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اجلماعة يف امتحان االنتخابات 

على الرغم من اأن اجلماعة �شبق اأن �شاركت يف االنتخابات 
النيابية عام 1972 يف طرابل�س برت�شيح املحامي حممد علي ال�شناوي، 
الذي حقق نتائج مل تعك�س ح�شورًا قويًا للجماعة، فقد نال حينها 4190 
�شوتًا، فيما نال اآخر الناجحني ال�شّنة على الئحة الرئي�س ر�شيد كرامي 
ها�شم احل�شيني 14306 �شوتًا يف مدينة طرابل�س)136(، وكان هذا اأمرًا 
تيارات  مواجهة  يف  منفردة  معركتها  اجلماعة  خا�شت  فقد  طبيعيًا، 
الرافعي،  عبداملجيد  احلني  ذلك  يف  جنح  قوية،  وزعامات  �شيا�شية 
يف  وجنح  طرابل�س،  يف  كرامي  ر�شيد  الئحة  خارقًا  البعثي،  املر�شح 
�شالم،  �شائب  الئحة  خارقًا  النا�شري،  املر�شح  واكيم  جناح  بريوت 
االإ�شالمية  اجلماعة  واجهت  كما  �شابقني.  حكومة  رئي�شا  وكالهما 
اأي�شًا مر�شحني اأقوياء ينتخبون لتيارات ي�شارية. ومع ذلك كانت تلك 
يف  بكوادرها  زجت  اجلماعة  الإلى  بالن�شبة  جديدة  جتربة  االنتخابات 
وا�شعة،  �شعبية  مع قطاعات  والتوا�شل  اليومي  ال�شيا�شي  العمل  م  خ�شّ
وبغ�س النظر عن عدد االأ�شوات الذي ناله مر�شحها، اال اأن الالفت اأن 

)136( االنتخابات النيابية في لبنان، وفقًا لالأقالم والمر�شحين والطوائف، محافظة ال�شمال، الدولية 
)17507فاز(،  الرافعي  عبدالمجيد  التالي:  ال�شكل  على  النتائج  )جاءت  �س108  ط2009،  للمعلومات، 
موري�س  فاز(،   14309( الح�شيني  ها�شم  فاز(،   14940( الحافظ  اأمين  فاز(،   16974( كرامي  ر�شيد 
فا�شل )13954 فاز(، عبدالغني عبدالوهاب )13916(، اأحمد الحالب )10994(، م�شطفى �شيداوي 
دربا�س  ر�شيد   ،)5317( مقدم  ممتاز   ،)7790( المقدم  فاروق   ،)10090( علو�س  خالد   ،)10900(
)4445(، محمد علي �شناوي )4190(، عمر بي�شار )3994(، قبولي الذوق )2587(، �شعد اهلل �شعبان 
)2376(، فواز مقدم )1914(، محمد حمزه )678(، خلدون نجا )297(، نقوال ال�شاوي مر�شح الحزب 
من  اأكثر  مر�شحها  اأ�شوات  م�شاعفة  اإلى  بحاجة  كانت  الجماعة  اأن  يتبين  وهكذا   .)7609( ال�شيوعي 
ثالثة اأ�شعاف ون�شف كي يفوز، واالأرقام التي ذكرت في مقابالت كتاب: »الجماعة االإ�شالمية في لبنان« 

)تحرير مح�شن �شالح( لي�شت دقيقة، المرجع ال�شابق، �س97.   
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الرت�شيح وامل�شاركة يف العملية االنتخابية حينها مل يكن حمل ت�شكيك اأو 
�شجال داخل ال�شاحة االإ�شالمية اللبنانية. 

يف حني اأن م�شاركتها يف االنتخابات االأولى بعد الطائف كانت 
�شلفية  اإ�شالمية  ت�شكيالت  من  خ�شوم  مواجهة  يف  تربير  اإلى  حتتاج 
الكفر  »امل�شاركة يف نظام  اأخذت عليهم  �شلفية �شغرية متكاثرة  وغري 

واجلاهلية، وهو املنطق الذي تبّنته اجلماعة يف مراحل �شابقة«.

فطرحت  الدفاعية،  الئحتها  االإ�شالمية  اجلماعة  اأ�شدرت 
يف  وامل�شاركة  التحول  لهذا  االإ�شالمية  ال�شرعية  املربرات  فيها 
االنتخابات)137(. وتناق�س هذه الوثيقة وتفّند احلجج التي ي�شتند اإليها 

الراف�شون واملمانعون من امل�شاركة يف املجال�س النيابية.

بعد  االأولى  االنتخابات  يف   1992 عام  اجلماعة  �شاركت 
الطائف بثمانية مر�شحني جاءت نتائجهم على ال�شكل التايل: 

املحافظة
الق�شاء

املر�شح
عدد 

االأ�شوات
النتيجة

ال�شمال
فاز46393فتحي يكنطرابل�س

الجماعة  في  العلمي  المجل�س  عن  �شادر  بيان  االنتخابية،  المعركة  لخو�س  ال�شرعية  لمبررات   )137(
التجربة  »اأ�شواء على  اأي�شًا في ملحق كتاب فتحي يكن:  اأغ�شط�س 1992(. ومن�شور  اآب/  االإ�شالمية )9 
الر�شالة،  وموؤ�ش�شة  والتوثيق  للدرا�شات  االإ�شالمي  المركز  دار  لبنان»، �شادر عن  االإ�شالمية في  النيابية 

طرابل�س، لبنان، ط1996، �س 179.
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ال�شمال
فاز38208اأ�شعد هرمو�ساملنية ال�شنية

بريوت
فاز12570زهري العبيديبريوت

اجلنوب
�شيدا

مل يفز44977علي عمار

اجلنوب
عبداحلكيم العرقوب

عطوي
مل يفز9262

جبل 

لبنان

ال�شوف
مل يفز3937اأنور اخلطيب

البقاع
حممد م�شهور بعلبك الهرمل

ال�شالح
مل يفز1819

البقاع
حممد �شعيد البقاع الغربي

�شالح
مل يفز4881

اأن  خا�شة  مفاجئة،  اجلماعة  حققتها  التي  النتائج  كانت 
االخرتاق ح�شل يف العا�شمة االأولى بريوت، والعا�شمة الثانية طرابل�س، 
ف�شاًل عن مقعد ال�شنية - املنية، وكذلك كان حجم االأ�شوات التي نالها 
املاكينة  قوة  معركة  يف  وبرزت  احلظ،  يحالفهم  مل  الذين  املر�شحون 

االنتخابية للجماعة.

انتخابية  حتالفات  يف  اجلماعة  دخلت   1996 عام  دورة  يف 
اأ�شبحت فاعاًل انتخابيًا مهمًا، وخا�شة  اأ�شا�شية، فقد  قوية ويف لوائح 
داخل  اخلالف  بخروج  كانت  املفاجاأة  اأن  اإال  ال�شمال.  م�شتوى  على 
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تر�شحت  الذي  يكن  فتحي  ان�شحاب  اإلى  اأدى  ما  العلن،  اإلى  اجلماعة 
زوجته الدكتورة منى يكن خارج قرار اجلماعة االإ�شالمية، التي ر�ّشحت 
باالإ�شافة  طرابل�س،  يف  املولوي  في�شل  القا�شي  اجلديد  العام  اأمينها 
وجاءت  ال�شنية.  عن  هرمو�س  واأ�شعد  عكار،  عن  ال�شاهر  خالد  اإلى 
النتائج لت�شكل �شدمة للجماعة واأن�شارها التي مل يفز من مر�شحيها 
اأمينها العام يف احل�شول  �شوى خالد �شاهر عن عكار. يف حني ف�شل 
 16( هزيلة  نتائج  بريوت  ال�شابق عن  نائبها  وحقق  نيابي،  مقعد  على 
مر�شحني  �شتة  اجلماعة  ر�شحت  املح�شلة  ويف  االأ�شوات(.  من  باملئة 
 1996 لعام  النيابي  اجلماعة  ح�شور  تراجع  وبذلك  واحد.  منهم  فاز 
اإلى نائب واحد، لينفجر بعدها اخلالف الداخلي، اإذ  حّمل يكن بع�س 
نواب اجلماعة امل�شوؤولية الأنهم حتولوا اإلى اأ�شحاب دكاكني، ال اأ�شحاب 
ق�شية)138(. ويف كل االأحوال فالهزمية يتيمة كما يقولون، واأما الن�شر 

فيّدعيه اآباء كرث.

