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الشعبية ،وتعميق نفسية اإلحباط ،وعدم الثقة
باألحزاب السياسية.
امل �ع��ارض��ة ال�ح��ال�ي��ة ،ممثلة ف��ي ح ��زب العدالة
وال �ت �ن �م �ي ��ة ،ت �ع ��رض ��ت ب� ��دوره� ��ا مل �س �ل �س��ل من
ال�ت�ن�ك�ي��ل م�ن��ذ أح� ��داث  16م ��اي /أي� ��ار ،وصلت
إل� ��ى درج � ��ة ال �ت �ه��دي��د ب �ح��ل ال� �ح ��زب والضغط
عليه في جميع االستحقاقات االنتخابية ّالتي
تلتها .وانتهى باملعارضة إلى االقتناع بأنها
تمثل ق��وى سياسية واجتماعية غير مرغوب
تقتنع
فيها من ط��رف ال��دول��ة ،وجعل قيادتها
ّ
ب �ض��رورة ب�ع��ث رس��ائ��ل ال�ط�م��أن��ة وال�ت��أك�ي��د أن
ّ
يحمل أي تهديد للوضع
عملها السياسي ال ُ
السياسي القائم .بل اعتمدت املبالغة في تأكيد
هذا املعنى ،عبر العديد من التصريحات التي

ً
املكتب .وكان نصف املكتب معتقال ،واملتحدثون
اإلعالميون جميعًا وراء القضبان .قرر املكتب
�ود غ ��زالن متحدثًا إع�لام�ي��ًا ،فلم
تكليف م�ح�م� ً
يمكث إال قليال ،وق��رر االستعانة ب��إخ��وان من
خ��ارج املكتب م��ن رؤس ��اء امل�ك��ات��ب اإلداري ��ة في
القاهرة وأعضاء مجلس الشورى لسد العجز
في القيادة .وأصدر اإلخوان بيانًا يوم السبت
في  ،2011/1/29ك��ان أب��رز ما ّ فيه :إلغاء حالة
الطوارئ فورًا ودون إبطاء ،حل مجلس الشعب
وال �ش ��ورى امل ��زوري ��ن وال ��دع ��وة إل ��ى انتخابات
ج��دي��دة ت�ح��ت إش ��راف ق�ض��ائ��ي ك��ام��ل ،اإلفراج
ال � �ف� ��وري ع ��ن ج �م �ي��ع امل �ع �ت �ق �ل�ين واملسجونني
ال �س �ي��اس �ي�ين ،إع �ل��ان ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة وطنية
تتولى إجراء
انتقالية من غير الحزب الوطني،
ً
االنتخابات النزيهة ونقل السلطة نقال سلميًا،
تأليف لجنة وطنية للتحقيق وتقصي الحقائق
في وقائع استخدام العنف والقتل غير املبرر
ضد املتظاهرين الذي أدى إلى عشرات القتلى
ومئات الجرحى وآالف املعتقلني.
ك � ��ان أه � ��م ق� � � ��رارات امل �ك �ت��ب ه ��و ت��أل �ي��ف لجنة
لإلشراف واملتابعة واالتصال بميدان التحرير
وب� �ق� �ي ��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ات الس � �ت � �م� ��رار االنتفاضة
ودع �م �ه��ا امل�س�ت�م��ر .وط��ال��ب اإلخ � ��وان بإلحاح،
بضرورة نزول رموزهم إلى ميدان التحرير؛ إذ
توافد عليه من صباح السبت رم��وز سياسية
ع��دي��دة ،ب�ي�ن�م��ا اس�ت�م��ر اإلخ � ��وان ع�ل��ى قرارهم
الحكيم ،وهو عدم صبغ االنتفاضة بأي صبغة
إخوانية ،ومن ذلك عدم نزول الرموز املعروفة
إعالميًا إلى ميدان التحرير.
