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  )من داخل الحركة ىرؤ (
  1965عام  إلى اتمن  العشرين

  

  *حنان رمضان
  

الشـــك أنـــه قـــد صـــدر العديـــد مـــن الدراســـات األكاديميـــة والفكريـــة التـــى تناولـــت تـــاريخ التنظيمـــات 
ات أو غيـر مصـرية، كمـا صـدرت مؤلفـ (1)الشيوعية فـى مصـر وتـاريخ الفكـر الماركسـى سـواء بـأقالم مصـرية 

فــى الوقــت  مــن وجهــة نظــر المشــاركين فيهــا، (3)والعمــل النقــابى  (2)أخــرى تســعى لتــأريخ الحركــة اليســارية 
أن تــاريخ الحركــة الشــيوعية نالحــظ  مــا زلنــا إال أننــا  ،(4)ةالــذى فضــل الــبعض كتابــة مذكراتــه أو ســيرته الذاتيــ

أصـابه العديـد مـن التشـويه العمـدي  لتصـحيحه وإنقـاذه، فقـدمن تسليط الضوء عليه  المصرية يحتاج للمزيد
بعــض هــذه حيــث نجــد مــن جانــب خصــومه، أو مخــاطر النزعــات الذاتيــة فــي التــأريخ مــن بعــض الكتــاب، 

وذلــك نتيجــة الصــراعات  .الدراســات متحيــزة التجــاه أو آخــر بعينــه مــن االتجاهــات داخــل الحركــة اليســارية
 .واالنقسامات الكثيرة بينهم

مــا ذكــره العديــد مــن  وذلــك مــن خــالل ،المزيــد عــن هــذه التنظيمــات أهميــة معرفــة تومــن هنــا ظهــر 
وقـد تـوفر لـى إمكانيـة عمـل ذلـك . المشاركين فى الحركة أنفسهم وعن دورهم فى حركـة التغييـر االجتمـاعى

التـى تأسسـت فـى  (5)" 1965لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية حتـى عـام "من خالل مشاركتى فى عمل 

                                                           

  .القاهرة -باحثة بمركز البحوث العربية واإلفريقية *
كتابات أحمد نظمى وراشد االبراوى ومحمد أنيس وٕابراهيم عامر وأحمد              : ك مثلواألمثلة عديدة على ذل )1(

  .ألخ.. . . صادق سعد وفوزى جرجس وشهدى عطيه
  .وألخ. …دراسات رفعت السعيد وفخرى لبيب: مثل )2(
  .ألخ.…مثل كتابات عبد المنعم الغزالى ومحمود العسكرى وطه سعد عثمان وعطيه الصيرفى )3(
  .ألخ…… وعبد اهللا الطوخى كمذكرات مصطفى طيبة وحسن المناويشى وفتحى عبد الفتاح وشريف حتاته )4(

 –داود عزيز –خالد حمزة  –بشير السباعي –إسماعيل عبد الحكم  -أحمد نبيل الهاللي: تكونت هذه اللجنة من) 5(

عبد الخالق  –طه سعد عثمان –شكري عازر –سيد عبد الوهاب ندا –سمير أمين –سعد الطويل –رمسيس لبيب

محمد  –محمد الجندي  –مبارك عبده فضل  –فوزي حبشي –فخري لبيب –فتح اهللا محروس –فاطمة زكي –الشهاوي 

  .نجاتي عبد المجيد -محمود أمين العالم –فخري 

  .حلمى شعراوى. وبالمعاونة الدائمة من مدير مركز البحوث العربية واإلفريقية أ     

د .أ: ئة استشارية من بعض األساتذة المهتمين بالمشروع، لتقديم المشورة والمساعدة إلنجاز المشروع، وهمثم تشكلت هي 

مصطفى مجدى  –صالح العمروسى –بشير السباعى: والسادة الباحثون –عماد أبو غازي .د –عاصم الدسوقي

  . حنان رمضان –محمود مدحت –الجمال
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جماعي عشر عاًما من العمل ال ثمانيةأى خالل ، 1995 مايو17منذ واإلفريقية لعربية إطار مركز البحوث ا
ــائق، ومــا تــوفر مــن شــهاداتالجمــع الجــاد القــائم علــى  تطــوعيال هــو   محــور المشــروعوكــان ومــا يــزال  .وث

تـاريخ ( 1965عنـد عـام فـى بدايـة المشـروع لمرحلة اختـاروا التوقـف فيهـا  التوثيق وليس التقييم أو التحليل
، إال أنهم رأوا ضرورة مواصلة المشروع )59/1964السجن  حل األحزاب الشيوعية لنفسها عقب سنوات

   .إلى منتصف السبعينيات
فيهـا  وروعي ،"ورؤىشهادات "أجزاء من سلسلة سبعة : وقد أصدرت اللجنة فى خالل هذه األعوام

" إحــدى وســبعين"جمــالي الشــهادات المنشــورة ووصــل إ الحركــة الشــيوعية فــي مصــر فــيالفصــائل المختلفــة  تمثيــل
هــى بمثابــة شــهادات جماعيــة لتغطيــة الفجــوات الموجــودة فــي التــى  العمــل ورشمــن  "ثمــان"باإلضــافة إلــى . شــهادة

   .1956-1944من وثائق الحركة الشيوعية المصرية من كما أصدرت أربعة مجلدات  .الشهادات الفردية
تيارًا منهجًيا في البحث التاريخي االجتماعي  يمثل الذى ريخ الشفاهيالتا على منهجتعتمد هذه الدراسة وس

مازلنــا ينقصــنا األســس المنهجيــة الســليمة والواضــحة الهــدف لجمــع المــواد الشــفهية وكتابتهــا، ممــا  نــااآلن، وإن ك
  .يجعل البعض يتعامل معه بنوع من الحرص والتحفظ

علـى المصـادر الشـفهية فـي األسـاس بـدون االلتـزام بوجـود منهج هو محاولة كتابة التاريخ باالعتمـاد هذا الو 
وخبرتهم "  المحجوبين عن التاريخ" سند من الوثائق أو أي مواد أرشيفية أخرى، وهو يهتم باألساس بتسجيل حياة 

  . المعاشة
فكما نعلم أن هناك مصادر عديدة  تساعدنا في دراسة التاريخ، ولكن تحكمها في كثير من األحيان، نظرة 

وبالتــالى تقــوم تلــك . عبــر عــن موقــف سياســي واجتمــاعي وثقــافي محــددي ذىالــ أو التيــار المهــيمن الســلطة الرســمية
ومــن هنــا . الســلطة بتهمــيش واســتبعاد األصــوات المختلفــة والمخالفــة التــي تلعــب دورًا أساســًيا فــي حركــة المجتمــع

اطية مما هو عليه، ألنـه يسـتند إلـى تجـارب الحيـاة يلعب التاريخ الشفاهي دورًا رئيسًيا في جعل التأريخ أكثر ديمقر 
وإن كانت  هذه التجارب تعكس تصورًا .. …الشخصية ألفراد المجتمع أيًا كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم الفكرية

إال أنــه يمكــن مــن خــالل إعــادة تشــكيل أو بنــاء هــذه الرؤيــة وربطهــا بــالمتغيرات االجتماعيــة بــدورها شخصــًيا وذاتًيــا 
  .سية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع  أن تستخدم في التحليل االجتماعي التاريخيوالسيا

التـى تمثـل مصـدراً مهمـاً فـى  )6( تحليـل مائـة مـن شـهادات مناضـلى الحركـةومن هنا ستقوم هـذه الدراسـة ب
، وقد *ردة للبحث، خاصة مع توافق اللجنة على دليل مقابلة موحد لضمان أساسيات المعلومات الواتوثيق تاريخها

                                                           
د التزمت في حالة نشر الشهادات بما كتبه أصحابها أو سجلوه فى المقابالت مع البد من التأكيد، على أن اللجنة ق )6(

رفعت السعيد .ضبطها للنشر نسبًيا، فقد تم عرضها عليهم قبل النشر للحذف أو اإلضافة، وذلك تفادًيا لما حدث في تأريخ د

فاظ بمسافة تفصله عن الحركة بحيث للحركة، ولن أخوض هنا في مدى تحيزه أم ال التجاه بعينه، أو أنه عجز عن االحت

، ألن هذا سيجرنا، ليس لدراسات رفعت )شريف يونس.د(تسمح بموضعة هذه الحركة، أي جعلها موضوًعا للفكر والتحليل 

السعيد فقط وٕانما لعرض األدبيات التي كتبت عن الحركة ونقدها، فما قام به رفعت السعيد فعله غيره، فكتاب أبو سيف 

، أيًضا جاء تأريًخا لمنظمة بعينها، ويختلط هذا العمل منهجًيا 2000الذي صدر يناير " خ اليسار المصرىمن تاري"يوسف 

 )عاصم الدسوقى. د(بين التوثيق و الذكريات، وبين الرؤية الخاصة للمحرر في نهاية األمر 

أنه لم يلتزم بما قالوه في رفعت السعيد للشهادات، حيث أكد البعض على .فقط سأعلق هنا على ما جاء حول نشر د* 

شهاداتهم، فإما أنه تجاهل بعض كالمهم أو أضاف كالًما لم يقولوه، وكان أول سؤال أواجهه خالل مقابالتي لتسجيل 
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إذا نظرنا إلى كشف المرفوع عنهم العـزل  -بالتأكيد ممثلة تمثيًال كامًال  لمناضلى الحركة هذه الشهادات ال تعتبر 
، حيــث حرصــت اللجنــة منــذ البدايــة علــى البحــث عــن الجريــدة الرســمية 1965السياســى مــن الشــيوعيين فــى عــام

