماليين فقط، بل أيضاً في مواجهة شاملة مع الدولة التي تقف بجانب هؤلاء الرأسماليين وترعى مصالحهم؛ وهنا ترتسم الصورة كاملة أمام العمال ليس في إطار كل مصنع أو شركة أو مؤسسة أو هيئة، لكن بصورة أوسع وأشمل للمجتمع ككل وطريقة إدارته ودور الدولة في الإبقاء والحفاظ على مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً –طبقة الرأسماليين.
	وفي حين يتبنى الاشتراكيون الثوريون على الدوام أهمية ومركزية الإضراب الجماهيري في قلب الحركة الثورية في مصر، فهم يهدفون أيضاً إلى وحدة حركة ونضال الطبقة العاملة وتنظيماتها كضمانة أساسية لنجاح الإضراب العام وتصعيد الموجة الثورية إلى الأمام. ولا شك أن النقابات العمالية المستقلة يمكنها أن تلعب أكثر الأدوار حيوية في نضالات العمال وصولاً إلى الإضراب العام. 
	نحو سلطة اجتماعية بديلة 
	واليوم، وفي حين أسست الطبقة العاملة أربعة نقابات مستقلة فقط قبل الثورة، فإن ساحة النضال العمالي تشهد اليوم عاصفة من النقابات المستقلة الحديثة التي تنشأ من قلب النضال لتصل إلى حوالي 200 نقابة مستقلة حتى الآن. هذه النقابات المستقلة وغيرها مما يتشكل في مجرى النضال العمالي، يمكنها أن تضع الإضراب العام موضع التنفيذ في المستقبل القريب. 
	وبالرغم من الأهمية الكبيرة للنقابات العمالية في النضالات الاقتصادية وفي الإعداد للإضراب العام، إلا أنها وحدها لا تكفي للقضاء على الرأسمالية. فالنقابات في آخر المطاف تسعى لتحسين الشروط والظروف "الاقتصادية" التي يعمل العمال وفقها في ظل الرأسمالية. أما الهدف من الإضراب العام –من وجهة نظر الثوريين- فهو التشابك بين المطالب الاقتصادية والسياسية وبدء الهجوم على الرأسمالية والسلطة السياسية التي تمثلها 
	إلا أن النقابات المستقلة والتي تعبر بحق عن العمال وتدافع عن حقوقهم، لا تولد إلا من قلب النضال، مثلها في ذلك مثل كافة الأشكال التنظيمية الأخرى للعمال، من لجان وروابط وغيرها، والتي يبنيها العمال حينما يجدون أنفسهم بحاجة لتنظيم صفوفهم أثناء النضال. 
	وبينما تستمر الموجة الثورية في مصر والمنطقة العربية، تهتز ربوع القارة الأوروبية، من اليونان إلى اسبانيا والبرتغال وفرنسا، بالإضرابات العامة التي تحشد لها نقابات العمال من أجل مطالبهم الاقتصادية ولإيقاف خطط التقشف التي تطبقها الحكومات الرأسمالية هناك. 
	فالنقابات تعد من أهم الأشكال التنظيمية التي توصل إليها العمال عبر نضالهم وتطور وعيهم، وكانت دائماً حصناً يحتمي به العمال من سطوة رأس المال. فعلى مستوى النضال داخل المصانع والشركات، تلعب النقابات –المستقلة عن سلطة وهيمنة الدولة- أدواراً حاسمة في صراع العمال مع أصحاب العمل حول المطالب الاقتصادية. ولا شك أن موقف العمال التفاوضي وقوة إضرابهم بشكل عام يختلف كثيراً في حالة امتلاك العمال لنقابة، وما إذا كانت هذه النقابة تعبر عن مصالحهم أم نقابة صفراء تقف إلى جانب أصحاب العمل ضد العمال. 