اأمل  انتخابات عام 2000 على  االإ�شالمية  خا�شت اجلماعة 
النتائج  بع�س  حققت  اأنها  خا�شة  خ�شارتها،  من  بع�شًا  ت�شتعيد  اأن 
النيابية.  خ�شارتها  معنويًا  عوَّ�شت   )1998( البلدية  االنتخابات  يف 
فتحالفت اجلماعة مع الالئحة القوية بقيادة �شليمان فرجنية وجنيب 
ميقاتي وحممد ال�شفدي، عرّب ع�شو مكتبها ال�شيا�شي عبداهلل بابتي يف 
طرابل�س )فازت هذه الالئحة بـ13 مقعدًا من اأ�شل 16 مل يكن مر�شح 
اجلماعة بابتي بينهم(. وكانت النتائج كارثية، فقد ح�شد مر�شحون 

)138( انظر: جريدة »الم�شتقبل«، )2000/12/4(.
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الذي كان يف  ناله مر�شح اجلماعة  �ُشنية، فاقت ما  اأ�شوات  منفردون 
الئحة االأقوياء حينها. ويف دائرة ال�شمال الثانية، كان على اجلماعة اأن 
تختار بني اأ�شعد هرمو�س وخالد �شاهر لين�شم اإلى الالئحة. فاختارت 
االأول، ما اأدى اإلى مترد الثاين )الذي كان نائبًا( ورف�شه االن�شحاب، 
االأمر الذي ا�شتدعى قرارًا بف�شله من اجلماعة. واأدى ذلك اإلى ت�شتت 

قواعد اجلماعة، وف�شل اأي منهما يف احل�شول على مقعد نيابي.

زهري  مر�شحها  عرب  اجلماعة  خ�شارة  بريوت  يف  تكررت 
مع  وبدا  ال�شنة.  اأ�شوات  من  باملئة   4 �شوى  يح�شد  مل  الذي  العبيدي 
هذه االنتخابات كاأن اجلماعة خرجت من الذاكرة االإ�شالمية ال�شنية. 
 ،1996 عام  مقعده  خ�شر  بريوت  يف  للجماعة  قيادي  كرمز  فالعبيدي 
حا�شدًا ن�شبة 16باملئة من االأ�شوات. ثم تدّنت الن�شبة عام 2000 اإلى 
4 باملئة، يف حني ت�شخم التاأييد لتيار الرئي�س احلريري ب�شكل اأدى اإلى 
جرف كل مناف�شيه االنتخابيني، مبا فيهم رئي�س احلكومة اآنذاك �شليم 
احل�س. كانت نتائج بريوت كارثية على اجلماعة، وجاءت لتكمل �شورة 

الرتاجع العام يف تيارها ال�شعبي.

اأما يف اجلنوب فلم يكن ممكنًا ملر�شح اجلماعة ال�شيخ عمار 
الفوز، فقد بقي خارج الالئحة االئتالفية ال�شخمة. واأما على م�شتوى 
بقية املحافظات فقد غابت اجلماعة على م�شتوى الرت�شيح، ومل تكرر 
جتربتها غري امل�شجعة، مف�شلة عدم جترع كاأ�س الهزمية املحققة فيها، 
االنتخابية  اجلغرافيا  ب�شبب  بل  فقط،  املتدنية  االأ�شوات  ب�شبب  لي�س 
يف  تنجح  مل  التي  اأي�شًا  ال�شعيفة  والتحالفات  االإدارية  والتق�شيمات 
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تطويرها.

املّر،  احل�شاد  مبثابة   2000 لعام  االنتخابات  نتائج  كانت 
وهي اأثارت موجه من الإحباط والأمل ال�سديد و�سط الكوادر، وفجرت 
بل  فقط،  اخل�شارة  يف  تكن  مل  فاملفاجاآت  والتجاذبات.  التناق�شات 
االأولى  الفعل  ردة  عليها.  ح�شلت  التي  والرتاجعية  الهزيلة  باالأرقام 
كانت با�شتقالة جماعية للمكتب ال�شيا�شي ولبع�س االإدارات واملجال�س. 

بداأت بعدها، وب�شكل بطيء ور�شة االإ�شالح واملراجعة والنقد الذاتي.

يف انتخابات عام 2005 التي حدثت يف ظروف بالغة الدقة 
واحل�شا�شية اإثر اغتيال الرئي�س رفيق احلريري واإثر االن�شحاب ال�شوري 
لت اجلماعة مقاطعة االنتخابات بحجة رف�شها لقانون  من لبنان، ف�شّ
االنتخاب، على الرغم من اأنه القانون نف�شه الذي خا�شت االنتخابات 
قرار  عمليًا  كان  املقاطعة  قرار  اأن  والواقع   .2000 عام  اأ�شا�شه  على 
واملواالة  املعار�شة  بني  املتاأرجح  الو�شطي  املوقف  فر�شه  »ان�شحاب« 
املواقف  من  النوع  لهذا  متقباًل  ال�شعبي  الو�شط  يكن  مل  اإذ  حينها، 
الرمادية. فقد �شاركت اجلماعة يف االجتماعات االأولى ملا �ُشمي  )لقاء 
الذي  الربي�شتول  لقاء  مبواجهة  �شوريا  حلفاء  �شم  الذي  التينة(  عني 
�شم كافة اأطراف املعار�شة. اإال اأن اجلماعة ان�شحبت من هذا اللقاء يف 
ما بعد، واتخذت موقفًا اأكرث ت�شعيدًا من رئي�س اجلمهورية اإميل حلود 
مطالبة با�شتقالته اثر اغتيال الرئي�س احلريري، و�شاركت ب�شكل رمزي 
بخروج  يطالب  �شريحًا  بيانًا  ت�شدر  مل  ذلك  مع  لكنها  اآذار،   14 يف 
ال�شوري يف  للدور  لبنان، على الرغم من رف�شها  ال�شوري من  اجلي�س 
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عمومًا  ال�شورية  االأمنية  االأجهزة  ودور  اجلمهورية،  لرئي�س  التمديد 
وممار�شاتها يف لبنان.

   يف انتخابات عام 2009 قررت اجلماعة خو�س االنتخابات 
من دون اال�شطدام بتيار امل�شتقبل وزعيمه �شعد احلريري، حر�شًا على 
وحدة ال�شاحة ال�ُشنية، كما رّوجت يف اإعالمها، ولعدم جدوى ذلك من 
الناحية العمالنية واالنتخابية، فر�شحت ثمانية من كوادرها يف بريوت 
ودخلت  و�شيدا.  الغربي  والبقاع  واالإقليم  وال�شنية  وعكار  وطرابل�س 
يف مفاو�شات ع�شرية مع »تيار امل�شتقبل« للو�شول اإلى تفاهم انتخابي 
�شامل، وهو ما مل يتم عمليًا اإال يف بريوت، حيث مت االتفاق على تر�شيح 
عماد احلوت على الئحة »تيار امل�شتقبل« مقابل �شحب مر�شح اجلماعة 
يف �شيدا علي ال�شيخ عمار مل�شلحة مر�شحي امل�شتقبل، على اأن ي�شتمر 
باقي مر�شحي اجلماعة يف الدوائر التي تر�شحوا فيها منفردون. وكانت 
بف�شل  احلوت  عماد  �شوى  اجلماعة  مر�شحي  من  يفز  مل  اأنه  النتيجة 
من  ونال  الباقي،  الن�شف  ان�شحب  اإذ  امل�شتقبل«،  »تيار  مع  التحالف 
 8.52 درغام  يا�شر  حممد  نال  فقد  متوا�شعة.  اأ�شوات  منهم  ا�شتمر 
اأ�شعد هرمو�س 10.9  ونال  املقرتعني يف طرابل�س،  اأ�شوات  من  باملئة 
كان  لقد  ال�شنية.   – املنية  دائرة  يف  املقرتعني  اأ�شوات  من  باملئة 

احل�شاد ب�شكل عام خميبًا لالآمال. 

