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« 17ديسمبر  »2010بداية سيرورة ثورية طويلة األمد
جلبير األشقر*
ّ
تشرفني مشاركتكم في هذا االحتفال بالذكرى
السنوية األول ��ى الن ��دالع ال �ث��ورة التونسية من
هذه املدينة بالذات ،مدينة سيدي بوزيد ،مدينة
ّ
محمد البوعزيزي ،مدينة ال�ش��رارة األول��ى التي
أشعلت لهيب الثورة فى كافة األقطار العربية،
ً
منجزة أروع تحقيق للقول الصيني املأثور ّ
«رب
ً
شرار ٍة أشعلت سهال».
وقد أسعدني في الدعوة التي تلقيتها أن الحظت
اع�ت�م��اد تسمية «ث ��ورة  17دي�س�م�ب��ر» (ث ��ورة 17
ً
ك��ان��ون االول) إش� ��ارة إل��ى ي��وم ال �ش��رارة األول��ى
للحراك ال�ث��وري ،ب��دل «ث��ورة  14جانفي» (ث��ورة
ً
 14كانون الثاني) إشارة الى يوم هروب الطاغية
ب��ن ع �ل� ّ�ي .وف��ي ال�ن�ق��اش ال��دائ��ر ف��ي ت��ون��س ح��ول
التسميتني ــ بعد اسبتعاد التسمية التضليلية
ُواالستشراقية «ث��ورة الياسمني» التي سبق أن
ألقيت على انقالب بن علي في  7تشرين الثاني/
ُ
أنحاز ّ
بشدة الى تسمية الثورة
نوفمبر  1987ــ
بيوم انطالقها ،مثلما ّ
سمى املصريون ثورتهم
ّ
«ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» .وي�ت�ع��ل��ق ان�ح�ي��ازي بالسبب
ذات� ��ه ال� ��ذي ج�ع�ل�ن��ي أص ��ف م��ا ن �ح��ن ف��ي ص��دده
في املنطقة العربية بالسيرورة الثورية طويلة
األم ��د ،ب��دل «ث ��ورة» منجزة ي��ري��د بعض الناس
اختزالها في إطاحة رأس النظام القديم.
وفي الحقيقة ،ليس هروب بن ّ
علي في  14كانون
الثاني ،شأنه في ذلك شأن ّ
تنحي مبارك في 11
ّ
ش�ب��اط ،س��وى محط ّة ف��ي س�ي��روة ث��وري��ة ال ت��زال
ّ
مستمرة ،بل هي مرشحة لتستمر مرحلة طويلة
من الزمن ــ على غرار الثورة الفرنسية التي بدأت
في  14تموز  ،1789ويتفق أغلب املؤرخني على
ت �ح��دي��د ي ��وم ان�ت�ه��ائ�ه��ا ب �ع��د ع �ش��ر س �ن��وات من
ذل��ك ال�ت��اري��خ بانقالب « 18ب��روم�ي��ر» ( 9تشرين
الثاني)  1799الذي استولى من خالله نابوليون
بونابرت على السلطةّ .
وطبعًا ،ليس تأكيدي أننا إزاء س�ي��رورة ثورية
َ
�وذج
ط��وي�ل��ة األم ��د ول �ي��د رغ�ب��ة ف��ي إس �ق��اط ال�ن�م� ّ
ال�ف��رن�س��ي ع�ل��ى ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ،وأن ��ا أت�م��ن��ى
ّ
استيالء أمثال
بشدة أال تفضي سيرورتنا ال��ى ّ
ب��ون��اب��رت ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة (ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ال يمكن
استبعاد هذا االحتمال في منطقة حفل تاريخها
باالنقالبات العسكرية) .بل يستند تأكيدي على
طول السيرورة الى مالحظة تفرض نفسها على
ّ
كل من ّ
تأمل في االنتفاضات الجارية ،وه��ي أن
م�ح� ّ�رك تلك االن�ت�ف��اض��ات األس��اس��ي ه��و املسألة
االج �ت �م��اع �ي��ة ـ� �ـ ح �ت��ى ف ��ي ال �ب �ل ��دان ً ح �ي��ث واج ��ه
الحراك الجماهيري ويواجه سلطة استبدادية،
مطالبًا بالديموقراطية والحريات السياسية.