	هكذا مثلت النقابات المستقلة واحدة من السمات المميزة لحركة الطبقة العاملة المصرية على مدار تاريخها. فمنذ مطلع القرن الماضي، كان كل احتجاج عمالي يصاحبه تأسيس رابطة أو نقابة عمالية، حتى وصلت وتيرة الاحتجاجات العمالية إلى أوجها مع اندلاع ثورة 1919 إلى أن بلغ عدد النقابات العمالية 90 نقابة عام 1921، وظهر وقتها أول اتحاد عمالي في مصر، والذي حلته حكومة الوفد في 1924. وتكرر الأمر على نحو أكثر اتساعاً حينما خاضت الطبقة العاملة موجة عاتية من النضالات تحت ضغط واقع اقتصادي يُرثى له متأثراً بجراح الحرب العالمية الثانية، وكان من الطبيعي أن تتزامن هذه الموجة مع تزايد عدد النقابات العمالية الذي تجاوز الـ 500 نقابة عام 1949. 
	وهنا يبرز الفارق الكبير بين الرؤية الاشتراكية الثورية ووجهة النظر الإصلاحية التي تتبناها الكثير من القوى السياسية اليوم في مصر تجاه الإضراب العمالي العام. فالإصلاحيون يرون في الإضراب العام وسيلة جيدة فقط للضغط من أجل بعض المطالب مثل الحد الأدنى للأجور أو التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، أو التعجيل بالانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين، إلخ. 
	لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن يتجاهل الثوريون العمل في النقابات العمالية؛ فكما رأينا من قبل فإن النقابات من أهم الأشكال التنظيمية التي تستطيع تعبئة العمال على حقوقهم الاقتصادية، وعلى الثوريين أن يسعوا بكل دأب لدعم العمال في إنشاء نقاباتهم المستقلة، وللاندماج في هذه النقابات من أجل توسيع المشاركة العمالية فيها، وأن يضغطوا باستمرار من أجل تبني مواقف أكثر جذرية في مواجهة أصحاب العمل. 
	وهنا يكمن مربط الفرس، فخلال الإضراب العام يتواجد العمال في أماكن عملهم يتناقشون فيما يمكن فعله وحول خطوات التصعيد، ينظمون صفوفهم، ويصوّتون على كل القرارات، ينتخبون ممثليهم القاعديين، ويخلقون بأنفسهم أشكالهم التنظيمية التي تعبر عن مصالحهم، ويديرونها بديمقراطية وشفافية. 
	هذه الأشكال التنظيمية، في حال تنسيقها وتوحيدها، يمكنها أن تمثل بديلاً اجتماعياً وسياسياً عن المؤسسات الراهنة للدولة الرأسمالية. بحيث يستطيع العمال اختيار مندوبيهم الذين لا يتميزون عنهم، وسيكونون قادرين -في حال سيطرتهم على أدوات الإنتاج في المصانع وأماكن العمل- على إدارة عملية الإنتاج الاجتماعي بشكل ديمقراطي يضع أولوية الإنتاج لسد وإشباع احتياجات الجماهير وليس للأرباح الرأسمالية. 
	واليوم في مصر، فإن نضالات الطبقة العاملة التي لا تهدأ وسيرها بثبات نحو الإضراب العام، يمنحنا قدر هائل من الثقة في قدرة الطبقة العاملة على خلق أشكالها التنظيمية القاعدية، وستتبلور الموجة العاتية من النضالات العمالية الراهنة في صورة لجان ونقابات ومجالس لا حصر لها، تتحد لتضع الثورة في مسارها الصحيح وتنتزع السلطة من بين أيدي الرأسمالية لبناء سلطة اجتماعية جديدة تُرسي مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.. وتفتح الباب أمام بناء المجتمع الاشتراكي الجديد. 
	على أبواب الإضراب العام
	أي ملاحظ للحركة العمالية لا يمكن أن يتجاهل التطور الملحوظ في مستوى الوعي والتنظيم الذي وصلت إليه الحركة العمالية وتجسد بوضوح في الإضرابات التي تنتشر في مصر اليوم. فالإضرابات التي نظمها العمال على مدار سبتمبر لم تكن تلك الإضرابات التقليدية التي يهب فيها العمال كرد فعل على الضغط. فأغلب الإضرابات حدد العمال موعدها مسبقا قبل موعدها بأسابيع وأعلنوا المطالب وحددوا مجموعات التفاوض. ليست مجرد ردود أفعال بل تحركات على درجة من الوعي والتنظيم ربما لم تشهدها مصر من قبل سوى في أربعينيات القرن الماضي. 
	ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك. فبعض الإضرابات كانت تشهد درجة راقية من التنسيق والربط بين المواقع العمالية وبعضها. أقواها بالطبع كان إضراب المعلمين الذي شمل أنحاء الجمهورية وشهد تنسيقا بين المحافظات والمدن والقرى واستخدمت فيها كل الوسائل الحديثة لحشد وتعبئة المعلمين في الإضراب والاعتصام أمام مجلس الوزراء وفي المحافظات. كذلك كانت درجة التنسيق بين شركات السكر المنتشرة في عدة محافظات ويزيد عدد عمالها على عشرة ألاف عامل وبناء لجنة موحدة لقيادة الإضراب. نفس الشيء تكرر في النقل العام والبريد وقطاع الصحة وغيرها من الإضرابات التي كان تطور التنظيم والتنسيق بين المواقع المختلفة أحد ملامحها الأساسية. ليس التحضير المسبق والتنسيق بين المواقع فقط ما يدلان على درجة تنظيم الحركة العمالية ووعيها بل المطالب نفسها التي رفعها العمال تطورت بشكل ملحوظ. 
	وما قد يفكر فيه البعض أن تطور المطالب تمثل في إضافة الجانب السياسي إليها والذي عبر عنه المضربون في مواقع مختلفة بتطهير المؤسسات من فلول النظام ومحاسبة الفاسدين وتطوير المؤسسات نفسها وتحسين أدائها. نعم هذا بالفعل يعد تطورا هاما في الحركة العمالية بدأ بالفعل من فترة حتى قبل الثورة وإن على نطاق ضيق.
	 ولكن المطالب الاقتصادية نفسها تطورت بشكل ملحوظ فلم تعد المطالب منصبة على مطلب الدفعة الواحدة والذي كان سائدا في الحركة العمالية لفترة طويلة. أو تقديم مسكن مؤقت لأوضاع العمال. لقد أصبحت مطالب مثل رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الحد الأقصى للأجور واسترداد الشركات المخصخصة وربط الأجور بالأسعار مطالب رئيسية ومتكررة لأغلب الاحتجاجات العمالية. مطالب كتلك لا تعني في واقع الأمر سوى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية للحكومة. 
	وهذا هو التغير الأهم الذي يعني أن النضال العمالي لم يعد مؤثرا فقط على دخول العمال وظروف العمل ولكن على النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تتمسك به الدولة بعد الثورة. هذا الجانب بالضبط هو ما يعطي الحركة العمالية حاليا طابعها المستمر والممتد. فالحكومة التي تؤكد طوال الوقت تمسكها بسياسات السوق لن تتمكن أبدا من تحقيق مطالب العمال التي تتناقض بشدة مع تلك السياسات. 
	ومع ذلك تجبر صلابة الإضرابات العمالية الحكومة ورجال الأعمال على الجلوس على مائدة التفاوض مع العمال وممثليهم وتقديم التنازلات. وهو ما يؤدي بالتالي للمزيد من الاتساع للحركة. الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن أقوى صعود للحركة العمالية جاء مباشرة عقب قرار تفعيل الطوارئ وتفعيل قانون حظر الإضرابات والذي أعقب أحداث جمعة التاسع من سبتمبر. إستطاعت الحركة العمالية بالفعل تعطيل الطوارئ وقانون حظر الإضراب 
	فعوامل انطلاق إضراب عام في مصر تبدو متوفرة للغاية. طبقة عاملة تخوض معارك يومية منذ أكثر من خمس سنوات بلا انقطاع. ومواقع أصبحت نشطة جدا على مستوى الحركة بشكل دائم. ظهور نقابات مستقلة في العديد من القطاعات العمالية وتصديها لقيادة الإضرابات. مطالب ملحة لدى القطاعات الأوسع من العمال وحكومة تبدو بإصرارها على سياسات السوق عاجزة عن تلبية تلك المطالب. ظهور أنوية للتنسيق بين المواقع والقطاعات العمالية المختلفة. كل تلك العوامل وغيرها تجعل فكرة الإضراب العام مطروحة وبقوة في هذه الفترة. 