املفا�سلة مع امل�ؤ�س�س واخليارات املُلتب�سة 

اآثارًا �شلبية يف بنية  اللبنانية  امل�شاركة يف االنتخابات  تركت 
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اجلماعة االإ�شالمية، و�شّدعت وحدتها التنظيمية، واأظهرت تناق�شات 
�شيا�شية و�شخ�شية كامنة، واحتقانًا داخليًا ظهر عالنية على م�شتويات 
االأمانة  من  يكن  فتحي  خروج  عومل  النظري،  ال�شعيد  فعلى  عدة. 
فيها  ل  ُحمَّ ال�شابقة،  املرحلة  لكل  حماكمة  ي�شبه  مبا  للجماعة  العامة 
يكن  اأن  اأ�شاب اجلماعة. غري  الذي  ال�شيا�شي  الرتاجع  امل�شوؤولية عن 
بدوره حمل امل�شوؤولية لبع�س نواب اجلماعة »الأنهم حتولوا اإلى اأ�شحاب 
دكاكني ال اأ�شحاب ق�شية« )جريدة امل�شتقبل اللبنانية 2000/12/4(. 
كما اأ�شدر يكن عام 1998 كتابه املهم »نحو �شحوة اإ�شالمية يف م�شتوى 
الع�شر«، وعدا عن تقدميه لقراءة جتديدية الأ�شاليب العمل وت�شديده 
اإلى  والو�شول  التغيري  لفقه  وتنظريه  امل�شلح،  والعمل  العنف  نبذ  على 
ال�شلطة، وتبنيه للخيار الدعوي والعمل ال�شعبي واجلماهريي، كما �شبق 
وف�شلنا ذلك، نتلم�س اأي�شًا مرارته وهو يتحدث يف مقاالت ودرا�شات 
عديدة عن اإ�شراره على اأن م�شاألة »ال�شورى« داخل موؤ�ش�شات اجلماعة 
ولي�شت  فردية،  القيادة  واأن  »ملزمة«،  ولي�شت  »معلمة«،  هي  وخارجها 
واالأكرث  االأ�شلح  يعتربها  التي  »االأبوية«  القيادة  بني  مميزًا  جماعية، 
تعبريًا عن روح االإ�شالم، والقيادة التنظيمية التي حتول الب�شر اإلى اآلة 
�شماء تعمل ميكانيكيًا وفق بنود وقواعد جامدة)139(. ويبدو بو�شوح اأن 
التي  اجلماعة،  داخل  اخلالفات  من  العديد  وراء  يقف  االإ�شرار  هذا 
يلم�س القارئ خاللها اأمل ومرارة املوؤ�ش�س واملربي الذي خذله تالميذه، 
والذي مل ي�شدق اأنهم بلغوا �شن الر�شد، واأن البناء الذي اأ�ش�شه حتّول 

درا�شة  انظر  العدد )6638(.   )2001 فبراير  �سباط/  – لبنان )9  »االإن�شاء«، طرابل�س  )139( جريدة 
فتحي يكن التي ن�شرت على حلقات بعنوان: »القيادة الر�شيدة بين النظرية والتطبيق«.
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اإلى موؤ�ش�شة توؤخذ فيها القرارات بالت�شويت.

يف  التنظيمية  امل�شوؤولية  موقع  خارج  من  كتاباته  يكن  يتابع 
اأوا�شط الت�شعينيات من االأمانة العامة،  اجلماعة بعد خروجه امللتب�س 
هي:  نتائجها  اأن  يفيد  ما   2000 عام  النيابية  االنتخابات  بعد  فيكتب 
لالأ�شوات  نظرًا  لبنان،  يف  االإ�شالمية  احلركة  على  الكارثة  »مبثابة 
ال�شاحة  اإخالء  اإلى  اأدت  نالها مر�شحوها، والتي  التي  املتدنية واملعيبة 
اال�شرتاعية للعابثني الذين يرتب�شون الدوائر باالإ�شالم واأهله، بل اأدت 
ب�شكل  ال�شنية  االإ�شالمية  الطائفة  اإ�شعاف �شوكة  اإلى  ف�شاًل عن ذلك 
خا�س«)140(. ويعدد الكثري من االأخطاء التي ارتكبتها القيادة اجلديدة.

من  اجلماعة  خروج  باأن  اعتباره  �شحة  عن  النظر  وبغ�س 
من  ذلك  يت�شمن  مبا  ال�ُشنية«  الطائفة  لـ»�شوكة  اإ�شعاف  هو  الربملان 
عزف على الوتر املذهبي، ميكن اعتبار هذه الكتابات نوعًا من النقد 
الذاتي اجلريء، لكنه ياأتي من خارج املوؤ�ش�شة، اأو بعد اخلروج منها اإثر 
خالفات مزمنة فجرتها م�شائل االنتخابات وامل�شاركة ال�شيا�شية. والأول 
مرة تت�شدى املوؤ�ش�شة ملوؤ�ش�شها فتطاله بالنقد والتجريح. وكانت البداية 
التاريخية يف  القيادات  اأحد  بابتي)141(،  املهند�س عبداهلل  كتبه  ما  مع 

ال�شاحة  لممار�شة  �شرعية  قراءة  االإلهية،  ال�شنن  �شوء  في  النيابية  »االنتخابات  يكن،  فتحي   )140(
االإ�شالمية«. درا�شة من�شورة في جريدة »االإن�شاء«، طرابل�س – لبنان، )2 �سباط / فبراير 2001(، العدد 

 .)6637(
منها  وتخّرج  القاهرة،  الهند�شة في جامعة  در�س  مواليد طرابل�س )1937(،  بابتي من  )141( عبداهلل 
عام 1964. انخرط في العمل الإ�سالمي في جماعة عباد الرحمن منذ اأوائل عام 1953، و�شغل م�شوؤوليات 
الم�شوؤول  ثم   ،1988 عام  حتى  لبنان  في  ال�شيا�شي  الم�شوؤول  اأهمها  االإ�شالمية،  الجماعة  في  عديدة 

االجتماعي حتى عام 1992، وال يزال حاليًا ي�شغل منا�شب قيادية اأ�شا�شية.    
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هذه  معتربًا  الطرابل�شية،  »االإن�شاء«  جريدة  �شفحات  على  اجلماعة 
الكتابات نوعًا من التم�شكن للتمكن، متهمًا �شاحب »القيادة الر�شيدة« 
باأنه يعتمد اأ�شلوبًا فيه الكثري من »و�شع اليد على املوؤ�ش�شة طيلة ما يقرب 
وحتويله  تربوي  م�شروع  الأول  ال�شخ�شي  واال�شتئثار  عقود،  خم�شة  من 
مل�شلحته حتت مقولة خدمة امل�شلمني«. وال يتوقف بابتي عند ذلك، بل 
يكيل بع�س االتهامات ال�شخ�شية ليكن م�شككًا بذمته املالية متهمًا اإياه 
باال�شتيالء على اأموال التنظيم، وباأنه كان يتفرج حني كان يخو�س غريه 
غمار احلروب)142(. وا�شتتبع هذا الرد، ردودًا اأعنف من قيادات اأخرى 
ا�شتهجنت حتول احلوار اإلى نوع من التجريح ال�شخ�شي)143(، وهو االأمر 
املحاوالت  كل  ف�شلت  التي  واخلالفات  التناق�شات  عمق  يعك�س  الذي 
�شورى  لرئا�شة جمل�س  يكن  بتويل  التي ق�شت  الت�شوية  لتجاوزها رغم 
املن�شب  ا�شتقالته من هذا  اأعلن  اإذ  تعمر طوياًل،  والتي مل  اجلماعة، 
يف كانون الثاين/ يناير )2003( ليوؤ�ش�س ما يعرف اليوم بجبهة العمل 
ت�شدره  ما  مع  املتناق�شة  املواقف  يتخذ  خاللها  من  وراح  االإ�شالمي، 
اأنه يريد ت�شحيح م�شرية اجلماعة، االأمر  اجلماعة االإ�شالمية، معلنًا 
الذي ا�شتدعى ردًا قا�شيًا من املكتب االإعالمي للجماعة االإ�شالمية يف 7 
ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2007، اأكدت فيه »اأن تويل يكن لالأمانة العامة 

)142( جريدة »الإن�ساء«، طرابل�س، لبنان، �سباط/ فبراير 2001، العدد 6664.
المحامي  »االإن�شاء«، وبخا�شة ما كتبه  ال�شجاالت والردود على �شفحات جريدة  )143( نظر بع�س هذه 
بعنوان:  وال�شيخ �شعيد هرمو�س  اأبطااًل«،  تاريخًا وال  اأزّقة ال ت�شنع  ال�شعبة:  »االأيام  بعنوان:  ر�شيد كركر 
»اأبين كّنا وماذا اأ�شبحنا«. ي�شير فيه كيف باع »هوؤالء« ال�شعارات والعهود والمواثيق واأ�شبحوا األعوبة في 
اأيدي ملوثة بالكثير من الدماء وال�شحايا، وكيف اأ�شبح االتزان على مذهبهم يعني العمالة والرجولة تعني 
اال�شت�شالم... باالإ�شافة اإلى ردود و�شجاالت متعددة بين قيادات وكوادر الجماعة... انظر اأعداد جريدة 