كـاآلتى   1404الراحـل طـه سـعد عثمـان بتصـنيفهم وهـم حـوالى  المنشور فيها هـذا الكشـف،وقام النقـابى الشـيوعى
صحافة ودور  89+ تاجر صغير وحرفى  111+ فالح ومزارع 19+ عمال آخرين  284+ عمال نسيج  210(

ــــة  138+ موظفــــو شــــركات ومؤسســــات  184+ نشــــر  ــــيم  129+ موظفــــو حكوم كيمــــائيون   66+ تربيــــة وتعل
). عاطــل 16+ مهــن أخــرى مختلفــة أو غيــر محــددة  46+ ون محــام 58+ أطبــاء وصــيادلة  40+ ومهندســون 

  . ، وذلك فى محاولة للبحث عنهم لإلدالء بشهاداتهم)سيدة 28(والقرار لم يشمل سيدات وهم كانوا حوالى 
علــى الواقــع االجتمــاعى والسياســى فــى  "شــهادات حيــة"لكــن بــالرغم مــن ذلــك يمكــن اعتبــار المائــة شــهادة 

 تلك الفترة الثرية باألحداث الداخلية والعالميـة التـى أثـرت فـى تطـور. 1965حتى عام  مصر منذ أوائل هذا القرن
 الحياة داخل مصر، كما أن فترة األربعينيات كانت تعتبر من أنضج سـنوات الحركـة اليسـارية مـن وجهـة نظـر

الوثـائق مع عمل مقارنات فى بعـض القضـايا بـين مـا هـو مكتـوب مـن خـالل مـا تـوفر مـن . اليساريين أنفسهم
، التـى تـم جمعهـا بصـعوبة شـديدة، )الـخ...…التقارير السياسية والتنظيمية والجماهيريـة ، اللوائح ،البرامج(

غير مسموح باإلطالع عليها إال و ما زالت حبيسة فى ملفات وزارة الداخلية فالكل يعلم أن جزًءا كبيًرا منها 
شـذرات هنـا وهنـاك سـواء صـول عليهـا مـن ال، لذا ركـزت اللجنـة فـى الحفى ظروف خاصة وألسباب محددة

  .وبين ما ذكر فى الشهادات ،األفراد أو بعض المراكز البحثية الخارجية المهتمة بالموضوعبعض لدى 
هذا العام الذى  يمثل عالمة فارقة فى تاريخ الحركة حيث تم ، 1965وسوف تتوقف الدراسة عند عام 
  .النظام الناصرى الحاكمق مع ذلك باالتفاو حل المنظمات التى كانت قائمة 

حركة التغيير االجتماعى فى مصر ارتبطت بالعديد من التيارات سواء الليبرالية أو  ال شك أنو 
القومية أو اإلسالمية أو الشيوعية، حيث يسعى كل تيار فى برنامجه ومن خالل شعاراته وأهدافه السياسية  

  .إلى رسم صورة  للتغيير االجتماعى كما يراه
فى هذا البحث على حركة اليسار باعتباره القوة الفكرية األكثر تعبيرًا عن مصالح أننا سوف نركز  إال

، بل الغالبية من الطبقات االجتماعية الكادحة ومن ثم فهو األكثر قدرة على إحداث التغيير األكثر شمولية
من أوائل القرن العشرين  المصريةفى هذه الدراسة على ما سمى بالحركة الشيوعية بشكل أدق سنقتصر و 

    . 1965حتى عام 
  :وسوف تنقسم  محاور هذه الدراسة إلى

شـهادة فقـط نظـرًا لتـوفر وتكامـل  60 لــالجـزء اإلحصـائى استخالص بعض المالحظات الهامة مـن   - أ
وجهــة  -والحالــة التعليميــة -والعمــر -والديانــة -النــوع :البيانــات األساســية ألصــحابها مثــل

                                                                                                                                                                          

لذا حرصت اللجنة على ضرورة عرض النص النهائى على صاحبه قبل . الشهادات، ما هو الضمان لنشر الشهادة كما هى

 . النشر

 37أو الجداول المستخلصة منه، كما لم ننشر قائمة التنظيمات الـ ) الدليل(الورقة نص االستبيان  لم ننشر فى هذه  *

  .المنوه عنها لضيق مساحة النشر وألنه ستتضمنها الدراسة الموسعة لهذا الموضوع
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وهـو فـى  .والمسـتوى الحزبـى -)7(واسـم التنظـيم -وفترات السـجن -والمهنة -الميالد
  .تقديرى استخالص أولى يمهد لدراسة واسعة فى تحليل هذه الشهادات

مائــة (تعتمد علــى العينــة بأكمـــلهاالتــى ســتحليــل بعــض القضــايا الفكريــة والتنظيميــة أو الجماهيريــة  -ب
 :ومن هذه القضايا ).شهادة

  .لشيوعيةكيفية االرتباط بالحركة ا •
  ؟التعرف على الفكر الماركسىالمبحوثين فى مصادر ما هى  •
ســــــلطة -القضــــــية الفلســــــطينية(مــــــاهى أهــــــم القضــــــايا الخالفيــــــة بــــــين هــــــذه التنظيمــــــات مثــــــل •

 .ألخ........يوليو

  ماهى رؤية أعضاء التنظيمات لنفوذ االتحاد السوفيتى على تنظيماتهم •
  للمنظمات؟ أسباب الطابع االنقسامىما هى  •
 ؟ وظروف ذلك 1965ى الرؤى المختلفة لقضية حل التنظيمات الشيوعية ما ه •

  ما هو تحليل المبحوثين لألزمة المستمرة للحركة الشيوعية وقصورها؟ •
� �

دوא��
	�א�������:  
  :جمع الدراسة بين عدد من األدوات هى ت* 
إلضـافات مـن الباحثـة تعتمد الدراسة على االستبيان الذى قامت اللجنـة بوضـعه مـع بعـض ا: االستبيان  - 1

       ســؤال  42، ويتضــمن حيــث شــاركت فــى تســجيل بعــض الشــهادات مــع زمــالء آخــرين أثنــاء التطبيــق،
  ).شهادة 45(

  ).سيرة ذاتية  15(السير الذاتية التى قدمها أصحابها دون االلتزام باالستبيان المحدد  - 2
 )شـــــهادة  40(ة أعـــــدها أحـــــد مناضـــــلى الحركـــــ) 1965-1958(شـــــهادات خاصـــــة بفتـــــرة محـــــددة  - 3

  .).وسوف تفيد فى بعض االستنتاجات دون غيرها بالطبع) فخرى لبيب.د(
  

  :مشكالت البحث
  :تعتبر العينة عمدية نظرًا  لعدة أسباب منها  - 1

المبحــوثين التــى جعلــت بعــض مازالــت هنــاك بعــض التخوفــات األمنيــة والهــواجس السياســية عنــد   - أ
    البعض 

                                                           

العشرينات إلى عام  أيًضا قامت اللجنة بعمل هام للغاية وهو محاولة رصد المنظمات الشيوعية التى كانت موجودة منذ) 7(

، وقد فوجئت مثل غيرى بهذا العدد، فحتى ولو كانت منظمات )مرفق قائمة بها(منظمة ) 37(والتى وصلت إلى  1965

وسوف . صغيرة للغاية ومتفرعة من التنظيمات الكبرى إال أن لها داللة هامة جًدا على حجم االنقسامات التى لحقت بالحركة

 .يما بعدنتعرض لها بالتفصيل أكثر ف
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  .أو يدلون بها مختصرة جداً  يحجمون عن اإلدالء بشهاداتهم    
  .اعتماد  البعض على ما كتبه من مذكرات تم نشرها بدًال من اإلدالء بشهادته -ب
   رأى البعض اآلخر أنه ال فائدة من جمع هذه الشهادات ألنها لن تغير فى الواقع شيئاً ومن ثم  -ج

  .أحجموا عن التعامل     
عد مرور أكثر من أربعين سنة، إلى اإلسهاب فى ب أدى عامل ضعف الذاكرة لدى البعض خصوصاً، -2

بعض القضايا، وعـدم تـذكر التـواريخ واألسـماء، إلـى جانـب الخلـط أحيانـاً فـى بعـض القضـايا بـين رأيهـم 
ولكننـا سـنحاول معالجـة ذلـك باالعتمـاد  .أثناء الحدث فى الماضى ورأيهم فى إطـار معطيـات الحاضـر

 . ضاياعلى ما توفر من وثائق خاصة فى بعض الق
  

  بعض النتائج األولية للدراسة
  

  شهادة 60 لـالجزء اإلحصائى استخالص بعض المالحظات الهامة من  -أ
  توزيع الشهادات وفقاً للنوع -1
 ،%)13.3(أما نسبة وجود المرأة المصرية فهى  ،%86.7نسبة الذكور فى الدراسة  وجدنا أن  -  

وهذا يؤكد  إال أنها تعتبر نسبة عالية فى ذلك الوقت وربالمقارنة بنسبة الذك وبالرغم من صغر النسبة
مدى مشاركتها فى الحركة بالرغم من أنها حركة يجرمها القانون البرجوازى، متحملة جميع المشاق 

  .والصعاب

  الديانة -2
 يهود، و % 28.3يين بنسبة مسيح، و )يهوديين أسلما النسبة هضم هذتو % ( 70بنسبة  ونمسلم -

، والبد من الحركة المصرية دونما تمييز لدين أو لنوع فىون يشاركأنهم جميًعا ، إال %1.7بنسبة 
  .التأكيد على أن فى هذه الفترة لم تكن هناك أى مشكلة من اختالف األديان