وه � ��ذا ال� ��واق� ��ع ي �ت �ب�ّي�نّ ل �ك��ل م ��ن ي �ض��ع ال� �ث ��ورات
الحالية في سياق صعود النضاالت االجتماعية
ال� ��ذي م� ّ�ه��د ل �ه��ا ع �ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة،
ّ
ك �م��ا ي��ت �ض��ح ب �ج�ل�اء ك��ام��ل ل �ك��ل م ��ن ي �ت��أم��ل في
دالل��ة ال �ش��رارة األول ��ى ال�ت��ي انطلقت م��ن سيدي
ب��وزي��د .فليس اس�ت�ي��اء ال�ب��وع��زي��زي م��ن طبيعة
الحكم السياسي في تونس هو ما ّأدى به الى
االستشهاد بقدر ما هي الظروف املعيشية التي
فرضت على شاب مثله أن يعتمد ّمن أجل كسب
عيشه نشاطًا اقتصاديًا هامشيًا هشًا ،ترمز اليه
ال �ي��وم ع��رب��ة ال�ب�ي��ع امل�ت�ج� ّ�ول امل�ن�ح��وت��ة بالحجر
ّ
ّ
محمد البوعزيزي في ساحة
التي باتت تخلد
الثورة في سيدي بوزيد.
عب ْ
وقد ّ
رت عن تلك الحقيقة َ
خير تعبير الهتافات
ال� �ت ��ي س � � ��ادت ف� ��ي األي� � � ��ام األول� � � ��ى ل�لان �ت �ف��اض��ة
الجماهيرية ف��ي ه��ذه ال��والي��ة ،وم��ن بعدها في
ّ
الواليات املفقرة املجاورة التي تشكل ما سمته
ص�ح�ي�ف��ة ت�ّ�ون �س� ّ�ي��ة «ال� �ح ��وض ال � �ث� ��وري» ،وه��ي
تسمية موفقة ملا كان ُيشار اليه بوصفه حوض
ب��ؤس ،ال غير .وق��د ج��اء هتاف انتفاضة سيدي
ب��وزي��د األول« ،التشغيل استحقاق ،ي��ا عصابة
ال� � �س � � ّ�راق» ،ص � � ً
�دى م �ب��اش �رًا الن �ت �ف��اض��ة ح��وض
قفصة املنجمي ف��ي  2008ال�ت��ي تمحورت حول
الثالثي،
قضية التشغيل .وإذا نظرنا في الشعار ّ
«ش �غ ��ل ،ح � ّ�ري ��ة ،ك ��رام ��ة وط �ن �ي��ة» ال� ��ذي ل��خ�ص��ت
ب��ه ال� �ث ��ورة ال�ت��ون�س�ي��ة ب��رن��ام�ج�ه��ا ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
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ال �ث��ورة ال�ف��رن�س�ي��ة وش �ع��اره��ا «ح� ّ
�ري��ة ،م �س��اواة،
ّ
ّ
ّ
أخوة» ،وجدنا أن ما تحقق حتى اآلن ال يتعدى
ّ
«ال� �ح ��ري ��ة» ،ع �ل��ى أه �م �ي �ت�ه��ا .أم ��ا امل �ط �ل��ب األول،
«ال �ش �غ��ل» ،ف�ل�ا ي �ل��وح ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��ي األف � ��ق ،وأم��ا
«الكرامة الوطنية» فقد تحققت نصفيًا بإسقاط
ّ
وصاية الطاغية على الشعب ،لكن الكرامة تقوم
ّ
أيضًا وفي املقام األول على التمتع بحياة كريمة،
ّ
غير حياة الذل النابع عن البطالة والفقر.