»االإن�شاء« بين 23 �سباط/ فبراير و1 حزيران/ يونيو 2001، االأعداد رقم 6640 و6653.
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طيلة ال�شنوات ال�شابقة مل يكن اإال بتعهده االلتزام براأي اجلماعة ولو 
ال  والتي  املن�شورة،  كتبه  يف  عنه  يعرّب  بقي  التي  وقناعاته  راأيه  خالف 
يزال متم�شكًا فيها، واأهمها اأنه يرى اأن ال�شورى معلمة ولي�شت ملزمة، 
وكان ذلك �شببًا الإقدامه على اال�شتقالة اأكرث من مرة، والتي قبلت اأكرث 
من مرة اأي�شًا، وهو يعلم اأنه مل يكن املوؤ�ش�س االأوحد للجماعة، بل كان 
اأي�شًا«.  راأيه  خالف  البناء  من  الكثري  مت  وقد  املوؤ�ش�شني،  االأخوة  اأحد 
اجلماعة  من  ف�شله  بعد  يفكر  اأن  ليكن  ميكن  كيف  البيان  وي�شتغرب 
وخمالفته لقراراتها اأنه ي�شتطيع جرها اإلى املوقع اخلطاأ الذي ي�شاهم 
واملذهبي  ال�شيا�شي  اخلالف  وت�شعيد  االإ�شالمية  االأجواء  تعكري  يف 

الذي ي�شب يف النهاية يف خدمة امل�شروع ال�شهيوين.

التي  املرافقة  وال�شجاالت  التنظيمية  التطورات  هذه  ُتبنّي 
اتخذت يف بع�س اأوجهها طابع التجريح ال�شخ�شي واتهام الذمم املالية 
و�شبهة التخوين، اأن البنية التنظيمية للجماعة ال تزال ه�شة وم�شخ�شنة، 
واأن الروح املوؤ�ش�شية وثقافة احلوار الدميقراطية وتقاليد النقد الذاتي 
التي حتفظ حق االختالف داخل التنظيم ال تزال طرية اأمام مفاهيم 
الذاتي  والتقييم  واملراجعة  املحا�شبة  مفاهيم  اإن  بل  والوالء،  الطاعة 
التي هي من اأ�شا�شيات العمل اجلماعي تبدو متوا�شعة وه�شة ن�شبة اإلى 
الدرو�س  �شحنة من  التي تختزن  ال�شيا�شية  والتجربة  التنظيمي  العمر 
تنظيمية  وخالفات  ونزاعات  اإ�شكاالت  �شهدت  حمطات  من  الناجتة 
و�شيا�شية يف مرحلة التاأ�شي�س، والتي خرج بنتيجتها العديد من الكوادر 
بامل�شروع  التم�شك  يف  ا�شتمرارها  مع  التنظيمي  اال�شتقالل  اختارت 
االإ�شالمي. وميكن القول اإنه خرجت من حتت عباءة اجلماعة جمعيات 
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تنظيمية  قوة  اأي  مع  حتدث  مل  ب�شورة   وروابط  وحركات  وتنظيمات 
اأن يراجع املرء تاريخ قيادات العديد من  اأو �شيا�شية من قبل. ويكفي 
تلك  بخا�شة  وموؤ�ش�شيها،  ال�شني  ال�شارع  يف  واجلمعيات  احلركات 
اأوا�شط ال�شتينيات، وب�شكل ملحوظ يف طرابل�س  التي ظهرت بدءًا من 
وال�شمال، حيث الواقع االأكرث تاأثريًا للجماعة، ليالحظ حجم النزيف 
املذهل الذي اأ�شاب اجل�شم التنظيمي للجماعة وت�شبب بخروج العديد 

من الكوادر والقيادات)144(.

تعيد بع�س التحليالت اأ�شباب هذه الظاهرة اإلى »فتنة« املال 
قيادات  ومن  ال�شعودية،  من  ال�شتينيات  يف  اجلماعة  على  تدفق  الذي 
االإخوان امل�شلمني التي جلاأت اإليها، واإلى دول اخلليج يف اأوج املواجهة 
وتربعات  هبات  �شكل  على  جاءت  اأموال  وهي  النا�شري،  التيار  مع 
ملوؤ�ش�شات تربوية واجتماعية ت�شرف عليها اجلماعة اأ�شالت لعاب بع�س 
الت�شرف  كيفية  ال�شفافية يف  غابت  بخا�شة حني  والقيادات،  الكوادر 
املتبادلة  االتهامات  خالل  من  بو�شوح  تبيانه  ميكن  ما  وهذا  بها. 
�شفحات  على  املن�شور  بع�شها  اإلى  اأ�شرنا  التي  اجلماعة،  قيادات  بني 

)144( من اأبرز هوؤالء ال�شيخ �شعيد �شعبان الذي اأ�ش�س حركة التوحيد االإ�شالمي، والدكتور محمد علي 
ال�شناوي الذي اأ�ش�س جبهة االإنقاذ االإ�شالمية وبيت الزكاة ومجموعة من الموؤ�ش�شات االجتماعية الفاعلة 
االإ�شالح  جمعية  اأ�ش�س  الذي  ميقاتي  ر�شيد  محمد  ال�شيخ  وكذلك  الثمانينيات،  بداية  منذ  ال�شمال  في 
االجتماعية التي ت�شرف على معهد طرابل�س الجامعي للدرا�شات االإ�شالمية، وكذلك الدكتورة منى حداد 
يكن، زوجة الداعية فتحي يكن، التي نجحت في تاأ�شي�س �شرح تربوي كبير في طرابل�س تحت ا�شم مجمع 
الجنان التربوي، ثم اأتبعته ببناء جامعي �شخم تحت ا�شم جامعة الجنان، و�شواًل اإلى النائب خالد �شاهر 
ف�شاًل  العبيدي،  زهير  ال�شابق  النائب  وكذلك  خا�شة،  تنظيمية  حالة  موؤ�ش�شًا  الجماعة  من  خرج  الذي 
عن الموؤ�ش�س فتحي يكن الذي خرج ليوؤ�ش�س جبهة العمل االإ�شالمي كتنظيم جديد بعد خالفه مع رفاقه 
في الجماعة، هذا باالإ�شافة اإلى العديد من ال�شخ�شيات والفاعليات االجتماعية وال�شيا�شية في مختلف 

المحافظات اللبنانية.   
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اإن  اإال  اجلرائد املحلية يف طرابل�س، فخرج من خرج، وبقي من بقي. 
ومدار�س  جمعيات  با�شم  تغطيتها  مت  وغنائم  بجوائز  حظي  اجلميع 
با�شم  اأو  �شخ�شية  باأ�شماء  اأغلبها  �شجل  وعقارات،  وم�شتو�شفات 

جمعيات وهمية و�شكلية.

الواقعية الداعمة له،  التحليل واملوؤ�شرات  ورغم وجاهة هذا 
املكثف  اخلروج  لتف�شري  كافيًا  �شببًا  لي�س  بتقديرنا  املايل  املعطى  فاإن 
لبع�س الكوادر، الذي �شكل ظاهرة مميزة انتهت بخروج املوؤ�ش�س نف�شه 
على اجلماعة التي اأ�ش�شها. نحن منيل اإلى وجهة اأخرى يف حتليل هذه 
اإلى قراءة الفل�شفة التنظيمية الناظمة للعالقات بني  الظاهرة تقودنا 
التنظيمي وعلى  امل�شتوى  القرار على  االأع�شاء واملنظمة الآليات اتخاذ 
امل�شتوى ال�شيا�شي والفكري. هذه االآليات كانت عاجزة عن امت�شا�س 
اخلالفات وتنظيمها وا�شتيعابها، واأق�شى ما كانت تقدمه هو ت�شويات 
حدوث  مينع  مبا  التجاذبات  حدة  من  وتخفف  امل�شاكل  توؤجل  موقتة 
ان�شقاقات »حتتية«، لكنها ال متنع حدوث خروقات »فوقية«، عرّبت عن 
متار�س  اأن  ميكنها  كان  وكوادر  لقيادات  املتكرر  �شبه  باخلروج  نف�شها 
دورًا عميقًا وموؤثرًا يف احلركة ال�شيا�شية االإ�شالمية، االأمر الذي �شكل 
نزيفًا »كارثيًا« اأ�شعف بنية اجلماعة، و�شتت تركيزها وهّدم بع�س ما مت 
بناوؤه، واأّخر امتداد اجلماعة وانت�شارها، وامت�س قدرتها على التاأثري 

ال�شعبي والفاعلية ال�شيا�شية.

