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 م27/8/1977من جريدة األهرام وعلى صفحتها الثالثة بتاريخ 

 عضو اللجنة المرآزية/ مقالة لطلعت يونان 

 ألحزاب الماضى بأسماء جديدة.. ال : بعنوان 

 !! حيث يتناول فى مقالته أن الحزب القديم الجديد يمثل فى الحقيقة ثورة على الثورة 
 . ثورة أعداد مصر على أبناء مصر ) 1
 . ثورة اإلقطاعيين على العمال والفالحين ) 2
 . ثورة السماسرة والطبقتين على جموع الفالحين ) 3
 . ثورة الفساد على الجهاد ) 4
 . ثورة اإلستغالل على اإلستقالل ) 5
 . ثورة النفعية والثراء على التضحية والفداء ) 6
 

 ألحزاب الماضى بأى أسماء جديدة.. ال 

النطاق باإلذاعة باإلشاعة تارة أخرى عن أن بعض الطبقية القديمة التى ضجيج إعالمى واسع 
 بل –تخطاها المجتمع الديمقراطى فى مسيرته الكبرى وأن مخلفات األحزاب القديمة والعجائز 

 40 سيتقدمون قريباً تطبيقاً من القانون رقم –أدعياء السياسة الذين أفسدوا الماضى القريب 
 . أو أحزاب جديدة وقد تكون أيضاً بأسماء جديدة  بطلب قيام 1977لسنة 

فى أشخاصها والغرض منها العودة إلى الماضى مظلماً ) قديمة(طبقاً للواقع والوقائع معاً 
 !! وظالماً 

 : أن هذا الحزب الذى كثر الحديث عنه ال يجوز قيامه ألنه 
 فى شأن حل 1953 لسنة 37يعتبر إعادة صريحة لحزب قديم خضع للمرسوم رقم : أوالً 

  . 1977 لسنة 40 من القانون رقم 32األحزاب السياسية بتعارض نصاً وروحاً مع المادة 
ألن هذا الحزب الذى أصبح غير ذى موضوع للقوات البريطانية عن أرض مصر : ثانياً 

وتحقيق اإلستقالل للبالد تتعارض مخلفاته التى تحولت الى قبيلة إقطاعية رجعية مع مبادئ 
  . 1971 مايو سنة 15 يوليو ، 23تى ثور

 : فى األمور إيضاحاً وإفصاحاً أن نضع الحقائق التالية 
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 ضد كل مبادئ – وسائل اإلعالم واإلعالن – أعلنت رأيها –أن قيادة هذا الحزب القديم الجديد 
 .  لم نر فيها إال السلبيات وراحت تضخمها 23ثورة 

وكان عزفها مطلقاً ، ) الحريات(ورى الفاسد إلى نغمة وهى تمثل قمة الحكم اإلقطاعى الدكتات
شمل الميدان السياسى واإلقتصادى معاً وكل الهدف كان إعادة حركة التاريخ السياسى والتقدم 

 . اإلشتراكى الديمقراطى الى الوراء 
 أن قيادة هذا الحزب فى ممارستها للعمل السياسى جعلت األحكام العرفية أحكاماً قانونياً -2

 . حتى إنهارت على أيديها وبفضلها كل أركان الحياة الديمقراطية فى مصر 
 الحاكم أكثر من نص القوانين ، فالدستور أهدرت أحكامه – وقتئذ –وروح التحكم كانت تسود 

على أيدى الوزراء والوسطاء والرشوة والمضاربة والترف والمحسوبية واإلباحية أصبحت 
  .كلها القانون وفوق القانون 

وال نأتى بجديد إذا قررنا اليوم أن الدستور عندهم كان هو حكمهم ، ألنهم كانوا دائماً ثورة 
على الدستور والديمقراطية وهى حكم الشعب بالشعب فإنتخاباتهم البرلمانية جميعاً كانت زائفة 

وهل نسى شعبنا أم !!  كانت مجرد دعايات هاتفة – فى الحكم وخارجه –ووعودهم للشعب 
وكيف ..  جيلنا كيف كانت تتم تغطية الحكم الدستورى الزائف بالملق السياسى الهادف نسى