   وأعمار المبحوثينفترة النشاط  -3
  .فى األربعينيات والخمسينيات كانتتؤكد الدراسة على أن فترة نشاط الجماعة المبحوثة   -
حــوالى (ســنة 20-15مــن الجماعــة المبحوثــة كانــت أعمــارهم عنــد االنضــمام تتــراوح بــين  األغلبيــةن أ -

قبلـوا االنضــمام ، ممــا يؤكـد أن الحركـة كانــت تضـم عـددًا مــن صـغار السـن الــذين )مـن العينـة 64.5%
 .فى معترك الكفاح الوطنى والطبقىفيها لالشتراك  مبكًرا

  مستوى التعليم -4
ويرجـع  ،)%35(شهادة حتـى االبتدائيـة، فإنهـا تصـل إلـى نسـبة الحاصلين على الير غ ةإذا جمعنا نسب -

  .ذلك إلى وجود نسبة كبيرة من العمال فى العينة
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إلـى  سـريعة ، وبنظـرة%) 31.6(التعليم الجامعى بين المبحوثين، حيث تصل نسبتهم إلـى  ترتفع نسبة -
) 4(، ثـم كليـة الهندسـة )6( كليـة الحقـوق  مـن :كـان  كبر مـنهمالعدد األ تصنيفهم فى الكليات نجد أن

ومــن كليــات أخــرى كــالعلوم، الطــب، اقتصــاد وعلــوم سياســية، وفنــون جميلــة، وتجــارة ، )3( ثــم اآلداب
وال يعنــى ذلــك أن هــذه الكليــات كانــت األكبــر فــى الحركــة الشــيوعية إذ أن المعــروف أن طلبــة   ،)6(

تعلـيم الحاصـلين علـى نسبة المبحـوثين للجامعيين  وإذا أضفنا. كليات العلوم والطب كانوا هم األنشط
  %). 46.6(ا إلىتصل نسبتهم معً فجامعى، الفوق 

قد ذكرت أنه كان منتشرًا فى ذلك الوقت فى  ) 2( أن بعض الحاالتإلى من اإلشارة هنا  كما أنه البد -
طيع أن نسـتكمل أنه ال ضرورة لدخول الجامعة حيـث أننـا علـى أبـواب الثـورة ونسـت "  التنظيمات مقولة

فــى المدرســة،  فمــاذا نــتعلم. دراســتنا بعــد نجــاح الثــورة، حيــث أن التعلــيم ال قيمــة لــه فــى ذلــك الوقــت
ويذكرنا ذلـك بـبعض ) ، المجلد الثالث من شهادات ورؤىسعيد حماد( "!كم عدد أرجل النملة نعرفل

 . أفكار شباب الحركات األصولية اإلسالمية فى السبعينيات

  ضرالريف والح -5
علـى %) 38.3(ن يحضـريومـن ال%) 58.4( إلـى  تصل فى هذه العينة نسبة من هم من أصل ريفـى -

وهــذا مــا ســجلته شــهادات . مــن أصــل ريفــى أكثــر مــن النصــفكــانوا ن عــدد الــذين  أى أاتســاع الــوطن، 
   .الشيوعيين التى صدرت فى شكل كتب، وما سجله تاريخ الحركة الشيوعية المكتوب

مــن وجــه فــى حــدود العينــة،  ،الحــاالت التــى اشــتركت فــى الحركــة ة ارتفــاع عــددكمــا يتضــح مــن الدراســ -
  .%)18.4(  عنها من وجه قبلى%) 78.3(بحرى

بل أن أغلبيـة المشـاركين  صورة أساسية،ب كفاح الحركة الشيوعية فى الحضر تركزعلى كل ذلك  ويؤكد -
 للمدن التنظيمات إال بعد انتقالهممن الريف لم يتعرفوا على هذا الفكر والدخول فى الذين فى الحركة 

 ..% ) 21.6(أو الدراسة بنسبة % ) 45.9(بنسبة سواء للعمل 

حـــاالت غيـــر مبـــين أســـباب انتقـــالهم إلـــى المـــدن، وهـــذا يرجـــع إلـــى عـــدم وضـــوح أســـئلة 6يوجـــد لكـــن  -
بـالرغم مـن وجـود سـؤال  .االستبيان عن حياتهم االجتماعيـة، لـذلك لـم نسـتطع تحديـد وضـعهم الطبقـى

، فـإن )هل هناك أى بيانـات شخصـية أو عائليـة تفيـد فـى التعـرف علـى السـيرة الذاتيـة ؟( البداية هو فى
ا عـن حياتـه االجتماعيـة، وركـز علـى كيفيـة تعرفـه علـى الفكـر الماركسـى  أو ا شـيئً البعض لم يوضح نهائيً 

  .العمل النقابى
الـبعض أن صـلتهم بـالريف اقتصـرت  وقـد ذكـر .كما يتضح أن  الجميع استقروا  فى المدن وكونـوا أسـراً  -

  .على المناسبات االجتماعية وخاصة فى المآتم

  المهنة عند االنضمام    -6
ولـيس بمسـتغرب خلـو الحـاالت %)  45(تصل إلى لالحرفية  نسبة عمال الصناعة والصناعاتت ارتفع -

أن أحـــد عمـــال ويجـــدر بالـــذكر  .المبحوثـــة ممـــن يعملـــون كفالحـــين فقـــراء أو صـــغار أو عمـــال زراعيـــين
  . اا أجيرً زراعيً  الصناعة كان قبل هجرته إلى إحدى المدن الصناعية يعمل عامالً 
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شـــركة المحلـــة واألجـــور البســـيطة  رغـــم الظـــروف الصـــعبة التـــى عشـــتها فـــى العمـــل فـــى"فيقـــول هـــذا العامـــل 
راعــة فالز  .كنــت أشــعر أنهــا بالنســبة للعمــل فــى قريتنــا أفضــل فــى الراحــة ســاعة،) 12(وســاعات العمــل 

، فعلــى األقــل فــى المصــنع نأخــذ يــوم )القطــن، وتقطيــع الــذرة رى وحراثــة، وجنــى(عمــل شــاق جــدًا مــن 
  ".راحة

  .ما بين تعليم ثانوى وتعليم جامعى%) 41.7(أما نسبة الطلبة فتصل إلى  -
 –المحــامون  –الصــيادلة  -األطبــاء: فقــط والمقصــود بــالمهنيين%) 3.3(نســبة المهنيــين إلــى  تصــلو   -

  . الموظفون –المدرسون  –الفنانون  –الصحفيون  –المديرون  –أساتذة  الجامعة  –سبون المحا

  فترات السجن  -7
أمــا  .مــن العينــة%) 65(حــوالى  ســنوات 8 – 4أن نســبة الــذين ســجنوا مــن مــن هــذه الدراســة يتضــح  -

  .%)13.6(سنة  14 – 9الحاالت التى سجنت من 
مـن مـرتين (تكرار مـرات دخـول السـجن ، أما %34واحدة بنسبة  سجنت مرة فى العينةالنسبة األكبر و  -

  .من الحاالت المبحوثة% 60تصل حوالى ) مرات 6إلى 
 أغلبيـة الــذينفبـل بـالعكس  ،فـى عــدد السـنوات التسـاوىعــدد دخـول السـجن  ولـيس معنـى زيـادة تكـرار -

 مـن مـرة إلـى مـرتينفالـذين سـجنوا  .سجنوا مرة أو مـرتين فقـط هـم الحاصـلون علـى عـدد سـنوات أكثـر
  .)سنة14 – 5(سنوات السجن من  النسبة األغلب منهم هم الحاصلون علىو %) 64.4(

مــن الحركــة 1965أو بعــدها حتــى  52ســواء قبــل فــى مصر نوعيــة موقــف الســلطة عــن ويكشــف ذلــك  -
ن علـى المعـتقالت و دائمـ منذ البداية، وعناصرها ضيوفمستمرة مطاردة فهى ، المصرية الشيوعية

  .ال يخرجون منها إال ليعودوا إليها مرة أخرى ...جونوالس
وبالتأكيـــد كانـــت لفتـــرات الســـجن الطويلـــة والمتكـــررة انعكاســـاتها علـــى الوجـــود الفعلـــى للشـــيوعيين فـــى  -

  .مجاالت الكفاح الجماهيرى، وأثرت بالسلب على استمراره وتوسعه

  التنقل بين التنظيمات -8
قطة، أهمية كبيرة، فـى تصـورى، لمـدى تعدديـة التنظيمـات سيكشف عرض الجداول الخاصة بهذه الن

ويمكن للقارىء هنـا أن يتعـرف مؤقتـاً علـى أهـم التنظيمـات الجاذبـة (بسبب التشرذم واالنقسامية 
  ...!).. والطاردة والمنشطرة
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  التنظيماتالتنقل  بين  
  عدد
  تالحاال

عدد مرات  
  التنقل

  لمبحوثانتقل بينها اأسماء  المنظمات  التى  

1  
  
2  
3  
4  
5  
6  
  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
  

29  
  

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  

3  
  
5  
4  
1  
3  
8  
  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
3  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
3  
3  
3  
3  
2  
2  
4  
  
5  
  
2  
2  
2  
2  
5  
2  
3  
4  
1  
1  
1  
7  

الحزب الشيوعى  -)م.ش.م(المنظمة الشيوعية المصرية  – )حدتو(الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
  )الراية( المصرى
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى – م.ش.م –صوت المعارضة  –حدتو –اسكرا 
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى – م.ش.م –ركة القاعدة المشت –حدتو 