كانت املفاهيم التنظيمية التاأ�شي�شية تقوم على فكرة الطاعة 
والوالء القائمة على �شحنة زائدة من ال�شلطة االأبوية، ومناخ تنظيمي ال 
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ي�شجع على املراجعة والنقد واملحا�شبة، االأمر الذي يقتل روح امل�شاركة 
فرديًا  عماًل  ويجعله  واالاإبداع،  االجتهاد  ويعطل  اجلماعي  والعمل 
نخبويًا. هذه الفل�شفة التنظيمية عرّب عنها فتحي يكن، عندما اأكد يف 
كتابه املهم بعد خروجه من اجلماعة، واأ�شار اإلى بع�س اأبعادها الدالة، 
ال�شفحات  حولها  وكتب  »ملزمة«،  ولي�شت  »معلمة«  ال�شورى  اأن  ومنها 
الطوال)145(، م�شددًا على اأن القيادة يف االإ�شالم فردية ولي�شت جماعية، 

راف�شًا تقييد القائد اأو االأمري.

منذ  اأخذت  اجلماعة  اإن  القول  االن�شاف  من  اأنه  اإال 
موؤمتر  من  اأكرث  وعقدت  الداخلية،  بنيتها  تنظيم  يف  الت�شعينيات 
تنظيمي واأدخلت ب�شكل تدريجي وبطيء بع�س التعديالت على لوائحها 
فيها  القرار  اتخاذ  واآليات  الداخلية  موؤ�ش�شاتها  فاأ�شبحت  واأنظمتها، 
وانتخاب امل�شتويات القيادية، �شواء على م�شتوى املناطق اأو املحافظات، 
من  و�شوحًا  اأكرث  ال�شيا�شي،  واملكتب  ال�شورى  جمل�س  م�شتوى  على  اأم 
املوؤمتر االأخري  ا�شتمرت حتى  التي  الداخلية  التجاذبات  ذي قبل رغم 
�شالحيات  على  بع�شها  متحور  التي   ،2004 مار�س  اآذار/  يف  املنعقد 
االأمني العام جلهة تعيني من يراه يف جمل�س ال�شورى واملكتب ال�شيا�شي، 
اإ�شافة اإلى من يتم انتخابه، ف�شاًل عن ت�شكيل جلان قانونية ق�شائية 
اإن  فعاًل  القول  ميكن  ب�شاأنها.  التحكيم  اأو  الداخلية  النزاعات  لف�س 
اجلماعة اأخذت تتجه نحو ح�شم خياراتها التنظيمية وفل�شفتها يف العمل 
تر�شيخ  نحو  يتجه  تدريجي  ب�شكل  ولكن  وتردد،  ببطء  واإن  اجلماعي، 

)145( فتحي يكن، »نحو �شحوة ...«، م. �س، �س 292 وما بعدها.



المسبار 100

إسالميو لبنان الوحدة واالختالف على أرض المستحيل

ال�شالحيات  حدود  ور�شم  وامل�شاءلة  واملحا�شبة  القرار  اتخاذ  اآليات 
والرتاتبيات التنظيمية مبا ي�شكل منعطفًا مهمًا يف تاريخها التنظيمي 
قد ي�شاعد على امت�شا�س اخلالفات، وي�شاعد على تنظيمها وا�شتيعابها 
�شبب  ال  غنى  م�شدر  واالجتهادات  االآراء  يف  التنوع  ي�شبح  اأن  بهدف 
�شقاق ونزاع اأو خروج على ال�شرعية التنظيمية، االأمر الذي كان �شببًا 

لنزيف الكوادر املزمن وهدر الطاقات الب�شرية يف اجلماعة. 

االآليات  من  عنا�شر  دخول  اإن  القول  ميكن  ذلك  ومع 
كعنا�شر  »امللزمة«  ال�شورى  اأوجه  من  بع�شًا  وتبني  الدميقراطية 
تاأ�شي�شية يف البنية التنظيمية اجلديدة للجماعة ي�شكل عن�شر قوة يف 
توطيد وحدة التنظيم، ولكنه غري كاٍف وحده ما مل يتاأ�ش�س على ثقافة 
التكفري القطبية  اأيديولوجيا  »التاأرجح« بني  اإ�شالمية جديدة ال تعتمد 
ومنهج الدعوة وامل�شاركة واالعرتاف باالآخر من دون هدر اإميانه واحلكم 
على �شحيح اإ�شالمه. وبالتايل يتطلب االأمر م�شارًا متوازيًا يتواكب فيه 
ما  ال�شيا�شية،  املمار�شة  ومع  الفكرية  املراجعة  مع  التنظيمي  التجديد 
يخلق دينامية جديدة ميكن القول معها اإن حتواًل جديًا قد ح�شل. فهل 
حدث مثل هذا االأمر مع اجلماعة االإ�شالمية؟ وما هي امل�شتحدثات يف 
م�شروعها الفكري وال�شيا�شي الذي يفرت�س اأن يواكب بع�شًا من التغيري 

احلادث على امل�شتوى التنظيمي؟

املراجعة القلقة: والدة امليثاق االإ�سالمي اأو وثيقة القرن 

ميكن القول اإن اجلماعة االإ�شالمية بعد اإخراج املوؤ�ش�س من 
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املوؤ�ش�شة، حاولت بقوة بناء وتطوير املوؤ�ش�شة بقيادة اأمينها العام اجلديد 
القا�شي في�شل املولوي، لكنها كانت مرتددة يف التجديد الفكري، بل 
اأخفقت يف حتويل �شعاراتها اإلى برنامج عمل �شيا�شي، وف�شلت يف اإنتاج 
املواجهة  على  قادرًا  متكاماًل   اإ�شالميًا  م�شروعًا  يتبنى  �شيا�شي  كادر 
اإن اجلماعة ال تزال تعاين فقرًا مزمنًا يف  واملناف�شة. بل ميكن القول 
لعنا�شرها، عدا  ال�شيا�شي  التاأهيل  ال�شيا�شية، ومن �شعف يف  الثقافة 
ما  وهذا  االإعالمية.  واملمار�شة  اجلماهريية  الدعوة  اأ�شول  اإتقان  عن 
دفع القيادة اجلديدة اإلى حماولة اخلروج من الو�شع املاأزوم اأكرث من 
بني  امل�شاحلات  واإجراء  الداخلي  االإ�شالح  على  بالرتكيز  تارة  مرة، 
البنية  على  اإدخالها  يتم  بتعديالت  اأخرى  وتارة  املختلفة،  القيادات 
التنظيمية واللوائح الداخلية. فقد عمدت اجلماعة اإلى طلب ترخي�س 
على  احل�شول  بعد  ترددت  اأنها  اإاّل  »االإ�شالح«،  ا�شم  حتت  حزب 
العالقة بني  تناق�س  �شنوات  وبقيت  تفعيل هذا احلزب.  الرتخي�س يف 
اأجنحتها؟  من  اأم جناحًا  عنها  م�شتقاًل  يكون  واجلماعة؟ هل  احلزب 
باجلوانب  اجلماعة  وتخت�س  ال�شيا�شية  باجلوانب  احلزب  يهتم  وهل 
الدعوية؟ ف�شاًل عن اأمور اأخرى)146(. ويبدو اأن النقا�س مل يح�شم اأي 
�سيء من النقاط املذكورة، فبقي مو�سوع احلزب ملفًا موؤجاًل يف اأدراج 
 ،)2003( اجلماعة  موؤمتر  اإثر  جرت  التي  املحاولة  وتبدو  اجلماعة. 
والتي متثلت بطرح ما �شمي »امليثاق االإ�شالمي يف لبنان«، االأكرث جراأة 
يف هذا املجال، بل اإن الرهان على هذه الوثيقة باعتبارها مانيفي�شتو، 
اأو وثيقة »القرن« لالإ�شالميني يف لبنان كان كبريًا، نظرًا اإلى الت�شويق 

)146( مقابلة مع عماد الحوت، المرجع ال�شابق، �س140.
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الكبري الذي رافقها، وامل�شاركة املكثفة يف نقا�شها، كما اأ�شارت م�شادر 
اجلماعة، التي �شاركت فيها نحو �شتمئة �شخ�شية اإ�شالمية قبل و�شع 
فكرية  »مرجعية  ت�شكل  اأن  الوثيقة  لهذه  اأريد  وقد  النهائية.  �شيغتها 
اأ�شا�شها و�شع برنامج  �شيا�شية للقوى االإ�شالمية يف لبنان يجري على 

عمل للمرحلة املقبلة«)147(.