ّ
ّ
والحال أن من أراد البحث في ما ميز منطقتنا
ال�ع��رب�ي��ة ع��ن س��ائ��ر م�ن��اط��ق ال �ع��ال��م ،سعيًا وراء
تفسير لالنفجار ال�ث��وري العظيم ال��ذي نشهده
في عموم بلداننا ،ال ّ
بد أن يالحظ أمرين ،غالبًا
ّ
ّ
م��ا ُي�غ�ف��ل ثانيهما .األم ��ر األول ،ال�ج�ل��ي ،ه��و أن
ّ
منطقتنا تحتوي على أكبر تركز عاملي ألنظمة
استبدادية ف� ّ�ي رقعة جيوسياسية واح ��دة ،أما
الثاني فهو أنها تحوز ــ ومنذ عقود عديدة ــ على
أعلى مستويات البطالة العاملية (بما في ذلك
بطالة متخرجي التعليم ال�ع��ال��ي ،وق��د ارتفعت
نسبتها ف��ي ت��ون��س م��ن  5ب��امل�ئ��ة ع�ن��د استيالء
بن ّ
علي على السلطة في  1987الى ما يفوق 22
باملئة اليوم).
وال ت �ت �م� ّ�ي��ز م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ب��أع �ل��ى م �س �ت��وى ع��امل��ي
ّ
ل�ل�ب�ط��ال��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ـ �ـ وه ��ي أح ��د أوج ��ه تخلفنا
البارزة ــ وحسب ،بل ّ
تتميز أيضًا بأعلى مستوى
ّ
ّ
والشابات ،الذين تعرفهم
عاملي لبطالة الشبان ّ
اإلحصائيات العاملية بأنهم دون  25من العمر.
ّ
ف��إن م�ع� ّ�دل بطالة الشباب يبلغ نحو  24باملئة
ّ
في ما تسميه الوكاالت الدولية «الشرق األوسط
ّ
يتعدى  12باملئة في
وشمال أفريقيا» ،في حني ال
أفريقيا جنوبي الصحراء و 15باملئة في آسيا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،وه �م��ا أف �ق��ر ب��درج��ات م��ن منطقتنا
ّ
مستمدة
األرقام
وأكثر اكتظاظًا بالسكان .وهذه
ّ
الرسمية التي توفرها ال��دول
من اإلحصائيات
ّ
والتي يعلم الجميع أنها دون الحقيقة بكثير.
ّ
ّثم إن «البطالة» هنا محصورة بالذين يعلنون
ّ
أنهم يبحثون عن عمل ولم يصرحوا بأي نشاط
اقتصادي ،ولو كان لساعة واح��دة ،خالل األيام
ّ
السابقة لإلحصاء .وهذا يعني أن العدد الكبير
للذين واللواتي يئسوا من البحث عن عمل ،أو
ّ
يصح
ي�ق��وم��ون ب� ّت�ل��ك األع �م��ال ّال�ه��ام�ش�ي��ة ال �ت��ي
وصفها بأنها «بطالة مقنعة» ،ال يظهر على تلك
الشاشة.
في هذا املعطى االجتماعي األساسي يكمن ّ
السر
العميق لالنفجار ال �ث��وري ال �ع��ارم ال��ذي اجتاح
بلداننا ،إذ ينتج نقص االستخدام القياسي من
ّ
ويعمقه ب��دوره ف��ي حلقة مفرغة
س��وء التنمية،
ّ
ت ��ول��د ال�ت�ه�م�ي��ش االج �ت �م��اع��ي وال� �ب ��ؤس امل ��ادي
واملعنوي .ومن تلك ال��زاوي��ة ،فما شهدناه حتى
اآلن م��ن ان �ت �ص��ارات ف��ي ت��ون��س وم�ص��ر وليبيا
ال يعدو كونه ط��ورًا أول للسيرورة الثورية ،في
بلدان ثالثة غابت عنها الحريات والديموقراطية
بدرجات متفاوتة .فالطور األول للثورات الثالث
ه��و ط��ور الظفر ب��ال�ح��ري��ات السياسية وان�ت��زاع
املشروطة بتلك الحريات.