  المصرى نواة  الحزب  الشيوعى
  الطليعة الشيوعية –طليعة الشعب  الديمقراطية  – المصرىنواة  الحزب  الشيوعى 

الحزب الشيوعى  –المتحد  –الراية  –م.ش.م –ث . حدتو ع -القاعدة المشتركة –حدتو  –اسكرا 
  )1958يناير 8( المصرى

  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال 
  )1958يناير 8(الحزب الشيوعى المصرى  –طليعة العمال 
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال 

  )1958يناير 8(الحزب الشيوعى المصرى  –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –عة العمال طلي 
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )التكتل (ثم الحزب الشيوعى  المصرى  –)1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( ب الشيوعى المصرىالحز  –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الشيوعى المصرى الحزب –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  -المصرىنواة الحزب الشيوعى  
  طليعة العمال  -حدتو –) حمتو(الحركة المصرية للتحرر الوطنى  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  -نواة الحزب الشيوعى المصرى 

  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  -ركسية العصبة الما
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال  
نواة الحزب الشيوعى المصرى  –الطليعة الشيوعية  –طليعة الشعب الديمقراطية  –طليعة العمال  
  )ةالجديد(

الحزب الشيوعى  -الموحد  –النجم االحمر  –) ث . ع(العمالية الثورية  حدتو –طليعة العمال 
  )1958يناير 8( المصرى

  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –الراية 
  )ث. ع(حدتو  –منظمة تحرير الشعب  
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42  
  

43  
44  
  

45  
46  
  

47  
  

48  
49  
  

50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  

  
6  
  
4  
6  
  
1  
7  
  
8  
  
2  
5  
  
3  
2  
5  
2  
4  
2  
1  
1  
1  
1  

  )1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى –طليعة العمال 
  )1958يناير 8( لشيوعى المصرىالحزب ا –طليعة العمال 

الحزب الشيوعى  -)1958يناير 8( الحزب الشيوعى المصرى -المتحد-الموحد -حدتو
  )حدتو(المصرى

  الراية   -حدتو 
  الراية -حدتو-طليعة العمال 

  )1958يناير 8(المصرى  الحزب الشيوعى -النجم األحمر -حدتو -الحركة المصرية للتحرر الوطنى
  )1922الحزب األول(مصرى الحزب الشيوعى ال

  الراية
  المتحد

الحزب  -المتحد -الموحد -النجم األحمر -)ث.ع(حدتو-حدتو -الحركة المصرية للتحرر الوطنى
  )1958يناير 8(الشيوعى المصرى 

الحزب الشيوعى  -الطليعة الشيوعية -الموحد- نواة الحزب الشيوعى المصرى-نحشم -حدتو
  ).1958يناير 8(المصرى

  الموحد -نواة الحزب الشيوعى -م.ش.م -وحدت -اسكرا
يناير 8(الشيوعى المصرى  الحزب- الراية-م.ش.م -)ث.ع(حدتو -)ث.ت(التيار الثورى -اسكرا

1958(  
  حدتو

 - الموحد -النجم األحمر -القاعدة المشتركة -اسكرا -)حمتو(الحركة المصرية للتحرر الوطنى
  )التكتل(الحزب الشيوعى المصرى- المتحد

طليعة  -م.ش.م -)ث.ت(التيار الثورى -حدتو-اسكرا-)حمتو(مصرية للتحرر الوطنى الحركة ال
  .المتحد-الموحد -المصريين الشيوعيين

  حدتو -)حمتو( الحركة المصرية للتحرر الوطنى
 - )1958يناير 8(الحزب الشيوعى المصرى  -المتحد -الموحد -)نحشم(نحو حزب شيوعى مصرى 

  )حدتو(الشيوعى المصرى  الحزب
  الراية - م.ش.م -حدتو
  م.ش.م -حدتو
  )حدتو(المصرىالحزب الشيوعى -)1958يناير8(الحزب الشيوعى المصرى  - المتحد -حدتو-اسكرا
  الراية-حدتو

  )حدتو(الحزب الشيوعى المصرى -حدتو-)حمتو(الحركة المصرية للتحرر الوطنى 
  الموحد -النجم األحمر

  الراية
  الراية

  ) 1958ريناي8( الحزب الشيوعى المصرى
  الموحد

وذلــك لوجــود حالــة لــم تشــترك فــى أى تنظــيم إال أنهــا اســتطاعت )59(نجــد هنــا عــدد الحــاالت : ملحوظــة
  .التعرف على كل التنظيمات وقرأت مطبوعاتهم من خالل العمل النقابى
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  خالصة الجدول السابق 
  النسبة المئوية  عدد الحاالت  عدد مرات التنقل

  
  % 15.2  9  *يتنقلوا لم

  % 42.4  25  انتقلوا  مرتين
  % 15.2  9  مرات " 3" 
  % 8.5  5  مرات " 4" 
  % 8.5  5  مرات " 5" 
  % 3.4  2  مرات " 6" 
  % 3.4  2  مرات " 7" 
  % 3.4  2  مرات " 8" 

  100  59  المجموع
  

  :اآلتى ينالجدولين يتضح من هذ: أوالً 
ويرجـع هـذا كمـا ذكرنـا  ،)طليعـة العمـال(أحـد التنظيمـات وهـو  مـن من الحاالت كبير  وجود عدد نالحظ -

وفـى الحقيقـة . شهادة خاصة بطليعة العمـال 11طه سعد عثمان لـ المناضل الراحل من قبل إلى إهداء 
إال أن هـذا ال يعنـى أنـه تـم . 1958ينـاير  8هذا التنظـيم لـم يـتم فيـه أى انقسـام حتـى تـم التوحيـد فـى 

 يناير  على أنه انتقل إلى تنظيم آخر، 8احد وإنما محسوب دخوله فى وحدة  تصنيفه على أنه تنظيم و 
  .ثالثفإنه يحسب على أنه تنظيم  مثًال  )التكتل(وإذا دخل إلى الحزب الشيوعى المصرى

نجــد الــذين لــم ) ب  9(أمــا بــاقى الشــهادات فهنــاك تفــاوت ملحــوظ فــى نســبهم فــإذا نظرنــا إلــى جــدول  -
وذلـك لعـدم وضـوح بعـض الشـهادات فـى ، كنت أظن أنها نسبة مشـكوك فيهـا  وإن) 9(عددهم  يتنقلوا

بعــض أصــحاب الشــهادات  ،ســنة علــى هــذه األحــداث 40مــن  أكثــر مــروربعــد تفاصــيلها، وخصوصــاً 
من تنظيم كذا حتى الحل بالرغم من أنه معروف أن هذا التنظيم دخل مع تنظيمات أخرى  مأنهون ذكر ي

وهنـاك حالـة  اللجنـة، هاتضـح مـن قائمـة المنظمـات التـى قامـت بإعـدادوهـذا ي ،فى الوحدة علـى األقـل
بـالرغم مـن تعرفهـا ) 1958(واحدة فقط التى ذكرت أنها لم تدخل التنظيم رسمياً إال بعد التوحيد فـى 

   .واشتراكها فى النشاطات المختلفة  للتنظيم
حاالت فقط  )7(يناير فقد ذكر 8كما نالحظ هنا أيضًا عدم وضوح فى أى تنظيم دخلوا فيه بعد وحدة  -

  .سم تنظيمهم قبل الحلاحالة  )59(من 
بـــين الكبيـــرة  التنظيمـــاتالنتـــائج إلـــى مـــدى مـــا كانـــت تعانيـــه الحركـــة مـــن التشـــرذم وتعدديـــة هـــذه تشـــير و * 

  .االنقسامية تتحكم التوحيد، ومن ثم المبدئية عندوالصغيرة وقد يرجع ذلك إلى غياب 
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  المستوى التنظيمى -9 
ل  مــحاولــت ع فقــد هواســتخالص نســب رقميــة لــجــدول عمــل  أتمكــن مــننســبة للمســتوى التنظيمــى لــم بال

وفـى  ،مسـتواه وقـت حـل الحـزبمعرفـة أو بالعضـو، أما بمعرفة أعلـى مسـتوى وصـل لـه  :الجدول بطريقتين
  .هناك صعوباتكانت الحالتين   

 عـدد مـرات التنقـل يتضـح إلـى أى وتكـرار التنظيمـاتعلـى  الحاالت فبالنظر إلى الجدول الخاص بتوزيع -
وأسـتطيع  تقسـيمهم  إلـى  ثـالث  مجموعـات كمـا  فـى اسـتخالص نسـب رقميـة، هنـاك صـعوبة كان  مدى
  :يلى

ــذين : المجموعــة األولــى مــنهم مســتوى  حــاالت6، نجــد أن )9(بــين التنظيمــات وا قلــنتلــم ياألعضــاء ال
  .ادورهم ايحددن لم يوحالت ،وحالة واحدة قيادية) خاليا أعضاء فى( قاعدى

فنجـد نسـبة  ). طليعـة العمـال( فـى هـذه العينـة األكبرالمجموعة الخاصة بالتنظيم وهى  :الثانية المجموعة
 فـى التنظـيمفى الدخول  بالغةصعوبة  جميًعا أنه كانت هناكبل ذكروا  ،القاعدةفى أيضًا أعضاء  مكبيرة منه

 واإلـى أربـع سـنوات حتـى يأخـذ -بـين سـنتين حيث يظلـوا عـاطفين ثـم مرشـحين لعـدد مـن السـنوات يتـراوح 
التبرعـات وحضـور و  ن دفـع االشـتراكاتمـلعضـوية كاملـة ابالرغم من أنهم كـانوا يقومـون بالتزامـات  ،العضوية