كلف امل��رش��د محمد علي بشر وحلمي الجزار
النزول إلى ميدان التحرير يوم السبت عصرًا،
وق��ام��ا بجولة تفقدية للميدان .وتألفت لجنة
اإلش��راف من رؤس��اء املكاتب اإلداري��ة بالقاهرة
والجيزة وأكتوبر وح�ل��وان ونوابهم واألمناء
املساعدين لديهم ،وأش��رف عليها محمد بشر

ت��دف��ع امل ��واط ��ن إل ��ى ط ��رح ت� �س ��اؤالت مشروعة
ح � ��ول م ��وق ��ع ت �ط �ل �ع��ات��ه وآم� ��ال� ��ه امل� ��رج� ��وة في
الخطاب الرسمي للحزب الذي ينزع في فترات
ّ
ّ
معينة إلى تغليب الهدنة مع الدولة ،ونزع أي
ت��وت��ر محتمل معها على القضايا األساسية
للمواطنني.
اللحظة الحالية هي لحظة املراجعة الشاملة
ل �ث �ق��اف��ة س �ي��اس �ي��ة ن �م��ت وت��رع��رع��ت ف ��ي مناخ
من االستبداد والقهر .قد تكون تلك السياسة
وظيفتها على نحو م�ق�ب��ول ،ف��ي زمن
ق��د أدت ّ
س��اب��ق ،ل�ك��ن�ه��ا ب� ��دون ش��ك ت �ح �ت��اج ال �ي��وم إلى
ث ��ورة حقيقية مل�س��اي��رة اإلي �ق��اع ال ��ذي رسمته
ث �ق��اف��ة ال � �ث� ��ورة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال �ع ��رب ��ي وارتفاع
س �ق��ف امل �ط��ال��ب .ك��ذل��ك ت �ح �ت��اج ت �ل��ك السياسة
إل��ى أن تساير نجاح االحتجاجات ف��ي بلورة
ن�م��وذج ف��ي التغيير ،م��ن شأنه تحرير النخب
السياسية من ثقل «براديغم الطاعة» وسيادة
نمط من الثقافة ّاألبوية في العالقة بني الحاكم
واملحكوم الذي أطر هذه العالقة لعقود طويلة.
ّ
وأي ت ��ردد م��ن ط ��رف األح � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة في
ال�ت�ق��اط ه��ذه اللحظة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ل��ن ي��زي��د إال
في تعميق عزلتها عن الشعب وعن امتدادها
ّاالجتماعي املفترض.
إن نجاح الثورات العربية في فرض مطالبها
ال يعفي األح ��زاب السياسية م��ن ام�ت�لاك رؤية
س�ي��اس�ي��ة واض �ح��ة ،ل�ت��دب�ي��ر ال��زم��ن السياسي
اآلت � ��ي ،ف��رغ��م ال �ق �ي �م��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة للتحركات
ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �ع �ف��وي��ة ،ي �ب �ق��ى دور التنظيمات
ّ
ال �س �ي��اس �ي��ة ح��اس �م��ًا إلن� �ج ��اح أي ت �ج��رب��ة في
االن �ت �ق��ال ال��دي �م��وق��راط��ي .وامل �ط �ل��وب م ��ن تلك
التنظيمات ال�ي��وم أن ت�ت�ح� ّ�ول إل��ى ق��وة ضغط
م��دن�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة ،لعقلنة امل�ط��ال��ب الشعبية
ودفع الدولة إلى االنخراط في منطق التغيير
الحقيقي ال ��ذي ي��ري��ده ال�ش�ع��ب ،ب�ك��ل مكوناته
السياسية واالجتماعية والثقافية .كذلك دفع
الدولة إلى الكف عن سياسة الترقيع وتقسيط
االس �ت �ج��اب��ة ل�ل�م�ط��ال��ب ال �ت��ي ال ت �ج��دي شيئًا
ف��ي زم��ن إرادة ال �ش �ع��وب ،زم��ن الديموقراطية
وال � �ك � ��رام � ��ة وال � �ح � ��ري � ��ة ،زم� � ��ن ال �ت �غ �ي �ي��ر الذي
نريد...
* باحث وعضو املجلس الوطني
لحزب العدالة والتنمية املغربي

ال ��ذي ت��رك اإلش� ��راف إل��ى م�ش��رف ال�ق��اه��رة بعد
خروج محمد مرسي.