	واذا أضفنا إلى تلك العوامل أن القطاعات العمالية النشطة في الاحتجاجات هي نفسها قطاعات مركزية جدا في الحركة ومؤثرة بقوة في الحياة اليومية مثل قطاعات النقل البري والجوي والبحري والتعليم والصحة والخدمات وصناعة السكر والنسيج والسياحة. قطاعات مؤثرة جدا في الاقتصاد والحياة اليومية وكثيفة في العمالة. 
	ومع ذلك فإن تنظيم إضراب عام على نطاق واسع وبتأثير قوي أمر يحتاج لمستوى من التنظيم ربما لم يتوفر من قبل في أوساط الحركة العمالية المصرية. لقد شهدت الحركة العمالية المصرية أشكالا تنظيمية متنوعة في المواقع المختلفة كان أكثرها تقدما النقابات المستقلة ولكن وجود تنظيم عمالي على المستوى القومي متماسك وقوي قد يحتاج للمزيد من الوقت والمعارك أيضا. ولكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الحركة العمالية قد استطاعت تجاوز تحقيق مفاجآت كثيرة من قبل. كان أهمها بناء النقابات المستقلة في 2008 عندما اعتبر الكثيرون حتى من المتعاطفين معها أن ذلك درب من المغامرة ستكون عواقبه وخيمة..
	تطرح قضية الإضراب العام نفسها في مصر ليس فقط كإمكانية وسط صعود الحركة العمالية وتطورها ولكن أيضا كضرورة أمام الاتجاه القوي لاختصار الثورة المصرية في مجموعة من الإصلاحات الديموقراطية التي يمكن أن تكون أصلا مؤقتة. فكل ما يجري ويخطط له من تغير في مصر لا يقترب بأي درجة من النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تم بناءه وترسيخه في عهد مبارك.
	إن كافة مؤشرات الصراع الطبقي والنضال الاجتماعي اليوم تدل على أن الطبقة العاملة المصرية على أعتاب إضراب عام وشيك.. ستستطيع الطبقة العاملة أن تخوض هذه المرحلة ببسالة وجرأة وحسم.. وستستطيع جذب كافة حلفائها من الفقراء والعاطلين والمهمشين إلى النضال.. وسيكون هذا الإضراب العام بمثابة الجسر الواصل بين اللحظة الراهنة من النضال إلى الثورة الاجتماعية الشاملة والقضاء على السلطة الرأسمالية لبناء مجتمع جديد على أسس الحرية والعدالة. 
	والطبقة العاملة في حاجة لرأس حربة تدعم نضالها الذي سيدخل مرحلة الحسم بدءاً من الإضراب العام.. وهي في حاجة إلى كافة المناضلين الثوريين، المؤمنين بهذه الرؤية التي عرضناها، للاصطفاف بجانبها والمشاركة بداخل نضالاتها.. ستحتاج إلى الآلاف وعشرات الآلاف من هؤلاء الثوريين لبناء الحزب الاشتراكي الثوري الذي لا غنى عنه لإحراز الانتصار النهائي للطبقة العاملة المصرية وكل العاملين بأجر وفقراء الفلاحين وملايين المهمشين في معركتنا الحاسمة مع سلطة رأس المال.. فشاركونا وانضموا إلينا..  
	خاتمة
	وبالرغم من أهمية الضغط من أجل مثل تلك المطالب، إلا أن الاشتراكيين الثوريين يهدفون بالتأكيد ما هو أبعد من ذلك. فالإضراب العام قد يمثل مقدمة ناجحة ليس فقط لإسقاط السلطة العسكرية القائمة، لكن أيضاً سلطة الطبقة الرأسمالية بشكل عام -هذه السلطة التي تحتمي وتختبئ خلف حكم العسكر- والشروع في بناء سلطة اجتماعية بديلة تنحاز للعمال والفقراء لا للرأسماليين والأغنياء. 
	لكن لا يمكن استبدال الحزب الاشتراكي الثوري بالنقابات مهما كانت مناضلة؛ فهذا الحزب هو الأداة السياسية للعمال، نقابيين وغير نقابيين، للصراع مع الطبقة الرأسمالية ودولتها على كافة الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليس على المستوى الاقتصادي فقط. ولا يمكن إحراز الانتصار النهائي للطبقة العاملة على سلطة رأس المال من دون هذ الحزب الثوري.