. تتراوح بين لجنة مركزية بنسبة أصغر ثم لجنة قسم ولجنة منطقـةفباقى النسبة أما . الخ...... االجتماعات
  . الحل حتى ،1958يناير  8 وحدةموقعها التنظيمى بعد  لم توضح وحتى  هذه  المجموعة أيضاً 

حيــث نجــد اخــتالف   ،وهــى  أصــعب مجموعــة مــرات، 8 – 3وهــى التــى تنقلــت مــن  :المجموعــة الثالثــة
التنظيمات وليس هناك تدرج، حيث نجده فى أحد التنظيمات عضو لجنة قسم ثم ينتقـل  األدوار باختالف

  .إلى عضو لجنة قسمفى تنظيم ثالث مركزية ثم يرجع  فى تنظيم آخر إلى عضو لجنة
فتـــرات التوحيـــد بـــين لعـــدة أســـباب منهـــا،  ،مفصـــل تحليـــل لحـــين ،ويمكـــن إرجـــاع ذلـــك كتحليـــل أولـــى  -

إلــى األهــواء  ، أو أنــه يرجــعيترتــب عليــه تغييــر فــى األدوارممــا  الســجنالقيــادات دخــول أو  ،التنظيمــات
  . الواضح الطابع االنقسامىو  -الشخصية للقيادات

وهـى ، )مـن شـهادات ورؤى 1ج، سـعد الطويـل. مـن شـهادة م(إذا أخذنا حالة فقـط للتـدليل علـى ذلـك و  
  : من ضمن الحاالت األكثر تنقًال بين التنظيمات فإنه يذكر اآلتى

لجنـة القياديـة وبعـد المـؤتمر  لفى حدتو وصل إلى عضو لجنـة قسـم ثـم فـى صـوت المعارضـة عضـوًا فـى ا"  
لقـبض علـى ابعد و  ،فقد عين عضو بلجنة الرقابة التابعة مباشرة للجنة المركزية ،)م.ش.م(لمنظمة التأسيسى 

ثـم فـى الرايـة وفـى الحـزب المتحـد عضـو  ،القيادة أصـبح احتيـاطى لجنـة مركزيـة وقـاد التنظـيم لحـين اعتقالـه
عضــو بالمكتــب  وبعـد احتجاجــه عـين .كمــا يقـول بســبب المسـاومات الحلقيــة  "ركـن"ثـم فجــأة .منطقــة لجنـة

تــم تــم اختيــاره احتيــاطى لجنــة مركزيــة حتــى  1959وبعــد القــبض علــى القيــادة ينــاير  ،االقتصــادى  للحــزب
ركن مرة أخرى واستمر ذلك حتى اتخاذ ، 1964 وبعد خروجه من السجن1959القبض عليه فى  نوفمبر 

  ."قرار حل  الحزب وذلك بسبب معرفتهم بموقفه ضد حل الحزب
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  القضايا الفكرية والتنظيمية والجماهيرية تحليل بعض -ب
تحتاج قراءة مائة شهادة لمناضلى الحركة الشيوعية المصـرية بجميـع تياراتهـا وتنـوعهم الواسـع اجتماعيًـا 

وسـأكتفى هنـا . وثقافًيا واقتصاديًا إلى دراسة معمقة وواسعة لرصـد وتحليـل جميـع القضـايا التـى خاضـوا فيهـا
  -:ايا الكبرى انتظارًا إلجراء الدراسة الموسعةبعرض عام لمالمح بعض القض

  

  كيفية االرتباط بالحركة الشيوعية المصرية   -1
نسـبة كبيـرة قـد  أن وهنا نجد ،من العمال والطلبة أصحاب الشهاداتمن  سابًقا أن األغلبيةضح كما ات
العمـل خاصـة أثنـاء من خالل الزمالء سـواء فـى  -وفق ما جاء فى الشهادات–ى الفكر الماركسى تعرفوا عل

، )األزواج –األخــوة (أومــن خــالل األقربــاء  –  العمــل النقــابى أو أثنــاء الدراســة فــى مرحلــة الثانويــة والجامعــة
 -الكاتـب –الميـدان  –الجمـاهير (من خالل قراءة الصحف والمجالت الشـيوعية واليسـارية العلنيـة أيًضا و 

لحضـور " دار األبحـاث  العلميـة"خـالل التـردد علـى  أو مـن. وبعض الروايات والقصـص العالميـة) المعارضة
 اللقاءات والمحاضرات التى كانت تعقد كل أسـبوع، أوالتـردد علـى حفـالت مشـتركة، كانـت تقـام علـى غـرار

 اتمناقشــإلجــراء " إســكرا" ، وهــى كانــت عمليــة منظمــة مــن قبــل أحــد التنظيمــاتبيــوت الشــباب فــى أوروبــا
  . .فى القضايا العامة مفتوحة

  ومعنى ذلك أنه
بــل كــان بمقتضــى مــدخل . فـى كــل تلــك الوســائل لــم يكــن االنضــمام مــن خـالل محكــات نضــالية معينــة 
، 1946باستثناء من انضم للحركة من خـالل االنخـراط فـى صـفوف حركـة الطلبـة والعمـال فـى عـام . ثقافى

  . أومن خالل العمل النقابى
من خالل دراستهم فى الخارج ثم االشتراكى لى الفكر أن هناك من القياديين من تعرفوا ع باإلضافة إلى

االنتقال للقاهرة والبدء فى نشاط منظم وتجنيد أشخاص، وقد ذكر أحدهم أنه تعرف على الفكر من خالل 
بـأن دوره لـيس أن يقـود الجمـاهير المصـرية  اكـان مقتنًعـ  ًياأجبن كونهإال أنه بحكم   ،الحزب الشيوعى اللبنانى

  .)مارسيل تشيريزى(لمثقفين والعمال وتدريس الماركسية ألن دورهم أن يقودواوإنما االتصال با
حـزب الوفـد وذلـك بصـفته  ،علـى رأسـهافـى المجتمـع تيـارات مختلفـة ل ونكان جزء كبير منهم ينتمقد  و 

 -فى حينهـا  - تعتبرلم  1936وحتى معاهدة ، لم يحد عن النضال الوطنى ضد االستعمار"الحزب الذى 
، باإلضافة إلى بعض التيارات األخرى )سعد الطويل( كما يُذكر فى إحدى الشهادات" االستعمارتهادنا مع 

وجــدوا فــى الفكــر الماركســى ضــالتهم ولكــن ســرعان مــا تحــرروا منهــا و  .ســواء الدينيــة أو حــزب مصــر الفتــاة
د اسـتطاعوا وقـد ذُكـر فـى شـهادات العمـال  أنهـم قـ ،ألنهم لم يجدوا رؤية واضحة عند االتجاهات األخـرى

وبــدأوا يعــوا بوجــود أفكــار جديــدة  الشــيوعية المختلفــة، مــن خــالل العمــل النقــابى االشــتراك فــى التنظيمــات
أو فى أى مشكلة وأن هذا الفكر مفيـد  ،عن حقهم كعاملين فى المصنع نكيف يدافعو تساعدهم فى معرفة  

  .لإلنسان والبشرية
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  الموقف من القضية الفلسطينية-2
لدراســات والجــدل حــول هــذا الموضــوع، ولــذا نكتفــى هنــا بموقــف تقريــرى عــن هنــاك عديــد مــن ا

  -:بعض أكبر التيارات ومن واقع الشهادات ال التحليل
قبــل صــدور قــرار التقســيم عــن األمــم " يقــول أحــد أعضــاء حــدتو: بالنســبة لموقــف حــدتو-أ

اضــل ضــد وكــان وظــل ين. كــان التنظــيم يعــارض هجــرة اليهــود إلــى فلســطين 1947المتحــدة عــام 
التـى حلهـا النقراشـي  "رابطة اليهود لمكافحـة الصـهيونية"ن اليهود أعضاء التنظيم وكوّ  .الصهيونية

وكــان التنظــيم يــرى قيــام دولــة ديمقراطيــة تضــم العــرب واليهــود فــى فلســطين وكــان يطالــب . باشــا
الحركــة وبعــد صــدور قــرار التقســيم أيــدت . بجــالء الجــيش البريطــانى وٕانهــاء االحــتالل البريطــانى

لـــيس باعتبـــاره أحســـن الحلـــول ولكـــن باعتبـــاره الحـــل السياســـى  الديمقراطيـــة للتحـــرر الـــوطنى القـــرار
  .الوحيد الممكن بعد رفض اليهود والعرب قيام دولة واحدة

  
   :فيقول أحد قادتها: طليعة العمالموقف أما يالنسبة ل -ب
نهايـة " بشكل جماعى كتابالتنظيم تها دراسى ذكر أن من بين الكتب الرئيسية التى تولأن يالبد  هأن

يقـف هـذا و  .وهـو كاتـب ماركسـى المـانى  Otto Hellerاتـو هللـر "تأليف    La fin du judaisme "اليهودية
الكتــاب بشــكل صــريح وواضــح مســتنًدا إلــى الوثــائق والمســببات التاريخيــة موقًفــا معادًيــا للصــهيونية 

قـد أثـر هـذا الكتـاب تـأثيًرا كبيـًرا و وطـن قـومى خـاص بهـم،  كاشًفا حقيقتها ونافًيا حق اليهـود فـى قيـام
حــين ممــا تضــمنه مــن معلومــات وحجــج حمــد صــادق ســعد وقــد اســتفاد أ .للغايــة فــى وجــداننا جميعــا