الديموقراطية الشكلية
ّ
ّ
ل �ك ��ن ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ح��ق��ة ال ت �ك �ت �م��ل إال إذا
اضيفت امل�س��اواة ال��ى الحرية ،وليست املساواة
بالحقوق وحسب ،وهي ال تزال مساواة شكلية
ّ
ال غير ،بل أيضًا املساواة بالقدرات ّ
املادية .فإن
القصور الرئيسي للديموقراطية الغربية ،والذي
ينعكس ف��ي أزم�ت�ه��ا العميقة ال�ت��ي تنكشف في
من مجموع
انخفاض نسبة الناخبني الفعليني ّ
ال��ذي��ن يحق لهم االن�ت�خ��اب ،ه��و ف��ي أن�ه��ا «خير
ديموقراطية يمكن شراؤها باملال» على حد قول
ّ
ّ
أحد نقادها األميركيني .فإن العملية االنتخابية
ف��ي ت �ل��ك ٌ ال��دي �م��وق��راط �ي��ة امل �ن �ق��وص��ة وال��وه�م�ي��ة
م��رت �ه �ن��ة ال � ��ى ح ��د ب �ع �ي��د ب� ��امل� ��ال ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ّ
الوسائط التلفزيونية ،إذ يشكل التلفزيون أداة
الدعاية الرئيسية في مجتمعاتنا املشهدية .وال
ّ
للحد من الالمساواة الهائلة التي
نجد محاوالت
ُيدخلها عامل امل��ال ف��ي السياسة واالنتخابات
س ��وى ف��ي ب �ع��ض ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ،ح �ي��ث تضع
ال ��دول ��ة س�ق�ف��ًا ل�ت�ك��ال�ي��ف الّ �ح �م�لات االن�ت�خ��اب�ي��ة
وتساهم في تمويلها وتوفر للمتنافسني أوقاتًا
لعرض برامجهم على شاشات التلفزيون ــ وهي
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خالل تظاهرة الصحافيني التونسيني أمام املجلس التأسيسي منذ أيام (أ ف ب)
م�ح��اوالت م�ح��دودة األث��ر ّإذا م��ا قيست بأهمية
دور امل��ال ف��ي السياسة ،لكنها على األق��ل إق� ٌ
�رار
باملشكلة.
أما الذي حصدناه حتى اآلن في تونس ومصر
ف�ه��و ال��دي�م��وق��راط�ي��ة الشكلية امل�ن�ق��وص��ة ب��دون
ض ��واب ��ط ل � ��دور امل � ��ال ف �ي �ه��ا ،وه� ��ي ع �ل��ى ش��اك�ل��ة
ّ
رأسماليتنا الفاحشة .فقد شهد كل من البلدين
ت�ن�ظ�ي��م ان �ت �خ��اب��ات مل �ج �ل��س دس � �ت� ��وري ،س ��ادت
فيها بشكل ص��ارخ ال �ق��درات امل��ال�ي��ة .وق��د لعبت
دورًا ب��ارزًا امل��وارد التي حصلت عليها األح��زاب
الدينية م��ن دول الخليج النفطية ،إض��اف��ة الى

نقف أمام فصام تاريخي
مهدت
بين القوى التي ّ
للحراك والقوى التي هيمنت
على المشهد االنتخابي
ّ
تمتعها بتغطية ّ
مميزة من أهم شبكة تلفزيونية
ُ
ع ��رب� �ي ��ة :ق � �ن� ��وات «ال � �ج � ��زي � ��رة» ،ال� �ت ��ي ال ي �خ �ف��ى
ع �ل��ى أح ��د ارت �ب��اط �ه��ا ب��أه��م ال �ح��رك��ات ال��دي�ن�ي��ة
املذكورة وترويجها لها .ولم يقتصر عامل املال
والتلفزيون على األحزاب الدينية ،بل لعب دورًا
حاسمًا ف��ي النتائج االنتخابية ال�ت��ي حققتها
ّ
يتزعمها
قوائم مثل «العريضة الشعبية» التي
ّ
محمد الهاشمي ال�ح��ام��دي ف��ي ت��ون��س أو كتلة
ّ
يتزعمه نجيب
«ح��زب املصريني األح��رار» ال��ذي
ّ
س��اوي��رس ،وك��ل منهما يملك بني ما يملك قناة
تلفزيونية ّ
مهمة.