تتوزع الوثيقة على ثالثة اأق�شام. يف الق�شم االأول، وهو حتت 
العي�س  م�شاألة  هي  اأفكار،  جمموعة  تتدرج  الفكرية،  املنطلقات  عنوان 
امل�شرتك، واحرتام االآخر واالعرتاف به والتعامل معه، واعتبار االأخالق 

قيم مطلقة ال تتاأثر باختالف الدين.

تتوقف الوثيقة عند م�شاألة تطبيق ال�شريعة، فتقرر اأن التنوع 
اإلى انتهاك حريتنا باأن نعتقد ما  اأن يوؤدي  الطائفي يف لبنان ال يجوز 
ندعو  واأن  واأمنه،  املجتمع  نظام  اأفكارنا يف حدود  نعرب عن  واأن  ن�شاء 
النا�س اإلى ما نرى اأنه ي�شعدهم. ومنها الدعوة اإلى تبني اأحكام ال�شريعة 
االإ�شالمية، العتقادنا اأنها حتقق اأف�شل تنظيم للحياة االجتماعية بني 

النا�س، معتمدين احلوار واالإقناع ولي�س الفر�س واالإكراه.

الطائفية  اإلغاء  مطلب  من  مرنة  �شياغة  الوثيقة  وتعتمد 
لالأحوال  املوحد  القانون  لتمرير  حماولة  اأي  راف�شة  ال�شيا�شية، 

ال�شخ�شية ولو كان اختياريًا.

)147( �شرت الوثيقة في ال�شحف اللبنانية )2003/12/12(، و�شدرت ب�شكل ر�شمي بعد الموؤتمر الذي 
عقد في فندق كراون بالزا.
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االإ�شالم يقرر مبداأ  اأن  الوثيقة  املراأة، فرتى  اأما يف مو�شوع 
امل�شاواة املطلقة يف ما يت�شل بالكرامة وامل�شوؤولية، ومع ذلك فاختالف 
الوظيفة يجعل رعاية االأ�شرة من مهمات املراأة بال جدال، اأما »فائ�س« 
الوقت واجلهد حني يوجد، فاإنه يجوز للمراأة اأن ت�شتخدمه للقيام ب�شائر 

الواجبات والن�شاطات.

   اأما يف مو�شوع اجلهاد فتذهب الوثيقة اإلى رف�س اأي تف�شري 
له يجعله موجهًا �شد املجتمع الذي نعي�س فيه، اأو يجعله يطال اإخواننا 
ال�شلم  اإلى خلخلة  يوؤدي  االأخرى، ما قد  الديانات  اأبناء  املواطنني من 
عن  النهي  مبداأ  الوثيقة  تقرر  كما  الوطنية.  الوحدة  ومتزيق  االأهلي 

املنكر، لكنها تعترب اأن ا�شتعمال القوة فيه غري م�شروع.

اإحلاق  االإ�شالم يرف�س االإرهاب وال يقبل  اأن  الوثيقة  وتعترب 
اأن  الظلم  اأنه من  وتعترب  باحليوان،  ال�شعوب وحتى  اأو  باالأفراد  االأذى 
تو�شف مقاومة اأي �شعب لعدو يحتل اأر�شه باأنها اإرهاب، الأن االحتالل 

هو االإرهاب بعينه.

وتقدم الوثيقة روؤية جديدة ملفهوم الوطن واملواطنة، فتقرر اأن 
»لبنان وطننا، واملواطنة فعل انتماء اإلى الوطن، يرتب للمواطن حقوقًا 
دون  من  بحقوقه  يطالب  اأن  للم�شلم  ميكن  وال  واجبات،  عليه  وي�شع 
القيام بواجباته، والق�شم االأكرب من هذه احلقوق ي�شرتك فيها امل�شلم 
مع �شائر املواطنني. وعلى الرغم من اأن الوثيقة تعترب النظام ال�شيا�شي 
االإ�شالمي يختلف عن الدميقراطية يف بع�س منطلقاته، اإال اأنها تعترب 
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حكامهم  اختيار  يف  املواطنني  حق  وتكري�س  ال�شيا�شية«  »التعددية 
وحما�شبتهم من طريق انتخابات حرة، اأ�شلوبًا ح�شاريًا يقره االإ�شالم 
ويتنا�شب مع طبيعة املجتمع اللبناين. وتدعو الوثيقة اإلى اإ�شدار قوانني 
قوانني  اإلى  باالإ�شافة  االنتخاب...(،  قانون  االأحزاب،  )قانون  عادلة 
يف  والتكامل  بينها  الف�شل  ي�شمن  مبا  الثالث  ال�شلطات  عمل  تنظم 
اأدائها، ف�شاًل عن �شرورة مكافحة الطائفية ال�شيا�شية مواجهة االأزمة 

االقت�شادية التي يعانيها لبنان عرب الهدر ومكافحة الف�شاد.

ومواجهة  العربي  اخليار  تاأكيد  ذكر  يرد  االأخري  الق�شم  يف 
اإلى م�شاألة حرمان الفل�شطينيني  امل�شروع ال�شهيوين مع التفاته مهمة 
من احلقوق املدنية يف لبنان. وتعترب الوثيقة اأن �شوريا هي عمق لبنان 
واأن من م�شلحة اجلميع  والثقايف،  وال�شيا�شي واالقت�شادي  اجلغرايف 
يف  خطاأ  اأي  ت�شويب  يلغي  »ال  هذا  اأن  تاأكيد  مع  والتكامل،  التن�شيق 

املمار�شة �شواء كان يف اجلانب ال�شوري اأو اللبناين«)148(.

روؤية  البيان ميثل  اأن هذا  الفقرة اخلتامية  الوثيقة يف  توؤكد 
املوقعني عليه ليكون اأ�شا�شًا للحوار والتعاون واالرتقاء بالعمل االإ�شالمي 

يف لبنان.

اأقدمت  ت�شكل مبادرة مهمة  املثياق  الوثيقة -  اأن  ال �شك يف 
عليها اجلماعة بهدف توحيد روؤية خمتلف اأطياف احلركة االإ�شالمية 

الحركات  وكافة  االإ�شالمية  الجماعة  في  التطور  ولم�شارات  الوثيقة  لهذه  وا�شعًا  تحلياًل  نظر   )148(
االإ�شالمية العاملة في لبنان، في كتابنا: »الحركات االإ�شالمية في لبنان - اإ�شكالية الدين ال�شيا�شية في 

مجتمع متنوع«، ال�شادر عن دار الطليعة، 2006. 
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عليها،  حتفظوا  اأو  وافقوا  الذين  عن  النظر  وبغ�س  لبنان.  يف  ال�شنية 
فالوثيقة متثل نقلة مهمة يف الفكر ال�شيا�شي للجماعة، وتكمن اأهميتها 
يف اأنها حتاول الأول مرة التخفيف قدر االإمكان من املحمول االأيديولوجي 
ال�شيا�شية  للم�شائل  مقاربتها  يف  ال�شتينيات،  منذ  واملوروث  الثقيل، 
والفكرية اجلديدة التي فر�شت نف�شها على �شاحة العمل االإ�شالمي، اإذ 
مل يعد البقاء يف عهد »الغفلة« ممكنًا بعد ال�شدمة ال�شيا�شية الكارثية 
املتمثلة بخ�شارة املواقع النيابية جميعكلها، واالإخفاق يف اقتحام املعادلة 

ال�شيا�شية وممار�شة دور فاعل يف امل�شهد ال�شيا�شي اللبناين.

