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حسام تمام*

التيار  ه���ي  ال��س��ل��ف��ّي��ة   
ّ

أن ف���ي  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ال 
التدّين  في مظاهر  فهي واضحة  ال��ي��وم.  الغالب 
في  التعبدّية  ال��ن��اس  م��م��ارس��ات  تعكسها  ال��ت��ي 
قوة سياسية يحسب  كما هي  اليومّية،  الحياة 
لها حساب في الساحات الوطنية كتيارات فاعلة 
في بعض الدول وكقوة انتخابية في دول أخرى. 
وهي موضوع مثير للجدل في نقاشات النخب 
أجندات  اه��ت��م��ام  وت��ح��ت��ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة  السياسية 
األك��ادي��م��ي��ة. وتدمغ  البحثية  امل��راك��ز  ف��ي  البحث 
ال���دول���ي���ة بصبغتها  ال���ع���اق���ات  ال���ي���وم  ال��س��ل��ف��ي��ة 
الجهادية منذ أح��داث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر. لقد صارت السلفية الدينامية األقوى 
 في عاملنا اإلسامي واألقدر على 

ً
واألكثر اشتغاال

ف��راغ تنسحب   
ّ

التأثير فيه، وه��ي تتمدد في ك��ل
م��ن��ه ال��دي��ن��ام��ي��ات األخ�����رى. ت��س��م ال��س��ل��ف��ي��ة، على 
ة التنوع الذي تتميز به من علمية وتقليدية 

ّ
شد

املعاصر  عاملنا  وغيرها،  وجهادية  وإصاحية 
ب��خ��ص��ائ��ص ال��ت��م��ذه��ب ال����ص����ارم داخ�����ل اإلطار 
ال��س��ن��ي ال��ع��ام ف��ي ع��اق��ات��ه��ا م��ع ال��ق��وى الدينية 
نفسه خارج  باألمر  وتقوم  دولها.  في  الرسمية 
عاملنا، في عاقاتها الجدلية مع املذاهب األخرى 

ومع قوى تعتبرها رموزًا لإلمبريالية العاملية.
ال��س��ل��ف��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا مشروعًا  ي��م��ك��ن ت��ع��ري��ف 
العقائدية  األب��������ع��������اد  ي����ت����ض����م����ن  إص������اح������ي������ًا 
الشيخ  واالجتماعية، لكونه جاء كرد فعل، منذ 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، النحراف 
أولت  لقد  اإلس��ام��ي��ة.  للعقيدة  الصحيح  الفهم 
ال��س��ل��ف��ي��ة، م���ن ال��ن��اح��ي��ة األول�����ى، اه��ت��م��ام��ًا بالغًا 
للنص املقدس على حساب االجتهادات األخرى 
ال���ت���ي اع��ت��ب��رت��ه��ا م���ذه���ب���ي���ة، م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا رؤية 
أصولية بامتياز وذات طبيعة عقدية. على الرغم 
ال��س��ق��ف الذي  ال��س��ل��ف��ي��ة، ع��ق��ائ��دي��ًا، مثلت   

ّ
أن م��ن 

 الحركات واملشاريع اإلصاحية 
ّ

التقت تحته كل
 ذلك كان السبب 

ّ
في فترة القرن التاسع عشر، لكن

ت��ي��ارًا عامًا مل��ا ينحصر،  ال��ذي جعل منها  نفسه 
م��ن��ذ ذل����ك ال���وق���ت، ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ي أو منهج 

محدد.