كانت مهمة اللجنة هي :متابعة ما يحدث في
ميدان التحرير باستمرار وب�ص��ورة مباشرة،
االت � � �ص� � ��ال ب� �ش� �ب ��اب االئ � � �ت� �ل��اف م � ��ن اإلخوان
والتنسيق معهم ،االتصال باملحافظات ملعرفة
ما يحدث والتنسيق معهم ،ثم قرروا دعوة كل
املحافظات للنزول إل��ى م�ي��دان التحرير لدعم
امل�ع�ت�ص�م�ين م��ع االح �ت �ف��اظ ب��ال �ت �ظ��اه��رات يوم
الجمعة ف�ق��ط ف��ي ع��واص��م امل�ح��اف�ظ��ات ،تقديم
ت�ق��اري��ر س��اع��ة ب�س��اع��ة إل��ى ق �ي��ادة اإلخ ��وان مع
االقتراحات املطلوبة إلصدار قرارات بشأنها.
تنقلت اللجنة بني  5أماكن خالل أيام االعتصام،
في شقق قريبة من ميدان التحرير ،واحتفظت
بوسائل اتصال مؤمنة .في ذلك الوقت ،ومنذ
يوم الجمعة ،اعتصم في ميدان التحرير اثنان
من الرموز ،محمد البلتاجي النائب عن شبرا
الخيمة ،والداعية ّ اإلسالمي صفوت حجازي.
ك� ��ان دوره� �م ��ا ب� ��ث ال �ح �م �ي��ة ب�ي�ن املعتصمني،
وال� � �ح � ��وار م� ��ع ال� �ش� �ب ��اب وال � ��رج � ��ال والنساء،
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال��رم��وز ال�س�ي��اس�ي��ة املوجودة
بامليدان .
ب� � ��دأت االن �ت �ف ��اض ��ة ت �ت �ح��ول إل � ��ى ث� � ��ورة خالل
أسبوع الغضب ،حتى جاء يوم موقعة الجمل
ّ
وتحول أداء مكتب اإلرشاد مع
في .2011/2/2
ّ
تحول االنتفاضة إلى ثورة ،فكان هناك االنعقاد
الدائم للمكتب ملتابعة األحداث واتخاذ القرارات
الالزمة ،وانعقاد دائم ومستمر للجان املعاونة
والداعمة للمكتب ،وه��ي :لجنة الخطة ،القسم
السياسي ،اللجنة اإلعالمية ،واألمانة العامة.
ك��ذل��ك ُأن�ش�ئ��ت ل�ج��ان مؤقتة إش��راف�ي��ةُ ،
ووزعت
ع�ل��ى أع �ض��اء امل�ك�ت��ب ،ه��ي :ل�ج�ن��ة إدارة ميدان
التحرير ،لجنة التواصل مع الشباب ،ولجنة
البيانات والتصريحات.
* قيادي في جماعة اإلخوان املسلمني في مصر
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مصر :من أجل
عمالي جديد
اتحاد
ّ
مصطفى بسيوني*

ّ
االتحاد العمالي
تصاعد املطالبة العمالية بحل
ّ
ال��رس �م��ي ف��ي م �ص��ر ،ع�ل��ى أس ��اس أن ��ه ج ��زء من
النظام السابق وإحدى أهم أدواته في السيطرة
ع�ل��ى ال�ح��رك��ة ال�ع�م��ال�ي��ة ،ال ت�ج��د م��ن يستجيب
ل �ه��ا .ح�ت��ى ب�ع��د ح�ب��س رئ �ي��س االت �ح ��اد حسني
مجاور بتهمة ضلوعه في التحريض على قتل
املتظاهرين ،واملشاركة في جمع البلطجية في
ال��واق�ع��ة امل�ش�ه��ورة بموقعة ال�ج�م��ل ف��ي الثاني
من فبراير /شباط ،يبدو التنظيم النقابي الذي
ت��أس��س ع ��ام  ،1957أك �ث��ر رس��وخ��ًا م�م��ا تصور
الجميع .لكن أليس غريبًا بالفعل أن يظل االتحاد
العمالي صامدًا فيما تنهار أرك��ان النظام التي
وف ��رت ل��ه ال�ح�م��اي��ة وال��دع��م دائ �م��ًا؟ ل�ق��د أطاحت
الثورة النظام والحزب الحاكم والبرملان ،وحتى
بقي االتحاد،
جهاز مباحث أمن الدولة ،ومع ذلك
ّ
كأن سرًا ما يمنحه البقاء .والواقع ّأن ّ
سر بقاء
االتحاد العمالي قديم قدم االتحاد نفسه ،وربما
حتى قبل ميالده .فقد تناوبت على هذا التنظيم
ال�ن�ق��اب��ي ث�لاث��ة أن�ظ�م��ة ح�ك��م ،م�ن��ذ ع�ب��د الناصر
الذي أسسه ،حتى مبارك ،مرورًا بالسادات .زالت
ّ
جميع تلك األن�ظ�م��ة ،وب�ق��ي ه��و ي�ت�ح��دى الزمن
واألحداث.