الكلمات  وتدبيج  الوثائق  اإنتاج  يف  لي�شت  االإ�شكالية  اأن  اإال 
امل�شتوى  على  العمالنية  املمار�شة  يف  هي  ما  بقدر  ال�شعارات،  و�شوغ 
احلياة  من  االكتفاء  واأما  واالجتماعي.  واالإعالمي  والثقايف  ال�شيا�شي 
جديد  اكت�ساف  وكاأنها  النتخابية،  العملية  يف  بالنخراط  ال�سيا�سية 
تقنية  عمليات  اإلى  ال�شيا�شة  اختزال  اإلى  يوؤدي  اأمر  فهو  مبني،  وفتح 
اإلى  يوؤدي  ما  ظرفية،  انتخابية  ومناورات  وحتالفات  ح�شد  واأ�شاليب 
ال�شيا�شي.  للعمل  وو�شيلة  كاأداة  دورها  من  االنتخابات  وظيفة  اإفراغ 
وقد �شقطت اجلماعة يف »فخ« االنتخابات، وحتّولت العملية عندها اإلى 
منا�شبة ت�شتهدف »الو�شول«، ولو بالتحالف مع قوى متعار�شة يف روؤيتها 
وبراجمها، حيث املعيار فيها ما تقت�شيه  »امل�شلحة« االنتخابية ملر�شحي 
والرت�شيح  الرت�شح  عملية  �شخ�شنة  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  اجلماعة، 
و�شياغة التحالفات. امل�شاألة اإذًا تتعدى »ترقيعات« اإ�شالحية تنظيمية 
اإنتاج وثائق توؤكد مواقف وخيارات �شيا�شية وفكرية،  داخلية، وتتجاوز 
اأ�شبحت بحكم االأمر الواقع من البديهيات التي تاأخرت اجلماعة عن 
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غريها من احلركات االإ�شالمية يف تبّينها وح�شمها.

مهيمنة   » »لكنَّ اإ�شكالية  اأن  للوثيقة  القارئ  يالحظ  كذلك 
لبنان وطن جلميع  املطروحة بني �شطورها. فمثاًل  االأفكار  ن�شيج  على 
اخلا�شة/  م�شاحتها  لها  لبنان  يف  دينية  جماعة  كل  »لكن«  اأبنائه، 
الطائفية ال�شيا�شية مر�س ع�شال، »لكن« امل�ّس بخ�شو�شيات الطوائف 
معينًا،  دينًا  تلتزم  ال  مدنية  اللبنانية  الدولة  جديدة/  �شراعات  يفتح 
حتقق  الأنها  االإ�شالمية  ال�شريعة  تبني  اإلى  ندعو  اأن  حقنا  من  »لكن« 
اأف�شل تنظيم حلياة النا�س/احرتام االآخر واالعرتاف به واجب، »لكن« 
يجب اأن نبنّي للكافر اأن االإميان هو العروة الوثقى/ وحني يتم احلديث 
الكفار  عن  احلديث  الوثيقة  ت�شتح�شر  لبنان  يف  امل�شرتك  العي�س  عن 
بناء  ميكن  وكاأنه  والتقوى،  الرب  على  معهم  التعاون  وجواز  وامل�شركني 
عي�س م�شرتك حقيقي ونحن ن�شمر التكفري وندعي جواز ت�شاكن الكفر 

واالإميان وال�شرك والتوحيد... اإلخ. 

الفكر  من  نوع  اإلى  واأخواتها  »لكّن«  تقود  رمبا  ذلك  مع 
الن�شبي الذي يبعد املرء عن ال�شمولية واالإطالقية ذات البعد الثنائي 
ال�شيا�شية والفكرية واالجتماعية، بحيث ال يعود للم�شائل  يف املجاالت 
لكن  وباطل(.  اأو )حق  واإميان(،  اأو )كفر  وجهني فقط )�شر وخري(، 
االإكثار منها اأي�شًا قد يقود اإلى البلبلة والرتدد وال�شبابية. فالتنقل بني 
ثوابت الفكر الديني، ذي الطابع االإطالقي وال�شمويل، وق�شايا الفكر 
واالجتهادات،  اخليارات  من  الكثري  يهدر  واملتغري،  الن�شبي  ال�شيا�شي 
اإلى حقل االلتبا�س، ويغرقها يف العمومية وال�شبابية، ويبطئ  ويدفعها 
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اندفاعاتها الطموحة نحو الفاعلية ال�شيا�شية يف املجتمع اللبناين.

اخليارات ال�سعبة بعد اغتيال الرئي�س احلريري  

يتوقعه  مل  ما  حدث  حتى  الوثيقة  �شدور  على  �شنة  متر  مل 
اأحد، فقد اغتيل الرئي�س رفيق احلريري يف 14 �سباط/ فرباير 2005، 
يف �شياق �شيا�شي �شعر معه �ُشّنة لبنان باأنهم م�شتهدفون يف ال�شميم. 
حادث االغتيال هذا حّرك ال�شارع االإ�شالمي ال�ُشني والوطني اللبناين، 
واأّدى اإلى تفجري انتفا�شة 14 اآذار/ مار�س وخروج اجلي�س ال�شوري من 
لبنان، وانق�شام اللبنانيني بني موؤيد لهذه االنتفا�شة التي قادها »تيار 
امل�شتقبل« بقاعدته ال�شعبية ال�ُشنية العري�شة، و«حزب اهلل« الذي �شكل 
اإلى املقاومة  قوى 8 اآذار، وقادها بقاعدته ال�شيعية الوا�شعة وا�شتناده 

االإ�شالمية.

يزال  ال  هائلة  تداعيات  من  االغتيال  حلدث  كان  ما  وبقدر 
لبنان يعي�س اأثارها حتى اليوم، كان حلدث االغتيال اأي�شًا اأثره يف واقع 
اجلماعة وتطورها ومواقفها. فهو اأجه�س ما كان متوقعًا لوثيقة القرن 
اأن تفعله يف ال�شاحة االإ�شالمية احلركية، فو�شع اجلماعة اأمام حتديات 

جديدة تتطلب قراءة وحتلياًل من منظور خمتلف. 

احلريري  الرئي�س  اغتيال  بعد  االإ�شالمية  اجلماعة  واجهت 
الكثري من التحديات �شواء على �شعيد عالقتها بال�شاحة االإ�شالمية اأم 

جلهة موقعها يف ال�شراع الداخلي وموقفها من م�شتقبل املقاومة.
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 يف البداية وقفت اجلماعة وبقوة اإلى جانب »تيار امل�شتقبل«، 
لقاء  مع  العالقة  تقطع  لكنها مل  ال�شهيد،  الرئي�س  ت�شييع  و�شاركت يف 
عني التينة وقوى 8 اآذار، على الرغم من ابتعادها عنهم ب�شبب اأداء هذه 
القوى. وقد اأّدى االن�شحاب ال�شوري من لبنان اإلى حترر اجلماعة اأكرث 
اأوائل  اأنها كانت من  يف مواقفها من ال�شاأن الداخلي، على الرغم من 
وامتنعت  حلود.  اأميل  للرئي�س  التمديد  رف�شت  التي  ال�شيا�شية  القوى 
مقاطعتها  اإلى  وعمدت   ،2005 عام  انتخابات  خو�س  عن  اجلماعة 
حر�شًا على عدم الدخول يف �شراع مع »تيار امل�شتقبل« نظرًا اإلى تداخل 

القواعد ال�شعبية والظروف ال�شيا�شية التي اأحاطت بهذه االنتخابات.

جانب  اإلى  اجلماعة  وقفت   ،)2006( متوز  حرب  وخالل 
تابعة  جمموعات  �شاركت  كما  االإ�شالمية،  واملقاومة  اهلل«  »حزب 
اندالع  لكن  االإ�شرائيلي.  للعدوان  بالت�شدي  العرقوب  منطقة  يف  لها 
حكومة  من  ال�شيعة  الوزراء  ان�شحاب  اإثر  الداخلي  ال�شيا�شي  ال�شراع 
الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة، وبدء حملة »حزب اهلل« لإ�سقاط احلكومة، دفع 
الذي  االأمر  ب�شدة على مواقف »حزب اهلل«،  اإلى االعرتا�س  اجلماعة 
اأحدث بع�س التباين بينهما، بخا�شة اأن �شل�شلة االغتياالت التي طالت 
رموز وقيادات من قوى 14 اآذار مل تتوقف، االأمر الذي �شاهم بتعميق 

االنق�شام ال�شيا�شي يف لبنان. 

بذلت اجلماعة االإ�شالمية جهودًا مميزة من اأجل املحافظة 
اأن  خ�شو�شًا  اآذار،   8 وقوى  اآذار   14 قوى  بني  الو�شطي  موقفها  على 
م�شاركتها يف ذكرى 14 اآذار )2006(، ويف ت�شييع الوزير بيار اجلميل 
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واأحزاب  العديد من قوى  بينها وبني  والتقارب  باملنا�شبة،  واإلقاء كلمة 
14 اآذار، جعل الكثريين ي�شنفونها يف خانة هذه القوى. مع ذلك فاإن 
دعمها للمقاومة، وموقفها الوا�شح يف هذا املجال، الذي تبلور يف تقدمي 
اجلماعة ملبادرة، حتفظ املقاومة، وتطورها باجتاه حتويلها اإلى مكّون 
اإطار  يف  عليها،  يغلب  الذي  املذهبي  الطابع  عن  يبعدها  عام  وطني 
ا�شرتاتيجية دفاعية، وهو االأمر الذي مل يلَق جتاوبًا من »حزب اهلل« يف 
ذلك احلني، دفعها اإلى الت�شدد يف احلفاظ على موقع و�شطي من دون 

تفريط مببداأ املقاومة.