لكن اهتمام السلفية بالنص جاء في إط��ار فهم 
السلف له، مما ربطها، من ناحية ثانية، بحقبة 
ت��اري��خ��ي��ة م���ح���ددة ك���ان���ت ال��س��ب��ب ف���ي ك��ث��ي��ر من 
ف��ي طابع  السلفية  م��ف��ه��وم  ف��ي تقلص  األح��ي��ان 
علمي ����� فقهي، أو ممارساتي �����  تعبدي، وخاصة 
للسلفي  غ��دت  العشرين.  القرن  سبعينيات  منذ 
سمات خاصة تميزه عن غيره من اإلساميني، 
على األقل من الناحية النفسية والسلوكية بدل 
أن تتحول الى منهجية فكرية ال تلزم بالضرورة 
هيئة خاصة بها. ويجعل الطابع التعبدي الذي 
ال���ن���اس ال��دي��ن��ي��ة ومظاهر  ي��ت��ع��ل��ق ب��م��م��ارس��ات 
ال���ت���دي���ن ل���دي���ه���م، م����ن ال��س��ل��ف��ي��ة، ث���ان���ي���ًا، مذهبًا 
للمجتمع.  أخ��اق��ي��ًا  إص��اح��ًا  يبتغي  اجتماعيًا 
 األك��ث��ر تعبيرًا 

ّ
إص���اح وف���ق ن��م��وذج م��ع��ني ي��ع��د

ع��ن املجتمع املسلم كما ع��رف ف��ي أرق��ى مراحله 
التاريخية. في هذا الجانب بالذات، تظهر أهمية 
الدعوة السلفية وأكثر آثارها قابلية للماحظة 
 م��ن ن��ق��اب ولحية 

ً
)م��س��ائ��ل ال��ه��دى ال��ظ��اه��ر م��ث��ا

 
ّ

وش��ك��ل امللبس ع��م��وم��ًا( لسبب ه��ام ج��دًا ه��و أن
السلفية بطبيعتها تميل إلى تبسيط فهم الدين 
دون ولوج النقاشات اإليديولوجية الكبرى التي 
شغلت بقية التيارات اإلسامية. وربما هذا هو 
ما يجعلها أكثر قدرة على الجذب ويفتح أمامها 

ة إليصال خطابها الدعوي.
ّ

أبواب عد
نا سناحظ عند النظر الى السلفية كحركة 

ّ
لكن

���ه���ا، على 
ّ
اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ت��ج��اوز ال��ف��ك��رة ال��ن��ق��ي��ة، أن

التطور  ة 
ّ
لسن ما يكتب بشأنها، تخضع  خاف 

م���ت���ج���اوزة للزمان  ال��س��ل��ف��ي��ة  ل��ي��س��ت  وال����ت����ب����دل. 
وامل���ك���ان ك��م��ا ق���د ت��وح��ي م��ع��ظ��م ال��ك��ت��اب��ات التي 
الواحدة بزمانها  تقارب املسألة. تتأثر السلفية 
والتنوع  ال���ت���ع���دد  ب��ط��اب��ع  ت��ط��ب��ع  إذ  وم���ك���ان���ه���ا، 
 
ً
ف��ت��ت��م��اي��ز ال��س��ل��ف��ي��ة ال��وه��اب��ي��ة ف��ي ال��خ��ل��ي��ج مثا

ع����ن ن��ظ��ي��رت��ه��ا ف����ي امل����غ����رب، ح���ي���ث ي���وج���د تيار 
النظر إلى السلفية  الوطنية. وال يمكن  السلفية 
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��ت��ي ت��ت��وزع م��ا ب��ني االن���ض���واء تحت 

صارت السلفّية الدينامّية 
األقوى في عالمنا اإلسالمي 

واألقدر على التأثير فيه، 
وهي تتمدد في كّل فراغ 

تنسحب منه الدينامّيات األخرى

التحالف مع تيار املستقبل  إلى  القاعدة  تنظيم 
باعتبارها خارج السياسة وخارج إمكان التأثر 

بها.
اليوم  السلفية  ب��ه��ا  ال��ت��ي تحظى  األه��م��ي��ة  ه���ذه 
أم��ام تساؤالت مركبة تطرحها  أي باحث  تضع 
ها 