قرن ،صعدت وهبطت
نصف
من
أكثر
مدى
وعلى
ّ
مؤسسات ومنظمات ،كان أقلها أكثر قوة ونفوذًا
م��ن االت �ح��اد ال�ع�م��ال��ي ،مثل االت �ح��اد االشتراكي
ومنظمة الشباب وحزب مصر والحزب الوطني
وغيرها ،تبخرت جميعًا وظل االتحاد العمالي
املؤسسة الوحيدة الباقية مما بناه عبد الناصر،
رغ ��م ح ��رص خ�ل�ف��ه ال� �س ��ادات ع �ل��ى م �ح��و آثاره.
ك��ان جمال عبد الناصر أول م��ن اكتشف أهمية
وجود تنظيم نقابي في كنف السلطة ،حتى قبل

هل يمكن أن يحتاج النظام
الحالي إلى االتحاد العمالي
أي من المهمات التي
لتنفيذ ّ
خدم بها األنظمة السابقة؟
تأسيسه .فعندما اح�ت��دم ال�ص��راع ب�ين جناحي
م�ح�م��د ن�ج�ي��ب وع �ب��د ال �ن��اص��ر ف��ي ال�س�ل�ط��ة في
م��ارس /آذار  ،1954استعان جناح عبد الناصر
بالنقابات العمالية لتنظيم إضرابات وتظاهرات
لتأييده ،ومطالبة الجيش بالبقاء في السلطة،
ورف � ��ض ع � ��ودة ّاألح� � ��زاب وإج� � ��راء االنتخابات.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��دع��وة إل��ى اإلض ��راب ُو ّجهت
ع �ب��ر اإلذاع� � ��ة ال��رس �م �ي��ة ،ف ��ي س��اب �ق��ة ف ��ري ��دة من
ن��وع�ه��ا .االك�ت�ش��اف ال��ذي ح�س��م امل�ع��رك��ة لصالح
عبد الناصرّ ،
تحول بعد ذل��ك ،إلى أداة رئيسية
ّ
بيد النظام ،وك��ل األنظمة التالية ،بعدما أسس
عبد الناصر االت�ح��اد العمالي ف��ي  .1957وكما
اس �ت �خ��دم ع�ب��د ال �ن��اص��ر االت �ح��اد ذراع� ��ًا عمالية
وشعبيًا للسلطة ،استعان ال �س��ادات بالتنظيم
النقابي نفسه وبرجاله أيضًا ،وكانت التظاهرات
ال�ت��ي نظمها ف��ي  1971ت��رف��ع ه�ت��اف «إف ��رم إفرم
يا س��ادات» ،لتأييد اعتقال الرئيس لرجال عبد
الناصر ،في ما سمي قضية مراكز القوى ،تأكيدًا
لدور التنظيم النقابي تجاه النظام .ويشبه ذلك
اصطحاب السادات لقادة التنظيم في رحلته إلى
القدس ،إلضفاء شرعية على الزيارة.