أول كتـاب ماركسـى يعتبـر  الـذى 1947عام  "فلسطين فى مخالب االستعمار"وضع كتابه المشهور 
  .عن القضية الفلسطينية عربى

معاداتهـــا : واضـــًحا منـــذ اللحظـــة األولـــىفقـــد كـــان مـــن الصـــهيونية ف التنظـــيم وبالنســـبة لموقـــ
تستخدمها منذ البداية الحركـة الصـهيونية لفـرض اليهـود علـى أرض فلسـطين الـذى  ،كحركة مستعمرة

علـى تقسـيم فلسـطين  1947كتـوبر أعنـدما وافقـت األمـم المتحـدة فـى إال أنـه . يقطنها سـكانها العـرب
الشيوعية فى العالم وفـى الـبالد  وميكو المندوب السوفييتى وافقت جميع األحزاببناء على اقتراح جر 

العربيـة والمنظمـات الشـيوعية فــى مصـر، وٕان كـان علــى مضـض، علـى هـذا القــرار فيمـا عـدا طليعــة 
إلـــى تغييـــر . ع.واضـــطرت ط. 1948بريـــل إوظلـــت طليعـــة العمـــال معترضـــة حتـــى شـــهر . العمـــال
طررنا بطريقـة ذيليـة وعلـى أسـاس قيـادة االتحـاد السـوفيتى الفكريـة أن اضـ"وهنا يقـول العضـو  موقفها

يعنــى  1948حيــث كــان بقاؤهــا علــى نفــس الموقــف فــى ظــل ظــروف  " نتخلــى عــن موقفنــا الســابق
  . انفصالها عن الحركة الشيوعية العربية والعالمية

ن  االسـتيالء مكنـت اليهـود مـ)  الحرب ودخول العرب فيها(لكن المؤامرة التى حدثت وقتها "
 !"على فلسطين بحد السيف
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لعبت دوًرا كبيًرا فى هذا األمر،  السوفيتى التبعية للحزب  الشيوعىوالبد من التأكيد على أن "
على القرار، من الذى سيعارضه؟ كيف سيعارضه؟ ولم تكن  وعندما يتفق االتحاد السوفيتى وأمريكا

كانت . للدول العربية وتدخلها وما الذى سيترتب عليههناك أى دراسة للواقع وال للقوى الموجودة وال 
  ".هناك تبعية فكرية حقًا لالتحاد السوفيتى

طبًعا، كنا نؤيد الشعب الفلسطينى، ضد العصابات الصهيونية، وضد االستعمار العالمى، وهذا 
  فؤاد مرسى، وبرنامج والئحة التنظيم. لـ د "صراع الطبقات فى مصر"واضح فى كتاب 

بعض إن الشارع المصرى كان ضد القرار، وأنت عزلت نفسك عن الشعب المصرى يقول ال
  .وأصبحت متهًما بالصهيونية

،حيث قالوا إنه أفضل للعرب أن يعيشوا ويتعايشوا فى  وهذا ما ذكره الذين دافعوا عن قرار التقسيم
يشوا مع اليهود فى مجتمع مع اليهود، وكانت الحسبة أن اليهود أقوى، فلو العرب استطاعوا أن يتعا

إال أن الفلسطينيين فى المرحلة األولى مكنوا . تكوين مجتمع ديموقراطى فإن هذا سيكون جيداً 
اليهود من خالل بيع أراضيهم ورحيلهم، فلم يكن الفلسطينيون متنبهين أن المسألة ستصل إلى حد 

 . الصراع

قــرار التقســيم أنــا وزوجــى،  أمــا رأيــى وقتهــا فــى قــرار التقســيم، فكمــا شــرحت ســابقًا كنــت ضــد"
فكنا نخاف من قرار التقسيم، كنا نعرف أن الفلسطينيين ليست لديهم خبرات بنـاء دولـة أمـا اآلخـرون 
متقدمون، فكلهم مهاجرون من دول متقدمة، وكنـا نشـعر بهـذا الشـكل أنـه سـيتم وضـع الـذئب بجانـب 

ـــديهم وجـــود شـــرعى يمكـــ ـــى األرض الحمـــل، وأن اليهـــود بقـــرار التقســـيم ســـيكون ل نهم مـــن الســـطو عل
 ."العربية

  الموقف من سلطة يوليو -3
أثار قيام حركة يوليو اضطرابًا ملحوظًا ومواقف متباعدة مـن التأييـد والمعارضـة ويمكـن إجمـال االنقسـام 

  :فى اآلراء على النحو التالى

  :اتجاه التأييد: أولها 
   :)وحدت(رأى أعضاء تنظيم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 

 أحدهمذكر في .حركة وطنيةواعتبارها  بتأييد حركة الجيشا صدر منشورً تنظيم يكانت حدتو أول 
موقعه الساعة السابعة والنصف يوزع  فىكان  أنه بمجرد أن أذيع بيانها الرسمى الساعة السادسة صباحاً 

سًما فى نجاح حركة لعب دورًا حاقد يوسف صديق عضو حدتو يوليو، يرى آخر أن  تأييد سلطةلمنشورًا 
وكان بعض الضباط األحرار أعضاء فى حدتو، وساهمت حدتو فى وضع برنامج الضباط األحرار . الجيش

بشدة  ينمؤيد واكانمن هذا التنظيم أثناء قيام الحركة  اخل المعتقل حتى الذين كانوا د .وطبع منشوراتهم
سيظل عبد (أنه وقف وسط الواحات وقال  هملكل قرارات عبد الناصر وأرسلوا له برقيات تهنئة ويذكر أحد

  ).الناصر قائداً لنا وزعيماً رغم أنف االستعمار وعمالء االستعمار
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كان شعار   1953بدأ التحول بعد أحداث كفر الدوار ثم إعالن حل األحزاب، ومنذ ولكن 
ثم . العسكريةسقاط الدكتاتورية العسكرية والصدام مع سلطة يوليو واعتقال الشيوعيين والمحاكمات إ

 .بعد باندونج ثم صفقة األسلحة التشيكية للتأييد الكامل التحول

  

  :اتجاه الرفض :أما االتجاه الثانى
، طليعــــة )الرايــــة(ويضــــم رأى أغلــــب التنظيمــــات األخــــرى وعلــــى رأســــها الحــــزب الشــــيوعى المصــــرى 

طليعـة الشـعب يين، طليعـة الشـيوعيين المصـر ، نواة الحزب الشيوعى المصرىالعمال، النجم األحمر، 
  الخ.....الديمقراطية

  .وديكتاتورية صابة فاشيةعال يمكن إال أن تكون التى قامت هذه المجموعة رأوا جميًعا أن 

وكـان رئـيس  "الشـعبراية جريدة "يوليو صدر عدد من  23بعد قيام ثورة أنه " الراية"وذكر أحد أعضاء 
ه أننا قبـل أن نؤيـد هـذه الحركـة البـد مـن وضـع عشـر نقـاط ذكر فى مقالفتحريرها فى تلك األيام داود عزيز 

ــم تنفيــذها ســوف نؤيــدهم، ومــن هــذه النقــاط مــا يلــى  المطالبــة برجــوع الجــيش إلــى :للضــباط األحــرار إذا ت
حــــزاب تكــــوين األ -اإلفــــراج عــــن المســــجونين السياســــيين - ثكناتــــه، وعمــــل انتخابــــات وجمعيــــة تأسيســــة

مسألة توزيع  -إسقاط الملكية وإعالن الجمهورية -ستعمار االنجليزىالكفاح المسلح وطرد اال -السياسية
  .تكوين النقابات العمالية بمعزل عن السلطة -األرض

وقـف منظمتنـا هـو ميوليـو كـان  23حـين قامـت ثـورة "طليعة العمـال قولـه "وأيًضا قد ذكر أحد قادة 

لثـورة بالقـدر الـذى اتأييد  ويمكنناا تصاديً ا واقا واجتماعيً ا سياسيً الترقب للحكم عليها، واقترحت برنامجً 

 " عامة نظمها رفاقنا وخاصة بين عمال شبرا الخيمة وجرت عدة اجتماعات نتقترب منه وتنفذه

مـا  .أوصى به وأيده االستعمار األمريكى ،فاشىعسكرى انقالب  بأنهالحكم وساعد على تأكيد  
إعدام كـل مـن خمـيس والبقـرى ب الجميع وجئ، حيث فأحداث كفر الدوارمن وقع فى نفس هذه الفترة 

ين للشـيوعيممـا أكـد موقـف السـلطة العـدائى  1952فـى أغسـطس  مـن عمـال شـركة نسـيج كفـر الـدوار،

 .وللطبقة العاملة وللحياة الحزبية وكل أشكال الممارسة الديمقراطية

فاشــى "بعنــوان  مقالــة "رايــة الشــعب"فنشــرت فــى  ،مــؤتمر بانــدونج فــى موقفهــا حتــى" الرايــة"واســتمرت 
إال أنـــه بعـــد بانـــدونج مباشـــرة، بـــدأ يـــتم اإلفـــراج عـــن . "مصـــر المفلـــس يـــذهب إلـــى بانـــدونج لطلـــب المجـــد

لعلنـا يجـب أن نفكـر بعقليـة "كـان يقـول   مقـاالً  وكتـبأصـبح التأييـد لعبـد الناصـر، و  موقفال وتغيرالمعتقلين 
  ."حزب حكومى وليس بعقلية حزب معارضة