ّ
لكن اآلن.  إليها  حنا 

ّ
مل التي  املتغيرة  الطبيعة 

تساؤالت تصطدم دائمًا بالطبيعة الجدلية أيضًا 
للسلفية التي تغلب النطاقات العقدية فيها، إذ 
تغيب أحيانًا املقاربة االجتماعية التي قد تنظر 
الى السلفية في حركتها الدينامية وليس فقط 
كمذهب عقدي يوصف في أكثر األحيان بالتزمت 

والتشدد واالنغاق على األتباع.
ك��ي��ف ت��ت��ط��ور ال��ح��رك��ة ال��س��ل��ف��ي��ة؟ وب��ش��ك��ل أكثر 
 م��ا ه��ي ال��س��ي��اق��ات ال��ت��ي تنتشر فيها 

ً
ت��ف��ص��ي��ا

التي  التاريخية  امل��ح��ددات  م��ا  السلفية؟  ال��ف��ك��رة 
تسمح لاتجاهات السلفية بأن تتمدد كأطروحة 
بديلة؟ وملاذا السلفية في حد ذاتها التي تصبح 
 ح��ني ت��غ��ي��ب غ��ي��ره��ا م��ن األط����روح����ات؟ ما 

ً
ب��دي��ا

س��ي��اق سياسي  م��ن  السلفية  انتقال  نتائج  ه��ي 
واج��ت��م��اع��ي وث��ق��اف��ي ال���ى س��ي��اق آخ����ر؟ وم���ا هو 
تأطير  ف��ي  والسياسي  االجتماعي  الفاعل  دور 
و»ت��ك��ي��ي��ف« ال��ف��ك��رة ال��س��ل��ف��ي��ة ب��ح��س��ب مكونات 
امل��ج��ت��م��ع ال������ذي ت��ن��ت��ق��ل إل���ي���ه ه�����ذه ال���ف���ك���رة؟ هل 
تخضع السلفية بالتالي الى حالة من »التبيئة« 

على الرغم من مضمونها العقدي الصارم؟
م��س��ار ان��ت��ق��ال ال��س��ل��ف��ي��ة ال��وه��اب��ي��ة ال���ى السياق 
املصري وتفاعلها مع الحركة اإلخوانية هو ما 
سنسميه في هذا البحث »التسلف« أو التحول 
الى السلفية. وهي عملية ديناميكية مجتمعية 
وتاريخية خضعت لها التفاعات املتبادلة بني 
ج��م��اع��ة اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني ف���ي م��ص��ر والفكرة 
العربية.  الجزيرة  في  نجد  من  القادمة  السلفية 
ح��دث ذل��ك عبر س��ي��اق ت��اري��خ��ي ممتد، ب��دأ منذ 
أواسط سني الخمسينيات، وقت الضربة األولى 
 الى 

ً
التي تعرض لها اإلخوان في مصر، وصوال

السبعينيات  سني  م��ي��زت  ال��ت��ي  ال����ذروة  مرحلة 
التي  السعودية  الحقبة  تاريخيًا  يسمى  م��ا  أو 

سمحت بتمدد املذهب الوهابي خارج اململكة.
ظ���اه���رة ال��ت��س��ل��ف ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و ه���ي ظاهرة 
اج��ت��م��اع��ي��ة ح���دث���ت ب��ش��ك��ل م��م��ت��د وم���ت���وات���ر في 
ال��س��ع��ودي��ة، ح��ض��ن ال��وه��اب��ي��ة، ح��ني ه���رب إليها 
اإلخ�����وان م��ن االع��ت��ق��االت ال��ن��اص��ري��ة. ك��م��ا كانت 
السبعينيات حني  ف��ي  ف��ي مصر  مماثلة  ال��ح��ال 
ك���ان ال��ت��م��دد ال��وه��اب��ي ي��ط��ال ح��رك��ة الجماعات 
تيارًا  منشئًا  املصرية  الجامعات  في  اإلسامية 
ال��ذي��ن ص���اروا اليوم  ، ق��اده الطلبة 

ً
سلفيًا ك��ام��ا

شيوخ الدعوة السلفية، وال سيما في اإلسكندرية 
ووجه مصر البحري.