	وحينما اعتلت حركة الضباط الأحرار سدة الحكم، أمر جمال عبد الناصر بإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليكون بمثابة ثكنة عسكرية تتخفى وراء رداء عمالي. ومنذ تأسيسه في يناير 1957، وقف الاتحاد العام موقفاً معادياً لمطالب العمال وتحركاتهم فأدان الإضرابات والاعتصامات وأصبح وثيق الصلة بجهاز أمن الدولة، وكان الهدف من كافة تدخلاته هو مساعدة الحكومة ورجال الأعمال على تهدئة الأوضاع. وبالطبع أدى ذلك الوضع إلى عرقلة الحركة النقابية المناضلة لعشرات السنين. 
	ويشهد التاريخ أنه من دون النقابات العمالية المناضلة لما كان من الممكن تنظيم الإضرابات العامة التي زلزلت العالم وأسقطت العديد من النظم الديكتاتورية التي استمرت راسخة لعقود من الزمن. ففي بولندا لعبت نقابة "تضامن" العمالية دور رأس الحربة في المعركة ضد النظام القمعي الموالي للاتحاد السوفيتي إلى أن أسقطته في الإضراب العام 1989. وفي جنوب أفريقيا، مثلت النقابات العمالية بؤرة حيوية وحاسمة في الإطاحة بنظام الفصل العنصري. والحال نفسه في الثورة التونسية، عندما كان اتحاد الشغل التونسي حاسماً في الصراع مع بن علي، وذلك بالرغم من سيطرة القيادات الإصلاحية على الاتحاد. 
	وعلى المستوى السياسي أيضاً، لا يمكن أيضاً إنكار الدور الهام للنقابات العمالية في حال تدخلها في الصراع السياسي عندما تعبئ هذه النقابات العمال في إضراب عام للضغط على السلطة السياسية وإجباها على تقديم التنازلات. 
	دور النقابات المستقلة
	هذا هو المسار الذي يرى خلاله الاشتراكيون الثوريون دور الإضراب العام في تعزيز قدرة الطبقة العاملة على فتح كافة جبهات المواجهة الاقتصادية والسياسية الشاملة ضد الرأسمالية وحكومتها ودولتها بشكل كامل. 
	وإذا كانت الطبقة العاملة قد استطاعت إسقاط مبارك في سلسلة إضراباتها الضخمة التي استمرت من 8 إلى 11 فبراير، وإذا كانت استطاعت أيضاً إسقاط قوانين المجلس العسكري القمعية والمعادية للثورة، فإنها ستبقى قادرة، من خلال الإضراب العام على تحدي السلطة العسكرية وسياسات رجال الأعمال. 
	هذا ما رأينا قدر قليل منه خلال الشهور السابقة؛ فلقد استطاعت الطبقة العاملة تحدي كافة القوانين التي سنها المجلس العسكري وحكومته للوقوف إلى جانب الرأسماليين ضد الحركة العمالي. فعندما طبقوا قانون تجريم الاحتجاجات، زادت الاحتجاجات وانتعشت الحركة بشكل غير مسبوق. وعندما ادعوا رفض التفاوض مع العمال قبل فض الاعتصامات، أجبرهم العمال على التفاوض والإستجابة للمطالب. وعندما هددوا بتطبيق الطوارئ لقمع الحركة العمالية، أصبحوا غارقين في طوفان الغضب العمالي والاجتماعي. 
	أما التصاعد الرهيب في إضرابات وإحتجاجات الحركة العمالية اليوم فهو يؤهل الطبقة العاملة بقوة للدمج بين المطالب الاقتصادية والسياسية. وإذا توحدت الطبقة العاملة على إضراب عام تطالب فيه بتطبيق حد أدنى للأجور لكل العاملين بأجر في مصر، فإن ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع دولة العسكر الذين سيحاولون كسر إضراب العمال بالقوة، وبالتالي ستجد الطبقة العاملة نفسها مدفوعة لرفع مطالب سياسية تتحدى بها الرأسماليين والعسكر معاً.