وال ع �ج ��ب م� ��ن أن ت� �ك ��ون األح � � � ��زاب ال ��دي �ن �ي ��ة ـ�ـ
ب �م��وارده��ا ال �ه��ام��ة ال �ت��ي ان �ض��اف��ت ال ��ى ال�ش�ه��رة
الناجمة عن تشكيلها ق��وة املعارضة الرئيسية
خ�لال ال�ع�ق��ود املنصرمة (وال�ش�ب�ك��ة التنظيمية
ال �ض �خ �م��ة ال� �ت ��ي ب �ن �ت �ه��ا ع �ل��ى م � � ّ�ر ال �س �ن�ي�ن ف��ي
ً
م� �ص ��ر) ،ف �ض�ل�ا ع ��ن اس �ت �غ�لال �ه��ا ال��دي �م��اغ��وج��ي
ل�ل��دي��ن ودغ��دغ��دت�ه��ا السهلة ل�ع��واط��ف املؤمنني
واملؤمنات ــ ال عجب إذًا من أن تكون هذه األحزاب
قد أصبح هاجسها الرئيسي اإلسراع في إجراء
تونس ومصر بعد إطاحة
االنتخابات في كل من ّ
ال �ط��اغ �ي��ة ،م�ت�ح� ّ�ج�ج��ة ب��أن �ه��ا ت��ري��د اإلس � ��راع في
تكريس «الثورة» والحؤول دون االلتفاف عليها،
بينما هي في الواقع مستعجلة لقطف ثمارها
قبل أن يتمكن آخرون من منازعتها تلك الثمار.
ّ
أما حاصل األمر فهو أن املشاكل األساسية التي
ّ
وأطلقت السيرورة الثورية في
فجرت األوض��اع ّ
منطقتنا ،والتي تلخصها خير تلخيص البطالة
ّ
القياسية التي تسود عندنا ،كادت تغيب
املزمنة
عن ّ
الهم االنتخابي ،وقد سيطرت عليه إغراءات
�وي��ة» ال��دي�ن�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ج �ه� ّ
«ال �ه� ّ
�وي��ة (ب��ل
ّ
القبلية) .وق��د تحكمت باملشهد السياسي قوى
ال تختلف «ب��رام�ج�ه��ا» (إذا ص� ّ�ح التعبير) عن
واق ��ع ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ف��ي امل�ج��ال�ين االجتماعي
واالق� �ت� �ص ��ادي س ��وى ب��ال �ش �ع��ارات ال�ف�ض�ف��اض��ة
ّ
عشية
والوعود الكاذبة التي اعتادها الناخبون
االن� �ت� �خ ��اب ��ات .وه� ��ي وع � ��ود وش � �ع� ��ارات ج��وف��اء

الف�ت�ق��اره��ا ألي خ�ط��ة تحقيق ج� ّ�دي��ة ،ب��ل ت��راه��ن
على جهل الناخبني البسطاء .وتعتصم القوى
التي سيطرت على املشهد االنتخابي جميعها
بحبل امل�ب��ادئ النيوليبرالية ـ�ـ كأولوية السوق
وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وح��ري��ة ال�ت�ج��ارة ـ�ـ ال�ت��ي أدت
ببلداننا الى املستنقع الذي تقبع فيه.
ّ
والحال أن مشكلة التنمية العميقة التي تعاني
ً
م �ن �ه��ا م�ج �ت �م �ع��ات �ن��ا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ط �غ �ي��ان ال��ري��ع
النفطي ع�ل��ى اق�ت�ص��ادي��ات منطقتنا ،إن�م��ا هي
ول� �ي ��دة ط�ب�ي�ع��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة ال �س ��ائ ��دة ع �ن��دن��ا،
وه ��ي رأس �م��ال �ي��ة ال��رب��ح ال �س��ري��ع ال �ت��ي ال ح��اف��ز
لاّ
األم��د الخ ق
لديها للتوظيف اإلنتاجي
طويل ّ
للتشغيل بنسب ع��ال�ي��ة ،ال ّ
سيما أن�ه��ا تخشى
ضعف االستقرار ال��ذي ّ
يميز األوض��اع العربية.