ف اإلخ��وان: تآكل األطروحة 
ّ
تسلط دراس��ة »تسل

ف��ي جماعة اإلخوان  اإلخ��وان��ي��ة وت��م��دد السلفية 
امل��س��ل��م��ني« ال���ص���ادرة أخ��ي��رًا ع��ن »م���راص���د« )1(، 
 

ّ
الضوء بشكل خاص أيضًا على دور يفترض أن
اإلخوان قد قاموا به في تأطير السلفية الوهابية 
ودمغها بالطابع املصري حني تمكنوا من ضم 
ال��ق��س��م األك��ب��ر م��ن ال��ج��م��اع��ة اإلس��ام��ي��ة. خففوا 
حينها املنظور السلفي في فهم العقيدة واملوقف 
من السياسة خصوصًا، فيما اتجه اآلخرون ممن 
 

ّ
لم ينضووا تحت راية اإلخوان يمينًا ويسارًا، كل

حسب موقفه من مسألة االنضمام الى اإلخوان. 
اتجه األكثر تشددًا من سلفيي السبعينيات الى 
ال��ذي تطّعم بفكر سيد  التغيير الجذري  مفهوم 
قطب فأسسوا الفروع الجهادية للتيار السلفي. 
وف��ض��ل ال��ق��س��م اآلخ����ر ال��ب��ق��اء ف��ي إط����ار الدراسة 
في مصر  فأنشأوا  السلفية  الدعوة  في  الفقهية 

ما صار يعرف بالسلفية العلمية.
 ق��راءة مدققة ملشروع اإلخ��وان املسلمني الذي 

ّ
إن

ظل العنوان األب��رز في املشروع اإلسامي طوال 
 هذا املشروع 

ّ
ثاثة أرب��اع القرن األخير يؤكد أن

س����ت����ن����زف تاريخيًا 
ُ
ال�����ى ح����د اإلع�����ي�����اء، وا ن����ه����ك 

ُ
أ

وت��ف��ك��ك��ت رواي���ت���ه ال��ك��ب��رى، ح��ت��ى ل���م ي��ع��د يبقى 
منها إال عناوين وإشارات أقرب إلى نوستالجيا 
الوقت  ه��ذا في  الجميل! ويحدث  اإلخ���وان  لزمن 
للسلفية  اإليديولوجية  الطاقة  فيه  زادت  ال��ذي 
حتى وصلت إلى أقصاها؛ لقد اخترقت السلفية 
السلفية تيارًا  املنظومة اإلخوانية حتى صارت 
التيارات فاعلية وتأثيرًا داخل  ، بل وأكثر 

ً
فاعا

اإلخوان.

هامش
ال���ع���دد األول من  ��ف اإلخ�������وان« ه���ي 

ّ
)1( دراس�����ة »ت��س��ل

طابع  ذات  علمية  ك���ّراس���ات  سلسلة  وه���ي  »م���راص���د«، 
الدراسات  وح������دة  ع����ن  ش���ه���ري���ًا  س���ت���ص���در  أك���ادي���م���ي 
املستقبلية بمكتبة اإلسكندرية، وتتوخى منها االهتمام 
العربي  العالم  الديني، وال سيما في  االجتماع  بقضايا 

واإلسالمي
* باحث في شوؤن الحركات اإلسالمية

أربع كذبات أميركّية ضخمة
��ل��ت ملكاملة  إدم����ون����دز ت��س��ت��م��ع إل����ى أش���رط���ة ُس��جِّ
هاتفية بني مسؤول كبير في السفارة األميركية 
تاريخها  »اإلس����ام����ي����ني«،  وب���ع���ض  أن����ق����رة،  ف����ي 
 من املكاملة 