	بينما في الحقيقة، تعد هذه الفكرة خاطئة تماماً ولا تمثل إلا وهم كبير؛ فالمعارك الحقيقية التي تؤثر في مصير المجتمع لا تُحدد ولا تُحسم في قاعات البرلمان المغلقة، بل في المصانع وأماكن العمل والجامعات والقرى؛ أي في الحقل العملي للصراع الطبقي. والديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن يقتصر دور المرء فيها على إلقاء ورقة في صندوق انتخابي مرة كل خمس سنوات، في حين لا يمتلك القدرة على التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية اليومية التي تمس حياته بشكل مباشر. 
	هناك فكرتان أساسيتان تروّج لهما الطبقة الحاكمة بحماسة شديدة، ليس في مصر فحسب بل في كافة أرجاء العالم. وتستخدم الطبقة الحاكمة هاتان الفكرتان من أجل منع تقدم الحركات والثورات الجماهيرية ومن أجل ضمان السيطرة على مجريات الأمور في المجتمع.
	هذا النشاط العفوي والطاقة الجبارة لدى الطبقة العاملة، بحاجة إلى درجة عالية من التنظيم والوحدة، ليس فقط من أجل الدفاع عن مطالب الثورة، لكن أيضاً من أجل الاستعداد للهجوم الثوري مرة أخرى كما فعلتها مع مبارك واستطاعت إسقاطه. والإضراب العام يمثل خطوة كبيرة في هذا المسار. 
	ولم تتوقف إضرابات العمال منذ إسقاط مبارك، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير المؤسسات من رموز النظام السابق رغم كل الضربات الإعلامية والعسكرية التي تتلقاها من المجلس العسكري. ففي شهر فبراير نظم العمال 489 احتجاج، ما بين إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية ومظاهرات، و122 في مارس، و90 احتجاج في أبريل، لتتصاعد الاحتجاجات العمالية لتبلغ 97 احتجاج عمالي في يونيو، ومن ثم 75 في يوليو و65 في أغسطس، وصولاً إلى الإضرابات الواسعة للمعلمين (حوالي 750 ألف معلم على مستوى الجمهورية) والنقل العام (40 ألف عامل) بالإضافة إلى عشرات الألاف من الأطباء و الآلاف غيرهم من مختلف القطاعات الخدمية والصناعية. 
	وفي الأسبوع الثالث من الثورة، وقبل سقوط مبارك بثلاثة أيام، أظهرت الطبقة العاملة قوتها الحقيقية عندما خاضت قطاعات واسعة منها سلسلة من الإضرابات الجماهيرية التي حسمت الصراع مع مبارك وسددت الضربة القاضية له وأجبرته على الرحيل، وافتتحت بذلك طريق الثورة المصرية التي تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر عمقاً بكثير من مجرد إسقاط رمز النظام. 
	وبالتأكيد فإن الطبقة العاملة التي نتحدث عنها لا تمثل عمال الصناعة فقط، بل كل العاملين بأجر والخاضعين لاستغلال وسيطرة رأس المال، بما يشمل ملايين من العاملين بالخدمات والمرافق العامة وملايين آخرين من المهنيين، من أطباء وصيادلة ومحاسبين ومهندسين، إلخ. هذه الملايين، والتي تشكل معاً ما نعنيه بالطبقة العاملة بمفهومها الواسع، هم منتجي الثروة الحقيقيين ومن دون عملهم وجهدهم لا يستطيع الرأسماليون مراكمة أرباحهم وجني كل تلك الثروات التي تتكدس في خزائنهم. وبالتالي الطبقة العاملة  يمكنها باستخدام سلاح الإضراب الجماهيري العام، شل المجتمع الرأسمالي الذي يقوم على الإستغلال، وإعادة تشكيل هذا المجتمع وتسييره بحسب مصالح الأغلبية العظمى منه، وليس لصالح أقلية من الاغنياء ورجال الأعمال.
	قوة الطبقة العاملة 
	وفي مصر اليوم، لا شك أن الاعتصامات في الميادين الكبرى تعتبر خطوة إلى الأمام في مسار الثورة ضد قوى الثورة المضادة. لكن الإضراب العام، هو بالتأكيد، يمثل خطوة أكبر في نفس المسار؛ حيث تسعى الطبقة العاملة إلى شل عملية الإنتاج وإيقاف أرباح رجال الأعمال الذين يشكلون العمود الرئيسي للطبقة الحاكمة، مما يجبر الأخيرة على تقديم التنازلات والاستجابة لبعض المطالب الهامة في الثورة. 