عتقــد أنــه خــالل الصــراع الــذى دخلتــه أو . حكــم وطنــىســلطة يوليــو  علــى أن ت جميــع التنظيمــاتوأكــد
سلطة يوليو مع االستعمار كان صوت التأييد يعلو كثيرًا على صوت المطالبة بالديمقراطية والحريات أى فى 

  . أوقات التعرض للخطر
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لـم تمـنح يـث بحو  ،الكـافى السـتغالل هـذا التأييـد الـذكاء والحـسمـن ويذكر الـبعض بـأن السـلطة كانـت 
 1950/1951حركة، فقد اسـتغلت حركـة الجـيش فرصـة المـد الثـورى فـى السـنوات حرية للالجماهير أى 

التى وصلت بالجماهير الشعبية إلـى حالـة غليـان ثوريـة علـى نظـام الحكـم الملكـى وخصوصـاً بعـد مـا حـدث 
الجمــاهير الشــعبية واســتولت علــى الســلطة بحركــة انقالبيــة منفصــلة تمامــاً عــن  1948فــى حــرب فلســطين 

وطبعــاً التفــت حولهــا هــذه الجمــاهير باعتبارهــا وجهــت الضــربة إلــى رأس النظــام الفاســد، كمــا حققــت بعــض 
  .المكاسب للفالحين وخفض إيجارات المساكن

وبالتالى فإن حركة يوليو، ما هى إال تعبير عن انتقال السـلطة مـن تحـالف الرأسـمالية الكبيـرة فـى المـدن 
العقــاريين وشــبه اإلقطــاعيين إلــى طبقــة جديــدة هــى أساســاً طبقــة البرجوازيــة المتوســطة فــى مــع كبــار المــالك 

  .المدن والريف
  

  أسباب الطابع االنقسامى -4
عـن ظـروف أو ، يًئاشـ نأنهـم كـانوا ال يعرفـو يذكرون بعض األعضاء فى القاعدة  نشير فى البداية إلى أن

إال أننـا كنـا نعتقـد  ،كانـت خاطئـة فـى أشـياء كثيـرةوقـد   داتالقيـاوراء كنـا ننسـاق "أسباب االنقسام ويقولون 
 .نا من السجنمما أصابنا بإحباط عند خروج ،أبدًا كما كان يصور لنا أعضاء اللجنة المركزية تخطىءأنها ال 

  .رىخفى تنظيمات أ وابعد الحل لم يدخلمن الزمالء إلى أن العديد ذلك أدى و 
أســـباب االنقســـامية داخـــل الحركـــة  حـــول مناضـــلى الحركـــةآراء للمزيـــد مـــن فيمـــا يلـــى ســـوف نعـــرض 
  :الشيوعية المصرية وهى كالتالى

  .تداخل الدور الوطنى مع الدور االشتراكى -
 وخاصــةكــان أغلــبهم مــن أصــول برجوازيــة إذ  الطبقيــة للقــادة الشــيوعيين طــوال المرحلــة  األصــول -

ـــة صـــغيرة وهـــى أســـوأ طبقـــات المجتمـــع الرأســـمالى ـــرغ ،برجوزاي  مـــنم مـــن فقرهـــا وقربهـــا فعلـــى ال
أمامهــا أبــواب  أقفلــتالبروليتاريــا طبقيــاً واجتماعيــا إال أن تطلعاتهــا للنمــو والظهــور قويــة جــدًا لــو 

 .والقيادية بالزعامةاالرتقاء الطبقى والثراء، فال مانع لديها من تعويض ذلك 

 بالفرديــةيتســمون العمــل وســط المثقفــين وهيمنــة المثقفــين علــى القيــادة فــإذا كــان المثقفــون  تركــز -
القهـر والعنـاء  تـاريخباعتبارهم فئة من البرجوازيـة الصـغيرة فـإن المثقفـين المصـريين يتصـفون نتيجـة 

ــة ويــأتى  ــل الــذى عاشــه شــعبنا بدرجــة عاليــة مــن الذاتي فــى المقدمــة بالنســبة لهــذه  المثقفــونالطوي
 .دما تتاح الفرصةإلى الزعامة عن وينتزعونالصفة، فهم يفتقرون إلى العمل بروح الفريق 

 .برجزة العناصر العمالية والنقابية -

 البداية منذاالنقسامات  هذه يج ج، ساعدوا على تأ وجود أجانب في القيادة -

 .وضوح بالنسبة للكادر وجود عدم -

 .الحركة الشيوعية عن جماهيرها الحقيقية عزلة -

 .عدم دراسة الواقع وتحديد األهداف -
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لشعب المصرى الديانات الوافدة المسيحية واإلسالم، وعجز ر االماركسية حيث مصّ  تمصيرعدم  -
 الشـيوعيةالمصريون عن تمصـير الشـيوعية لـذلك فـى ظـل هـذه العزلـة افتقـدت الحركـة  الشيوعيون

 .الجماهير التى تصحح المسار وتحاكم المنحرفين

الطبقى التركيب  إلى طبيعةيرجع  وهذاالشيوعية فى مصر نشأت كبؤر ومكاتب خاصة،  الحركة أن -
  .ونتيجة عدم االهتمام بالوعى النظرى

ولـم  ،الديمقراطيـةبال استثناء قامت فـى بنائهـا التنظيمـى علـى المركزيـة ال المركزيـة  التنظيماتكل  -
  .إلى االنقسام األحيانفى كثير من  هاتوجد فى أى تنظيم آلية تغيير قيادية أو سياسية مما دفع

ــاريخ  أنيالحــظ  - ــة، أســلوب الوحــدات التــى تمــت فــى ت الحركــة تمــت بأســلوب الوحــدة االندماجي
فــى التنظـــيم والسياســة، ال أســلوب الصــراع الفكـــرى والتنســيق فــى العمــل ثـــم  الخالفــاتتجاهــل 
  .كان البد أن يعقب كل وحدة انقسام وتشرذم  ولذلك المؤتمر

  السرية -
  الدور البوليسى واألمنى -
 سلوكيات القيادة -

  

  حل الحزب -5
فى قرار الحل، حيـث أن قـرار الحـل قـد تـم مـن أعلـى  نعلى أنهم لم يشاركو –لعينة فى ا ونيؤكد الكثير  -

ن أن المستويات العليا من أعضاء اللجنة المركزية مـن داخـل السـجن تـم االتصـال يفيذكر أحد القاعدي
  .على حل الحزب عن اتفاقهمبينهم وبين الحكومة وتسربت بعض المعلومات 

مـا هـى إال تصـالح بـين القيـادة والحكومـة فقـد همشـت القيـادة الـبعض  إذن فـى رأىالحل كانت عملية   - 
وبعــد الحــل تــم اختيــار بعــض  ؛"قــرار االنتحــار"كانــت تشــك فــى أنهــم لــن يوافقــوا علــى   ممــنالكثيــرين، 

المرضِى عنهم لدخول التنظيم الطليعى، كما عين بعض أفراد القيادة والقريبين منهم فـى بعـض المراكـز 
فـى حـين  ،"لكن كمجرد ديكور قبل حرب العبـور"هرام، ووصل بعضهم إلى الوزارة، األبصحيفة الهامة 

أنه عانى المئات من المناضلين من أعضاء الحزب وخاصة من العمال المهانة وهـم يسـعون إلـى إيجـاد 
  .أى عمل يتعايشون منه هم وأطفالهم وخصوصاً بعد سنوات التشرد فى السجون

ن  قرار الحل كان يعتبر خيانة لمصالح الطبقة العاملة بل والشعب المصرى ويرى البعض أنه بالرغم من أ -
ا بأنهــا غيــر لتلــك القيــادة فقــد كــان اعترافــاً مهًمــ" األمــين"إال أنــه رأى أن هــذا القــرار هــو القــرار الوحيــد 

  . ه طويالً ءجديرة بقيادة الطبقة العاملة والشعب المصرى وهو الواقع الذى حاولت إخفا
  :منها من واقع الشهادات حل الحزب إلى أسباب عديدة أخرى عويمكن إرجا 

  .خلل فى إجراءات الوحدة -
  .عدم توحد الفكر السياسى لجموع الكادر -
  .عدم التمسك بالقواعد التنظيمية وميوعة القيادة فى مواجهة األخطاء -



  18

  .عدم اتخاذ الخط السليم فى مواجهة عمليات التعذيب فى المعتقالت -
  .رة القيادة ومجموع الكادر على فهم المتغيرات السريعة المتالحقة وقرارات التأميمعدم قد -
  .عدم قدرة الحزب على نقد اآلراء السياسية الصادرة عن الحزب السوفيتى -
  .عدم الوعى الكافى التنظيمى بكيفية بناء حزب حديدى -
  

  أسباب األزمة -6
علـــى الوجـــود المـــنظم والفاعـــل  1959فـــى ينـــاير عـــام  إذا تســـاءلنا لمـــاذا قضـــت االعتقـــاالت التـــى بـــدأت

وجــود  –علــى األقـل  –دون أن تحقـق  1965للحركـة؟ ولمــاذا انتهـت الحلقــة الثانيـة مــن الحركـة عــام 
حزب له جذوره العميقة والدائمة فى الطبقة العاملة والفالحين ؟ سنجد العديد من األسباب التى يراهـا  

  :أعضاء هذه التنظيمات منها
 1965جـذور وسـط العمـال والفالحـين وذلـك حتـى عـام ية فاعلـة ذات شـيوعحركـة وجود عدم  -

  .الحركة المصرية فى مستهل العشرينيات برغم بداية
دراسات حقيقية للواقع المصرى وأوضاع طبقاته المختلفة، ولـم تبـذل محـاوالت جـادة  لم تتوفر -