ّ
سابق لهجوم 11 أيلول 2001. وتبني

 ال��ح��دي��ث ف��ي ه���ذا ال��ش��ري��ط أش���ار إل���ى هجوم 
ّ

أن
م���رت���ق���ب ب����ط����ائ����رات م���دن���ي���ة ع���ل���ى ب����رج����ي مركز 
تقريرًا  إدموندز  العاملي. يومئذ، رفعت  التجارة 
بالصمت.  فأمرها  رئيسها،  إلى  الخطير  باألمر 
ف��ل��م��ا رف���ع���ت األم�����ر إل����ى رئ���ي���س رئ��ي��س��ه��ا، عاود 
أمرها بالصمت. فظلت ترفع التقرير إلى مراتب 
�����ِردت م��ن وظ��ي��ف��ت��ه��ا. وه���ي اليوم 

ُ
أع��ل��ى، ح��ت��ى ط

 Whistle( ل��أس��رار«،  عضو في منظمة »كاشفي 
ي��ع��رف��ون »أك��ث��ر من  ت��ض��ّم أش��خ��اص��ًا   ،)Blowers
الازم« ويخشون، مثلها، على حياتهم. وللقصة 

حتمًا تتمة بعد.
الشامل.  الدمار  الثالثة، فهي أسلحة  الكذبة  أما 
حني يشهد شاهد من أهله، تكون الحجة كاسحة. 

كان كولن باول وزيرًا للخارجية األميركية، سنة 
إل���ى مجلس  ال��ك��ب��ي��رة  2003، ح��ني ذه���ب بكذبته 
العالم، من أجل تسويغ  الدولي، ليحّرض  األمن 
غزو العراق، بحجة امتاكه أسلحة دمار شامل. 
ال��ع��راق ودم��رت��ه بشبهة مصنوعة،  غ��زت أميركا 
م، وترّمل من ترّمل. 

ّ
م من تيت

ّ
ومات من مات، وتيت

ث��م ق��ال��ت »ال ت��ؤاخ��ذون��ا، ل��ق��د أخ��ط��أن��ا«! يومئذ 
ال��ش��ام��ل، واسمها  ال��دم��ار  أسلحة  الحجة  ك��ان��ت 
 ،)Weapons of Mass Destruction( باإلنكليزية 
ل���ك���ن ال����ح����رب ك����ان����ت ت���ح���ت���اج، ك���م���ا ق�����ال بعض 
النابهني األميركيني، إلى أسلحة تضليل شامل 
تبخل  ف��ل��م   .)Weapons of Mass Distraction(
ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة ب��أس��ل��ح��ة ال��ت��ض��ل��ي��ل هذه. 
ال��ت��ل��ف��زة األميركية  أق��ن��ي��ة   ك��ب��ار »م��ح��ل��ل��ي« 

ّ
إذ إن

العسكريني، كانوا، كما قالت »نيويورك تايمز«، 
��ون ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��م��ا ي��ج��ب أن ي��ق��ول��وا، في 

ّ
ي��ت��ل��ق

 
ّ

البنتاغون. ماذا يقول كولن باول اليوم؟ يقول إن
البيت األبيض كان يضم حكومة مستقلة داخل 
ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة، ع��ل��ى رأس��ه��ا دي���ك تشيني 
وزير  رامسفيلد  ودون��ال��د  آن���ذاك،  الرئيس  نائب 
الدفاع آن��ذاك، وبول وولفوتز نائب وزير الدفاع 
آن����ذاك، وأن��ه��م ه��م ال��ذي��ن »دّب��ج��وا« ب��ي��ان االتهام 
الذي تلي في مجلس األمن الدولي، في ذلك اليوم 

خِجل.
ُ
امل

 حزب الله قتل 
ّ

الكذبة الرابعة هي التي تقول إن
ال��ح��ري��ري. أط���رف م��ا يمكن أن ت��وَص��ف ب��ه هذه 
ال، 