	وفي المقابل، لا تقف الجماهير التي صنعت ثورتها مكتوفة الأيدي، بل تناضل هي الأخرى من أجل استكمال ثورتها وانتزاع المزيد من المكتسبات والحقوق. وهكذا فإن الثورة ليست نزهة ولا معركة قصيرة الأمد في مواجهة الطبقة الحاكمة، بل هي حرب طويلة بين جماهير الثورة من ناحية، وقوى الثورة المضادة من ناحية أخرى. 
	في كل ثورات التاريخ، ينتفض الملايين من المظلومين والفقراء من أجل الحرية والعدالة، لكن الطبقة الحاكمة التي كانت تمارس القمع والاستغلال، لا تختفي في غمضة عين، بل أنها تسعى بكل قوة للحفاظ على سيطرتها واستعادة سلطتها. لذا فهي تحارب ليس فقط من أجل وقف الثورة بأي ثمن، لكن أيضاً من أجل الإنقلاب عليها وشن ثورتها المضادة. 
	لكن ما هو الإضراب العام؟ وما دور النقابات العمالية فيه؟ وما الذي يهدف إليه الاشتراكيون من خلاله؟ وما الفرق بين الرؤية الإصلاحية والرؤية الثورية للإضراب العام؟ سنقدم في هذا الكراس الصغير إجاباتنا على هذه الأسئلة وغيرها، وذلك في سياق الأحداث المتلاحقة للثورة المصرية المستمرة إلى اليوم، وأيضاً في ضوء بعض الخبرات من التجارب التاريخية الهامة للإضرابات الجماهيرية. 
	وإذا كنا لا نملك ما يملكه المجلس العسكري والطبقة الحاكمة من قنابل مسيلة للدموع أو خوذات و مدرعات، ولا رصاصا مطاطيا أو ذخيرة حية، ولا نملك فضائياته وجرائده التي تبث الدعاية المضادة للثورة والثوار كل ساعة، إلا أننا نملك السلاح الأقوى سلاح الإضراب العام الذي إستطاع أن يوجه لمبارك الضربة القاضية ويجبره على الرحيل 
	 وبعد مرور ما يقرب من العام على الثورة، سعى خلالها المجلس العسكري والطبقة الحاكمة إلى تصفيتها مستخدمين كل أساليب البطش من إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على الثوار مرورا بمحاكمة ألاف المصريين عسكريا وإصدار قوانين لتجريم الإعتصام والإضراب، ورفض تنفيذ حكم القضاء بإسترداد الشركات التي تم خصخصتها في صفقات مشبوهه، والتراجع عن تنفيذ الحدين الأدنى والأقصى للأجور وإصدار قانون الحريات النقابية للعمال، وإستخدام لعبة الإنتخابات البرلمانية من أجل القضاء على شرعية الثورة والجماهير 
	أما القوة الثانية فتشمل (حلف الثورة) وبه كل المؤمنين بضرورة أن تستكمل ثورتنا العظيمة طريقها للأمام نحو إنجاز أهدافها التي من أجلها ضحى ألاف الشهداء والمصابين بدمائهم الطاهرة، وخرج ملايين الثوار المصريين حاملين رؤسهم على أيديهم ليتحدوا سلطة مبارك الغاشمة التي كان من الممكن أن تفتك بهم جميعا، في حين إنتظر المجلس العسكري وحلفاؤه اللحظة المناسبة للقفز على السلطة وتقسيم الغنائم.
	تقف الثورة المصرية اليوم في منتصف الطريق بين قوتين رئيسيتين، الأولى يقودها المجلس العسكري والطبقة الحاكمة  من بقايا نظام مبارك من رجال الأعمال وقيادات أجهزة الدولة الفاسدين وتحالف معهم بعض الأحزاب والقوى السياسية الإنتهازية ليشكلوا ما يسمى (حلف الثورة المضادة)  الذي يسعى لإيقاف قطار الثورة عند حد إسقاط مبارك وإلى تصفية الثورة قبل أن تحقق أهدافها (تغيير – حرية – عدالة إجتماعية)، ويسير بنا إلى الخلف بإعادة إنتاج نفس سياسات نظام مبارك التي أفقرت وشردت ملايين المصريين. 