 !! سيطرت عليهم دائماً عقلية الكسب واإلكتساب والمحسوبية واإلحتساب 
وهل نسى شعبنا أم نسى جيلنا هذه الحقائق عن حكم عمالء الملك الحاكم واإلستعمار المتحكم 

  : 1942 فبراير سنة 4نجليز فى وكان آخر حكم لهم بحراب اإل!! 
ال حرية للصحافة وال للرأى بل رقابة عرفية ومصادرة إلى تشريعات دكتاتورية للصحافة 

 !!! لتحطيم األقالم وفرض الظالم لصالح الملك التركى ولى األمر 
 !! ال نزاهة فى الحكم بل إستغالل الى ثراء غير مشروع للحاكمين وللمحكومين الجوع 

اة بين المواطنين بل محسوبية صارخة وإستثناء بعد إستثناء وكلنا كان يعرف أن ال مساو
 !! الحكم كان للدفع والدافع 

الحكومة لم تكن تمثل الحكومة (ال كفاية فى أشخاص الحاكمين بل وال تضامن بين الوزراء 
 !! كما أصبحت المؤهالت ال تتوفر إال لبعض العائالت !!) 

 !! الدولة وال إحتياطى موفوراً وال أدنى مؤونة للفقراء ال توازن فى ميزانية 
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هم صناع الغالء الذى إمتدت مصيبته فى عهدهم من األحياء إلى الموتى حتى تاجروا فى 
 !! الكفن لماليين الفقراء والبؤساء 

 !! جعلوا للحكم مقياساً نفعياً خاصاً بقدر ما حرموا قبله يجب أن يغنموا فى ظلله 
ة عندهم نوعاً من القبيلة تتعصب لزعامات شخصية وتتحزب لقيادات فردية دون كانت الحزبي

 !! اإليمان بمبادئ شعبية أو األمانة ألهداف وطنية 
 !! فى الحقيقة ثورة على الثورة يمثل  – القديم الجديد – أن الحزب -3
 . ثورة أعداء مصر على أبناء مصر  -
 . ثورة اإلقطاعيين على العمال والفالحين  -
 . ثورة السماسرة والطفيليين على جموع الكادحين  -
 . ثورة الفساد على الجهاد  -
 . ثورة اإلستغالل على اإلستقالل  -
 . ة والفداء ثورة النفعية والثراء على التضحي -

تخصص فى السمسرة للشقق المفروشة يجعـل        وقد   –الجديد   القديم   –ولعل زعيم هذا الحزب     
 !! ) شقة مفروشة(هدف حزبه أن يؤجر البالد لألجانب المعروفين والمؤيدين له 

 هو الـذى يـؤتمن علـى        52يناير سنة    26وهل هذا الزعيم المسئول عن حريق القاهرة فى         
 !! ورة التصحيح ومجتمع األمن واإليمان رئاسة حزب فى ظل ث

أننى بإسم ماليين المصريين من قوى الشعب العاملة وبإسم دعم الوحدة الوطنيـة والمكاسـب               
 . اإلشتراكية وتوطيد السالم اإلجتماعى وتعميق النظام اإلشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجاالته 

.. يعده شعبنا كله     الذى   –قديم الجديد   ال الحزب   –أطالب برفض قيام    ) األسرة المصرية (وبإسم  
وجيلنا كله أعدى أعداء الديمقراطية اإلشتراكية كما إنه يفتقد أرضية سياسية وإجتماعيـة ذات              

 !! والمجتمع المصرى المعاصر ) األسرة المصرية(وزن داخل 
معه  –الشعب  نحن –هذه الحقائق والوثائق فموعدنا  فى –يشكك  أو –وإذا كان هناك من يشك 

فى اإلننتخابات البرلمانية القادمة حيث لن  معه –الشعب  نحن –فى الحقائق والوثائق فموعدنا 
 !! تقوم له فيها قائمة 