ّ
الة، مثل الحاسوب النق

ّ
ها الكذبة النق

ّ
الكذبة أن

��ال: ت��أخ��ذه حيثما ت��ش��اء. كانت 
ّ
أو ال��ه��ات��ف ال��ن��ق

التهمة في البدء لسوريا. ثم بعدما امتنع جميل 
ال��س��ي��د ورف���اق���ه ال��ض��ب��اط ال��ث��اث��ة اآلخ������رون عن 
املحققون  ب��ّر  بدمشق،  التهمة  إللصاق  التعاون 
بوعدهم، وألصقوا التهمة بهم، مثلما كانوا قد 
ل��إلي��ق��اع باملتهم األول.  وع����دوا ح��ني س��اوم��وه��م 
السوابق  ميليس، صاحب  ديتليف  املحقق  لكن 
مع ليبيا، لم يكن على مستوى املكيدة، وافتضح 
أم��ره عند خلفه، سيرج براميرتس، وك��ان ال بد 
م���ن ال��ب��ح��ث ع���ن م��ت��ه��م ث���ال���ث. ف��ل��ن��ض��رب إذًا في 

املليان: حزب الله.
ي��ا ع��زي��زي ب���اراك أوب��ام��ا، ك��م م��رة سيأتي الذئب 

ليأكل الغنم؟ هل فينا غبّي سيصدق؟
*كاتب لبناني

تآكل اإلخوانّية
والصعود السلفي
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نقابة واحدة ال تكفي
إلى األبد مهددًا التنظيم النقابي الحكومي، بل 
بمحاوالت  بالفعل  ب���دأت  إغ��اق��ه  م��ح��اوالت   

ّ
إن

حصار ووأد نقابة الضرائب العقارية ومقاومة 
ظهور نقابات أخرى. 

 الفراغ النقابي الذي تعاني 
ّ

ومن جانب آخر، فإن
م��ن��ه ال��ح��رك��ة ال��ع��م��ال��ي��ة أص��ب��ح أك��ث��ر وط����أة من 
النقابي  التنظيم  على  سريعة  ونظرة  قبل.  ذي 
ال��ف��راغ. يضم التنظيم   حجم ه��ذا 

ّ
الرسمي تبني

ال��ن��ق��اب��ي ال�����ذي ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه ال����دول����ة ويشغل 
أعضاء الحزب الحاكم كل مناصبه القيادية، في 
الدورة  في  3.8 مايني عضو  عضويته حوالى 
ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة م��ن إج��م��ال��ي 23 م��ل��ي��ون��ًا هم 
الدورة  تلك  م��ص��ر. وك���ان قبل  ف��ي  العمال  حجم 
يضم حوالى 4.5 مايني عضو أّي أنّ عضويته 
 ثلث تلك العضوية إجبارية 

ّ
تتراجع. واألهم أن

ويطلق عليها العضوية املهنية، إذ يجري الربط 
بني الحصول على عضوية التنظيم والترخيص 
بمزاولة بعض املهن مثل قيادة سيارات األجرة. 
وباقي العضويات أو أغلبها هي لعمال املنشآت 
وامل���راف���ق ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة، م��ث��ل ش��رك��ات قطاع 
األع���م���ال وال��س��ك��ة ال��ح��دي��د وال��ب��ري��د وغ��ي��ره��ا أو 
أي��ض��ًا عضويات  ال��ح��ك��وم��ة. وه��ي  ف��ي  العاملني 
ع��ل��ى عضوية  ���ع 

ّ
ي���وق ال���ع���ام���ل   

ّ
أن أّي  ت��ل��ق��ائ��ي��ة، 

ال��ن��ق��اب��ة م���ع ت��وق��ي��ع��ه ع��ل��ى ال��ت��ع��ي��ني ويخصم 
م��ن أج��ره االش��ت��راك، م��ن دون أن يكون ل��ه خيار 
 تلك القطاعات من العمال 