 ل فــى حــاالت كثيــرة بالعفويــةلــذلك اتســم العمــ ،)اســتراتيجية وتكتيــك وبرنــامج(لوضــع مقومــات 
 .والتلقائية

أن الفكــر االشــتراكي والماركســي بشــكل خــاص معظمــه جــاء منقــوًال وجــاهًزا، وبالتــالي كــان غريًبــا  -
الماركسية فالماركسية علمتنا غير ذلك، ، رغم أن البداية ىكانت هذه هو الواقع  المصري،  ىعل

أنهــا فكــر ال يأتيــه  ىأ، فهمــت علــفهمــت خطــ لكــن هــىمــنهج،  بــلليســت عقيــدة، ليســت ديًنــا، 
ــا خطــأ نــتج عنــه  ىفهمــت علــو الباطــل مــن بــين يديــه أو مــن خلفــه،  أنهــا آخــر كلمــة، وهــذا طبًع

 .الحركةفيه  تالجمود الذي وقع

ر مـن إمكانيـات ااستنفذ كثيً  ،انقسام المنظمات وكثرتها والعداء بينها وتبادل الهجوم واالتهامات -
 .الحركة ونفر منها الكثيرون

جــيش الفالحــين، أو الكــوادر العماليــة الكافيــة،  هالــم يكــن لــديفالمثقفــين،  ىعلــ الحركــة داعتمــا -
 ىصرارها علـإقيادة الحركة و  ىسيطرة البورجوازية الصغيرة علوهى  ويمكن صياغتها بشكل آخر

التركيـز : ذلـك ىترتـب علـ ممـا .ا صـراحة ودائمـا بشـكل ضـمنيتهميش دور الطبقة العاملة أحيانً 
تجنيد من صفوف البورجوازية الصغيرة ولذلك أثره الكبير في تفشي الحلقيـة واالنقسـامية ال ىعل

  . وهي التعبير الواضح عن حب الزعامة الصفة المميزة للبورجوازية الصغيرة 
ألى تنظـيم لصـفوف الطبقـة  1952ضراوة مقاومة البورجوازية الحاكمة سـواء قبـل أو بعـد يوليـو  -

 . ء للديمقراطية بشكل عامالعاملة، وذلك ضمن العدا

وتثقيف قواعدها  قضية الصراع الطبقي تناوًال برجوازيًا انتهازيًا، ولم تقم بتوعيةلالتنظيمات تناول  -
الصـراع  -النظرية، خاصـة جوهرهـا  ىتثقيًفا ثوريًا حيث كانت أغلبية األعضاء قليلي االطالع عل
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هبـــوط  ىوأدي ذلـــك إلـــ، تنظيمـــيوليســـت لـــديهم تجـــارب فـــي الميـــدان السياســـي وال -الطبقـــي 
 .وتفاقم الحيرة الفكرية واالنحرافات السياسية ،النظري والسياسي والتنظيمي ىالمستو 

التفتيــت الــذى حــدث طــوال الســنين واالضــطهاد مثــل  ،إلــى ظــروف اجتماعيــةاألزمــة قــد ترجــع و  -
  .ل العيش أو تعذيبهم الشنيع فى المعتقالتجالذى عانوه سواء المحاربة من أ

ربــط القضــية الوطنيــة بالقضــية الطبقيــة بمــا يكفــى، وطبًعــا درجــة عــدم الــربط بــين القضــيتين  عــدم -
  .مع غلبة القضية الوطنية فى نظر الكثيرين يختلف من منظمة ألخرى

مـا ذيلية الحركـة الشـيوعية المصـرية مـن الناحيـة الفكريـة لالتحـاد السـوفيتى، والـدليل علـى ذلـك  -
 . حدث فى قرار التقسيم لفلسطين

ال يمكـــن اســتبعاد عامـــل التخريـــب  ، كمــا يقـــول أحــدهم فـــى شـــهادته، حيــثالتخريــب المتعمـــد -
 . المتعمد، وذلك إذا وضعنا في اعتبارنا الوضع الخاص لمصر بالنسبة للمنطقة والعالم

  
وختامــاً، فكمــا قلــت مــن قبــل أن الشــهادات مليئــة بالوقــائع والحقــائق التــى يمكــن اســتخالص 

ف يكون مفيدًا فى التعرف على حقيقة تطور التاريخ االجتماعى والسياسـى الكثير منها مما سو 
  .فى مصر، وأملى أن تسهم دراسة موسعة الحقة بقدر فى هذه المهمة الصعبة
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  إصدارات

  1965عام  لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى
  بمركز البحوث العربية واإلفريقية

  

  "ت ورؤىشھادا"سلسلة    - أ
  

 - ليسعد الطو  - ثريا شاكر -د خضرمأح -بالىجد المأح(ويضم شهادات  :الجزء األول •
، )نجاتى عبد المجيد -محمد عبد الواحد -مارسيل تشيريزى -عريان نصيف -عدلى برسوم

 .1998نشر عام 
    

فرسيس   - فخرى لبيب -سيد عبد الوهاب ندا -ثريا إبراهيم(ويضم شهادات  :الجزء الثانى •
يوسف  -وداد مترى -محمد الجندى -محمد فخرى - متولى محمد بحر  -سكيرل

  .1999، نشر عام )درويش
  
رزق  -خالد حمزة - حلمى ياسين -جنيفيف سيداروس(ويضم شهادات  :الجزء الثالث •

عبد  -تةشريف حتا -سعيد مصطفى - سعاد زهير -رمسيس لبيب -رشاد   المالح -مكارى
  .2000، نشر عام )محمد سيد أحمد -حروس سليمانم -حبشىفوزى  -العال البسطاويسى

  
 -جمال البراد -بهيج نصار -أمينة رشيد -أديب ديمترى ( ويضم شهادات: الجزء الرابع •

 -محمد شريف - متولى السلماوى -فؤاد مصطفى -شحاتة عبد الحليم -حمزة البسيونى
 . 2001، نشر عام )نبيل قرنفلى -معروف عبد الحميد

  

سعد  -سامى عجيب -إيفون حبشى-أحمد القصير( ويضم شهادات :الجزء الخامس •
محمود  -محمود العالم -محمد يونس -فتح اهللا محروس -عبد المنعم ناطورة -جويدة
   . 2001، نشر عام )هليل شفارتز -منصور زكى - عزمى

  
 - روحية الساعى -بدر رضوان - إسماعيل عبد الحكم( ويضم شهادات :الجزء السادس •

يوسف أحمد  -مكرم اهللا مرقص -على نجيب -عدلى عزيز -عبداهللا حسن - سمير أمين
     .2002نشر عام ، )ماضى

  
حسونة حسين -ثريا محمد  أدهم -أحمد أحمد ُسَليم( ويضم شهادات :الجزء السابع •

 -عبد اهللا محمود كامل -عادل حسونة حسين -طه سعد عثمان -سعيد أبو طالب -إسماعيل
    . 2006، نشر عام )نبيل صبحي حنا -حسن المنشاوي محمد -فاطمة محمد زكي
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  ورش عمل التوثيق -ب

الورشة ، 1965فى الحركة الشيوعية المصرية حتى العمال ، )تحرير(رمسيس لبيب  .1

  .2001،األولى
، الورشة الثانية، 1965فى الحركة الشيوعية المصرية حتى  األجانب، )تحرير( سعد الطويل .2

2002.  
، الورشة الثالثة، 1965فى الحركة الشيوعية المصرية حتى عام المرأة ، )تحرير(حنان رمضان  .3

2002. 

، الورشة الرابعة، 1965فى الحركة الشيوعية المصرية حتى عام الفالحون ، )تحرير (عريان نصيف  .4
2002 . 

، الورشة الخامسة، 1965فى الحركة الشيوعية المصرية حتى الطلبة ، )تحرير(فخرى لبيب  .5
2003.  

السادسة  الورشة، 1965الشيوعية المصرية حتى عام وأزمة الحركة االنقسامية ، )تحرير(س لبيبرمسي .6

  .2003، والسابعة
 .2005، الناشر دار الثقافة، اليسار فى الثقافة المصرية، )تحرير وتقديم(رمسيس لبيب  .7

الشيوعيين  مختارات من قصائد الشعراء: هديل اليمام وراء القضبان، )تحرير(سمير عبد الباقى  .8
، نشر مشترك مع دار العالم الثالث، 1965-1945المصريين فى السجون والمعتقالت من 

2008.  
التاسعة،  الورشة، 1965والحركة الشيوعية المصرية حتى عام  المهنيون، )تحرير(سعد الطويل  .9

2008. 

  

  الوثائق -ج

، المجلد 1965تى عام الحركة الشيوعية المصرية حوثائق ، )تحرير(سعد الطويل وآخرون  -1
  .2007ودار العالم الثالث، لجنة ، نشر مشترك بين ال)1952-1944(األول من 

، المجلد 1965الحركة الشيوعية المصرية حتى عام وثائق ، )تحرير(سعد الطويل وآخرون  -2
مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى  بالتعاون، )1953- 1952(الثانى من 

1965 ،2007.  
، المجلد 1965الحركة الشيوعية المصرية حتى عام وثائق ، )تحرير(سعد الطويل وآخرون  -3

مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى  بالتعاون، ، )1954-1953(الثالث من 
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1965 ،2011.  
لمجلد ، ا1965الحركة الشيوعية المصرية حتى عام وثائق ، )تحرير(سعد الطويل وآخرون  -4

  .2013 ،)1956-1955(الرابع، من 
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