ّ
والحقيقة هي أن ظ��روف التغيير ال�ث��وري الذي
ن�ش�ه��ده ،وم��ا يرافقها م��ن تصاعد ف��ي املطالبة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،م� ��ن ش ��أن �ه ��ا أن ت �ف ��اق ��م ام �ت �ن��اع
لاّ
الرأسمالية السائدة عندنا عن التوظيف الخ ق
ل�ف��رص ال�ع�م��ل .فالحقيقة ال�ت��ي ال م�ن��اص منها
ّ
ّ
ه��ي أن تنمية اق�ت�ص��ادي��ات�ن��ا ل��ن ت�ت��م ب��االت �ك��ال
ّ
على الرأسمال الخاص ،بل تتطلب القطيعة مع
النموذج النيوليبرالي وإع��ادة الدولة والقطاع
العام ال��ى موقع قيادة التنمية ،وذل��ك بتسخير
ث� ��روات ال �ب�لاد ل �ه��ذا ال �ه��دف ال��رئ�ي�س��ي ب��واس�ط��ة
الضريبة التصاعدية والتأميمات.
ك � � ��ان ل� �ل� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة ال� � �ت � ��ي س � ��ادت
ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت �ن��ا ب � � ��دءًا م� ��ن ال �خ �م �س �ي �ن��ات ح�ت��ى
لاّ
السبعينات ،على ع تها ،أث� ٌ�ر إيجابي ونتائج
اجتماعية أف�ض��ل بكثير م��ن نتائج السياسات
النيوليبرالية التي عقبتها .واملطلوب اليوم إنما
هو العودة الى ما كان تنمويًا في تلك التجارب
ب��دون م��ا شابها م��ن اس�ت�ب��داد وف�س��اد ،ف��ي حني
ّ
ّ
أن األنظمة التي تلتها قامت على التخلص من
السياسات التنموية مع اإلبقاء على االستبداد
والفساد ،بل مفاقمة الفساد الى أقصى الحدود.
ّ
والحال أن اعتياد الجماهير التعبير عن إرادتها
منذ أن انطلقت الثورة
في امليادين والساحات ّ
من سيدي بوزيد ،إنما يوفر أهم شروط الرقابة
ّ
الشعبية الديموقراطية على تركز طاقات األمة
ّ
ّ
ب��أي��دي ال��دول��ة ـ�ـ ه��ذا ال�ت��رك��ز ال��ذي ال ب��د منه كي
تدخل املنطقة العربية في مرحلة التنمية بدون
ف�س��اد ،ب�ع��د مرحلتي التنمية ب�ف�س��اد وال�ف�س��اد
ب ��دون تنمية ال�ل�ت�ين ت�ت��ال�ت��ا م�ن��ذ الخمسينات.
والحركة ّ
العمالية ،لوجودها في صلب العملية
االنتاجية ولتجميعها معارف وخبرات الطبقة
العاملة ،ه��ي املؤهلة بامتياز ملمارسة الرقابة
الجماهيرية ع�ل��ى ًس�ي��اس��ات ال��دول��ة التنموية،
ّ
شرط أن تكون حركة ّ
حرة ومستقلة.
ونحن نعلم ال��دور الحاسم ال��ذي لعبته الحركة
العمالية ،في تونس ومصر على ّ
ّ
حد سواء ،في
تحقيق ال �ط��ور األول ل�ل�ث��ورة امل�ت�م�ث��ل ب��إس�ق��اط
الطاغية ،ث��م تكنيس رم��وز وم��ؤس�س��ات النظام
السياسي القديم .فال أح��د يستطيع أن يتغافل
ع��ن ال ��دور األس��اس��ي ال ��ذي لعبه االت �ح��اد ال�ع��ام
ال�ت��ون�س��ي للشغل ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وال ع��ن دور
ّ
ح��رك��ة اإلض��راب��ات ّ
العمالية ال�ت��ي أخ��ذت تتسع
ّ
ف��ي األي��ام السابقة لتنحي حسني م�ب��ارك ،وقد
ب �ن��ت ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ال �ن �ق��اب��ي إث ��ر ذل� ��ك ب �ح �ي��ث بلغ
ع��دد املنتسبني ال��ى االت�ح��اد امل�ص��ري للنقابات