ّ
حقيقي. واملاحظ أن

هي األكثر استقرارًا، إذ تخضع لعاقات العمل 
 لدينا تنظيمًا 

ّ
القديمة واملستقرة نسبيًا. أي أن

أما  الحقيقية.  العضوية  م��ن  خ���اٍل  شبه  نقابيًا 
القطاع  ع��م��ال  العمال وه��م  م��ن  القطاع األوس���ع 
ال���خ���اص وال����ذي����ن ي��خ��ض��ع��ون ل���ع���اق���ات العمل 
هم يعانون من غياب النقابات، إلى 

ّ
الجديدة فإن

وزيادة  األج���ور  انخفاض  م��ن  معاناتهم  جانب 
س���اع���ات ال��ع��م��ل وغ���ي���اب االس���ت���ق���رار ف���ي العمل. 
الحركة العمالية في املناطق الصناعية الجديدة 
ال تتكبد عناء إزاحة تنظيم نقابي حكومي لبناء 

 غير 
ً
 التنظيم الحكومي أصا

ّ
تنظيم مستقل ألن

 في بذل 
ً
م��وج��ود، وليس هناك من يرغب أص��ا

الجهد لبناء قواعد له في تلك امل��دن. وم��ع ذلك، 
العمال  املناطق ال تنقطع عنها إضرابات  فتلك 
واح��ت��ج��اج��ات��ه��م ض���د أوض�����اع وظ�����روف العمل 
واألج��ور والفصل التعسفي واإلغ��اق وتسريح 
اإلمكانية والضرورة  العمال. وه��ذا يمثل نفس 
 

ّ
اللتني أنتجتا أول نقابة مستقلة. معنى ذلك أن

املستقلة  النقابية  الحركة  ينتظر  فراغًا ضخمًا 
لتمأه. 

فقط  أهمية  النقابات  استقال  معركة  تمثل  ال 
ملستقبل الحركة العمالية وقدرتها على تحسني 
ظ��روف العمل وحماية حقوق العمال، بل تمتد 
ككل.  والسياسي  االجتماعي  للوضع  أهميتها 
وليس بعيدًا الدور الذي مثله صعود النقابات 
أميركا  دول  ب���ع���ض  ف����ي  امل���ن���اض���ل���ة  امل��س��ت��ق��ل��ة 
وفي  أفريقيا.  وج��ن��وب  آسيا  وش��رق  الجنوبية 
األحزاب  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ف��ي��ه  ب��ل��د كمصر تسيطر 
وال��ن��ق��اب��ات واالت����ح����ادات وال��ج��م��ع��ي��ات األهلية 
وجود  يصبح  الشعبية،  امل��ؤس��س��ات  ومختلف 
الدولة خطوة هائلة  نقابية مستقلة عن  حركة 
 مسألة 

ّ
في اتجاه التغيير الديموقراطي. لذا، فإن

دع���م وم��س��ان��دة ح��رك��ة اس��ت��ق��ال ال��ن��ق��اب��ات هي 
الديموقراطية.  نحو  يتطلع  م��ن  ك��ل  مسؤولية 
 
ً
ل��ق��د ح��ق��ق��ت ال���ح���رك���ة ال��ع��م��ال��ي��ة إن����ج����ازًا هائا
بتأسيس أول نقابة عمالية مستقلة ومؤسسة 
هذا  ولكن  السلطة.  بقرار  وليس  العمال  بأيدي 
اإلن��ج��از ي��ظ��ل رم���زًا الس��ت��ق��ال ال��ن��ق��اب��ات وليس 
حركة نقابية كاملة، رمزًا ينتظر أن تنضم إليه 
ن���ق���اب���ات أخ�����رى ل��ي��م��ك��ن س��اع��ت��ه��ا ال���ح���دي���ث عن 
وجود حركة نقابية مستقلة. هذا طريق فتحته 
طريق  فيه.  يسير  م��ن  ينتظر  العمالية  الحركة 
��ه إذا أمكن 

ّ
ب���دأ ب��ن��ق��اب��ة م��س��ت��ق��ل��ة واح������دة، ول��ك��ن

السير فيه بثبات قد ال ينتهي بمجرد اإلصاح 
الديموقراطي. 

* صحافي مصري


