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  2000نوفمبر  22

  صوت الجماھیر
  د. رءوف عباس

دون أن نشعر بأهمیة هذا الحدث المهم الذى تحتفى ” األهالى“صدر األسبوع الماضى  العدد األلف من 
” األهالى“به الصحف عادة، فتعد العدة لتخرج إلى القراء بمظاهر احتفالیة ذات طابع خاص، فقد شغلت 

أن یحقق مكاسب مهمة رغم ما ” التجمع“االنتخابیة التى استطاع فیها  فى عددها األلف بمتابعة المعركة
تعرض له مرشحوه من حصار، وما شاب المعركة من تجاوزات حالت بین الناخبین وبین ممارسة حقهم 

بالدفاع عن حق   –كعادتها –” األهالى“الدستورى فى انتخاب من یرون فیه األهلیة لتمثلیهم.  شغلت 
یار ممثلیهم باعتباره متطلبا أساسیا للدیمقراطیة، وشغلنا معها بمتابعة إصرار الحكومة الجماهیر فى اخت

على بیع الترامواى للجماهیر لتعزز سیطرتها على مجلس الشعب بدعوى فوز حزبها باألغلبیة رغم ما 
لم  منى به مرشحوه ورموزه من هزائم مهنیة فى المرحلتین األولى والثانیة من االنتخابات بضم من

بأكبر   –عیانا جهارا –یرشحهم الحزب أصال وتقدموا كمستقلین، وانتخبوا على هذا األساس، وبذلك قاموا
  عملیة نصب فى تاریخنا السیاسى المعاصر، باركتها الحكومة.

علینا یلزمنا بأن نقدم لها باقة من التقدیر والعرفان بمناسبة صدور العدد األول بعد ” األهالى”ولكن حق
حق العرفان بالفضل، فمنذ   –باعتبارنا جماهیر هذا الشعب الصابر الصامد  –علینا” فلألهالى” األلف،

بصدق وأمانة ونزاهة عن مصالح الجماهیر العریضة: ” األهالى“عاما عبرت  22صدورها األول قبل
أنور السادات،  الخرقاء التى  فرضها”  االنفتاح“العمال والفالحین والرأسمالیة الوطنیة فى مواجهة سیاسة 

وما ترتب علیها من أزمة اجتماعیة ال تزال تتفاقم مع استمرار السیاسات االقتصادیة الرامیة إلى وأد 
تحت مختلف الدعاوى   –ولیس الوطنیة –القطاع العام والتخلص منه لصالح الرأسمالیة العالمیة 

  والتبریرات.

ت المصادرة التى تعرضت لها، وتعرضها وضربا” األهالى“ورغم الحصار الذى ضربه السادات حول 
صوتا للجماهیر یعبر عن أمالها وآالمها،  تناضل ضد تبدید الثروة ” األهالى” للتوقف عن الصدور، ظلت

القومیة، وضد تبدید المكاسب التى تحققت للجماهیر على ید ثورة یولیو،  وتقف فى وجه سیاسة إفقار 
المصریین، وتعمل على حمایة مصالح المستضعفین فى وجه موجة الفساد التى أصابت بالتلوث الشدید 
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االجتماعیة والسیاسة، فألقت أضواء كاشفة على مختلف مظاهر الفساد وفضحت أسالیبه وأدواته  حیاتنا
  وأصحابه دون مواربة أو مداراة.

بذلك الدور المهم فى تاریخنا السیاسى المعاصر، فحملت رایة الدفاع عن المصالح ” األهالى“ولم تكتف 
فاء ضد الحلول التصوفیة للقضیة الفلسطینیة، القومیة، وناضلت على صفحاتها أقالم المناضلین الشر 

وتعاملت معها باعتبارها قضیة األمن القومى العربي، كما حملت شعلة الدفاع عن الثقافة الوطنیة بإیمان 
صرار فى وقت تعرضت فیه الثقافة الوطنیة للتشویه الذى یخدم الحلول التصفویة للقضیة القومیة. ٕ   وا

الحلقات ضد اإلرهاب الذى یدارى سوءاته وراء شعارات إسالمیة، نضاال متصل ” األهالى“وناضلت 
وبینت لقرائها فساد دعواه،  وكشفت دوافعه وروابطه وأهدافه المشبوهة وأقامت الصحیفة من نفسها قلعة 
حصینة للدفاع عن الوحدة الوطنیة، ومقاومة كل المحاوالت الرامیة إلى العبث بها، وكشف كل من یحول 

المصریین على أساس الدین والتمسك بالوحدة الوطنیة تعبیرا عن مصالح شعبنا واستنادا إلى التفرقة بین 
تاریخ متصل الحلقات من العمل الوطنى والنضال الشعبى والثقافة الوطنیة التى تعبر عن تالحم 
المصریین بغض النظر عن الدین، فالمعتقد الشعبى واحد، عبر عنه المصریون فى إطار المسیحیة 

  إلسالم على السواء.وا

بمناسبة صدور العدد الواحد بعد األلف، وتحیة خاصة لرؤساء   –صوت الجماهیر –” لألهالى“تحیة 
التحریر الذین حملوا عبء إصدارها، واألقالم الحرة الشریفة التى عبرت على صفحاتها عن أمال وأالم 

  الجماهیر من أجل مستقبل أفضل لوطننا العزیز.

 