ال��دور نفسه استمر التنظيم النقابي الرسمي
غير
في أدائه في عهد مبارك .مبايعات وتأييد ّ
م �ش��روط ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة وال �ن �ظ��ام ولكل
س �ي��اس��ات��ه ،ب ��اس ��م م�ل�اي�ي�ن ال �ع �م��ال املنضمني
إجباريًا لالتحاد ،وتنظيم املؤتمرات والحشود،
للهتاف للرئيس ،بل ولزوجته وأوالده .وربما
كانت م��ذك��رة تأييد سياسة الخصخصة التي
وقعها رئيس االت�ح��اد العمالي ورئيس اتحاد
الصناعات في  ،1991خير دليل على التأييد غير
امل �ش��روط لسياسة ال� ًن�ظ��ام ،حتى عندما تكون
معادية للعمال ،فضال طبعًا عن ضلوع االتحاد
في تنظيم التظاهرات امل��ؤي��دة مل�ب��ارك ،وتنظيم
البلطجة أثناء الثورة .تلك املقدمة ليست
أعمال
ّ
كليًا ،فهي تقدم إجابة عن ّ
سر اإلصرار
تاريخية
على بقاء التنظيم النقابي الرسمي اليوم ،حتى
ب�ع��دم��ا ات �ج��ه ال�ع�م��ال ن�ح��و ت��أس�ي��س نقاباتهم
املستقلة عنه ،في العديد من امل��واق��ع العمالية.
وه��و االت �ج��اه ال ��ذي ب��دأ ق�ب��ل ال �ث��ورة ف��ي ،2008
وتزايد بعدها .فعقب إطاحة النظام السابق ،بدأ

التنظيم النقابي الرسمي بعرض خدماته على
ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ع�ب��ر ت��وج�ي��ه ال�ت�ه��ان��ئ لرئيس
ال��وزراء الجديد ،وتأييد ق��رارات املجلس األعلى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة ،وح �ت��ى اإلع �ل��ان ع ��ن تكريم
ّ
أهالي شهداء الثورة التي كان ّ
يحرض ضدها.
سر بقاء التنظيم النقابي الرسمي اليوم ،يمكن
أن يكشفه سؤال بسيط هو :هل يمكن أن يحتاج
ّ
النظام الحالي ف��ي تنفيذ أي م��ن املهمات
إل�ي��ه ّ
ال �ت��ي ن��ف��ذ ّه��ا ل�لأن �ظ �م��ة ال �س��اب �ق��ة؟ فللحقيقة،
ال ي �ب��دو أن ه �ن��اك أي م �ب��رر آخ ��ر الستمراره.
وب� ��وض� ��وح أك� �ث ��ر ،ه ��ل ي ��دخ ��ر ال �ن �ظ��ام الحالي
التنظيم النقابي لوقت قد يحتاج فيه إل��ى من
ي �خ��رج ب �م �س �ي��رات ت �ن��اش��د ًامل �ج �ل��س العسكري
االس�ت�م��رار ف��ي السلطة م�ث�لا ،أو أي إج ّ��راء آخر
ي�م�ث��ل رج��وع��ًا ع� ّ�م��ا ح�ق�ق�ت��ه ال� �ث ��ورة؟ إن قضية

الحرية النقابية وح��ق العمال في بناء نقابات
مستقلة ،بعيدة عن سيطرة الدولة وتنظيمها
العمال
الرسمي ،قضية ال تتعلق فقط بحقوق
ّ
وتحسني ش��روط العمل ،رغم أهمية ذل��ك ،إذ إن
ب�ن��اء تنظيمات ن�ق��اب�ي��ة ،ب ��إرادة ال�ع�م��ال ،خارج
ّ
هيمنة الدولة هو الطريق الوحيد لحرمان أي
جهة من ادعاء تمثيل العمال والتحدث باسمهم
وإرادتهم ،واستخدام ذلك في
عكس مصالحهم
ّ
ادع��اء شرعية ك��اذب��ة .إن بقاء التنظيم النقابي
ال��رس�م��ي ،بكل ت��اري�خ��ه ،ف��ي خ��دم��ة ك��ل األنظمة
ّ
إنجاز
االس �ت �ب��دادي��ة ،ي�م�ث��ل ت�ه��دي�دًا ج��دي��ًا ألي
ّ
حققته ال�ث��ورة حتى ال�ي��وم .لكن بقدر م��ا يمثل
اتحاد نقابات العمال مصر الحكومي عائقًا أمام
الحركة العمالية وحقها في تنظيمات نقابية
حقيقية وت �ه��دي �دًا ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة ب��أدائ��ه دور
الذراع العمالية للسلطة ،بقدر ما يمكن أن يكون
نشطاء
لحله بقرار فوقي ،كما يدعو العديد من
ً
الحركة العمالية اليوم ،آثار سيئة ،لسببني .أوال،
إص��دار ق��رار بحل تنظيم نقابيّ ،أي��ًا ك��ان ،حتى

يعد
وإن ك��ان م�ع��ادي��ًا للعمال وت��اب�ع��ًا ل�ل��دول��ةّ ،
سابقة تمنح الحق للدولة في التدخل في حل
نقابات العمال ،رغم ما يمكن قوله عن اللحظة
الرسمي.
االستثنائية وطبيعة التنظيم النقابي
ّ
أم��ا النقطة الثانية ،وه��ي األه��م ،فتتمثل في أن
التنظيم النقابي الرسمي يضم  23نقابة عامة،
تضم ب��دوره��ا نحو  2000لجنة نقابية فرعية،
يضم مجلس كل منها  11عضوًا في املتوسط.
أي أننا نتحدث عن عشرات اآلالف من النقابيني
الذين تربوا وتدربوا في هذا التنظيم النقابي
بخبراتهم التنظيمية والنقابية ،ورب�م��ا يكون
ب�ع�ض�ه��م ،أو ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��م ،ال ي�ن�ت�م��ي بالفعل
إلى ذلك التنظيم وتقاليده ،حيث لم يكن هناك
ت�ن�ظ�ي��م ن�ق��اب��ي ب��دي��ل ل��ه ع�ن� ّ�دم��ا ان �ض� ّ�م��وا إليه.
في كل األح ��وال ،سيعني ح��ل التنظيم النقابي
إطالق هذا الجيش من النقابيني وسط الحركة
العمالية التي شرعت أخيرًا في بناء تنظيماتها
امل�س�ت�ق�ل��ة ،ل�ك��ن ب �خ �ب��رات ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م والعمل
النقابي ال تزال في مراحل التراكم والبناء نتيجة
انقطاع العمل النقابي الكفاحي لعقود طويلة.
س�ي�ش�ب��ه ذل� ��ك ض ��خ دم � ��اء ف ��اس ��دة ف ��ي شرايني
ّ
الحركة النقابية الوليدة ،ما يهدد بإعادة إنتاج
التنظيم النقابي ال��رس�م��ي بتقاليده ّ وخبراته
مرة أخرى ،ولو تحت أسماء مختلفة .إن الطريقة
الفضلى ملواجهة التنظيم النقابي الرسمي هي
من أسفل ،عبر تنظيم قواعد العمال في نقابات
مستقلة ،وحرمانه من العضوية الورقية التي
ت �ب��اه��ى ب �ه��ا دائ� �م ��ًا .ل ��ن ي�ق�ض��ي ع �ل��ى التنظيم
النقابي الحكومي سوى الحركة النقابية التي
ت �ح �ش��د ج �م��اه �ي��ر ال �ع �م ��ال خ �ل �ف �ه��ا ،وتحاصر
م��ن ينتحل صفة تمثيل ال�ع�م��ال وي�ت�ً�اج��ر بهم.
ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ه��ي ال �ت��ي ت�ض�م��ن أوال تحصني
منظمات العمال ض��د أي إج ��راءات استبدادية
ف��ي املستقبل ،كما تحمي الحركة النقابية من
فلول التنظيم النقابي الحكومي ال�ق��ادرة على
ّ
التحول من موقف آلخر ،حسب الظروف .املواقف
ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي يمكن ات�خ��اذه��ا ت�ج��اه التنظيم
الرسمي يجب أن تتمثل في فتح ملفات الفساد
ّ
فيه ومحاسبة أصحابها ،وحرمانه من أي دعم
حكومي ،سواء مادي أو معنوي ،وخاصة وقف
ت�ح�ص�ي��ل االش �ت��راك��ات اإلج �ب��اري��ة م��ن العمال،
وع��دم االع �ت��داد س��وى بالعضوية االختيارية.
الرسمي من االمتيازات
حرمان التنظيم النقابي ً
التي لم يكن يستحقها أصال (كانت مقابل تقديم
خدماته لألنظمة املستبدة) ،هو ما يمنعه من
العودة إلى تقديم تلك الخدمات مرة ثانية .أما
بناء حركة نقابية مستقلة ومناضلة والقضاء
ع �ل��ى ال �ن �ق��اب��ات ال�ع�م�ي�ل��ة ل �ل��دول��ة ،فمسؤولية
الحركة العمالية نفسها.
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