حاولت اجلماعة الت�شرف ب�شفتها الراعي االأكرب واملرجعية 
لكنها مل تنجح دائمًا  لبنان،  ال�ُشنية يف  االإ�شالمية  للحركات  املركزية 
يف اأداء هذا الدور، فقد وجدت نف�شها يف ماأزق االختيار �شمن ال�شارع 
اأن  ال�ُشّني الذي اجته نحو �شعارات لبنانية ما اعتاد �شابقًا  االإ�شالمي 
والعامل  لبنان  م�شروعها يف  التي متثل  االإ�شالمية  وال�شعارات  يرفعها، 

العربي، وبخا�شة ما يتعلق منها يف مو�شوع املقاومة. 

من  فيها  جرى  وما   ،2008 مايو  اأيار/   7 اأحداث  جاءت   
واخلالف  احلذر  لتعمق  املقاومة  �شالح  غطاء  حتت  لبريوت  ا�شتباحة 
بني اجلماعة واملقاومة، حينها �شرح رئي�س املكتب ال�شيا�شي للجماعة 
املقاومة  تكون  لكي  تدعو  »باأن اجلماعة  ال�شيخ عمار:  علي  االإ�شالمية 
واأ�شاف  واأن ال تكون لفئة دون غريها«،  اأطيافه،  اللبناين بكل  لل�شعب 
»اإن ما �شهدناه منذ العام 1991 وحتى االآن هو اإن الو�شاية وال�شلطات 
االأمنية حا�شرت خمتلف القوى التي لها دور كبري يف املقاومة واعتماد 
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فئة واحدة هي »حزب اهلل« من اأجل اأن تكون برعاية هذه الفئة املهيمنة 
على القرار االأمني وال�شيا�شي اآنذاك، اأي �شوريا، وهذا خطاأ كبري، الأن 
املقاومة لي�شت �شعارًا بل هي واجب على جميع اللبنانيني ليدافعوا عن 
اأر�شهم وكرامتهم«. واأ�شاف: »على رغم تاأكيدنا على دور املقاومة وعلى 
االجنازات التي حتققت، اإال اأننا نريد اأن تكون االأمور وا�شحة جلهة اأن 
اجلميع معني بهذه املقاومة، واإنه ال يجوز باأي حال من االأحوال وحتت 
غطاء املقاومة اأن ميتلك بع�شنا كل اأنواع ال�شالح من اأجل اأن ي�شتقوي 
بهذا ال�شالح على �شريكه يف الوطن، اأو من اأجل اأن ي�شتخدمه بالطريقة 
على  واالعتداء  واجتياح بريوت  اأيار يف غزو   7 فيها يف  ا�شتخدم  التي 
ال  املقاومة  »اإن  عمار:  ال�شيخ  وختم  والبقاع«.  وال�شمال  و�شيدا  اجلبل 
تبقى مقاومة اإذا ا�شتخدمت اأو هددت ب�شالحها يف الداخل، بل ت�شبح 
اعتدى  الأن من  ال�شيطرة،  وخارجة عن  ال�شلطة  على  عا�شية  ميلي�شيا 

على بريوت مل يكن اأبدًا مقاومة بل ميلي�شيا لالأ�شف ال�شديد..«)149(.

بعد انتخابات عام 2009 انكّبت اجلماعة على اإعداد وثيقتها 
وهي  امل�شتويات،  كل  على  اجلديدة  التنظيمية  واإ�شالحاتها  ال�شيا�شية 
»تيار  مع  اأخرى  جهة  من  والتن�شيق  جهة  من  التمايز  حتدي  تعي�س 
املذهبية  امل�شاعر  ملواجهة  نف�شه  الوقت  يف  ت�شعى  وكانت  امل�شتقبل«. 
حر�شها  مع  و�شيعيًا،  �شنيًا  املتطرفة  االجتاهات  وا�شتيعاب  امل�شحونة 
على  اعرتا�شها  من  الرغم  على  اهلل«،  »حزب  مع  العالقة  بقاء  على 

مواقفه الداخلية.

)149(  جريدة الم�شتقبل، 2008/12/8.



111المسبار

د. عبدالغني عماد

  وثيقة املمكن للخروج من اال�شطفاف: يف عام 2010 اأ�شدرت 
اجلماعة وثيقتها اجلديدة)150(، حددت فيها اأهدافها العامة التي ت�شعى 
لتحقيقها، والتي ميكن تلخي�شها يف بناء الفرد امل�شلم امللتزم ب�شوابط 
االإ�شالم، ثم بتبليغ دعوة االإ�شالم اإلى جميع املواطنني بعيدًا عن االإكراه 
انفتاح  يف  امل�شاهمة  ثم  واملذهبي،  والعن�شري  الطائفي  والتع�شب 
املجتمع االإ�شالمي على جميع �شرائح املجتمع االأهلي، واعتبار احلوار 
اللبنانية، وحتديد امل�شاحة  اأ�شا�س العالقة بني جميع الفئات  والتعاون 
موؤ�ش�شاته  تخدم  متما�شك،  جمتمع  اإقامة  على  ت�شاعد  التي  امل�شرتكة 
جميع املواطنني بعدالة وكفاءة وم�شاواة، ثم امل�شاركة االإيجابية يف كل 
موؤ�ش�شات املجتمع االأهلي بهدف حتقيق االإ�شالح فيها، وتقوية فاعليتها 

اإلى جانب موؤ�ش�شات الدولة)151(. 

ال�شيا�شي،  العمل  يف  للم�شاركة  ال�شرعية  ال�شوابط  اأما 
فتحددها اجلماعة يف وثيقتها على ال�شكل التايل: اإبراز طليعة اإ�شالمية 
اهلل  تر�شي  التي  الطريق  يف  بامل�شلمني  ال�شري  على  قادرة  �شيا�شية 
ويحفظ كرامة املواطنني، وال�شعي اإلى تعزيز العي�س امل�شرتك مبا يكفل 
اإقام دولة عادلة، يف اإطار من حرية العمل ال�شيا�شي جلميع اللبنانيني، 
النزيهة،  احلرة  االنتخابات  طريق  من  ال�شلطة  تداول  مبداأ  وتاأكيد 
وال�شعي الإلغاء الطائفية ال�شيا�شية وحترير موؤ�ش�شات الدولة من قيودها 

)150( وهي وثيقة �شدرت تحت عنوان: »الروؤية ال�شيا�شية للجماعة«، اإثر موؤتمرها العام الذي انعقد بين 
20-24 حزيران/يونيو 2010. انظر موقع الجماعة االإ�شالمية:

 http://www.al-jamaa.org/upload/Wathika_2462010.pdf

)151( المرجع نف�شه، �س2 و3.
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لتكون يف خدمة جميع اللبنانيني من دون متييز)152(. وال تن�شى اجلماعة 
اللبنانية  اإلى االإ�شالح ال�شيا�شي واالإداري وتطوير الت�شريعات  دعوتها 

حتى تتنا�شب مع االأحكام ال�شرعية. 

لبنان  طبيعة  اأن  وثيقتها  يف  االإ�شالمية  اجلماعة  ترى 
اأقليات غري قادرة  التي جتعل من كل مكوناته  الدميغرافية الطائفية، 
على اال�شتئثار بال�شلطة مبفردها، تفر�س ممار�شة التعددية ال�شيا�شية 
اأن هذا التو�شيف الذي  �شمن م�شاحة وا�شعة من احلريات. كما ترى 
باختالالت  الدوام  على  ت�شببت  عيوبًا  يلغي  ال  اللبناين  النظام  �شاد 
تزال  ال  والثغرات  العيوب  هذه  واأن  اللبنانية،  بالرتكيبة  تطيح  كادت 
حتد حتى اليوم من قدرة النظام اللبناين على التطور والتقدم. تعرتف 
اجلماعة باأن اتفاق الطائف اأدخل حت�شينات جذرية على بنية النظام، 
غري اأنها ترى اأن اأجزاء اأ�شا�شية من هذا االتفاق، والذي اأ�شبح جزءًا 
من الد�شتور اللبناين، مل تاأخذ طريقها نحو التطبيق، ما اأعاق م�شرية 
التاأخري  حتتمل  ال  التي  االأولويات  اأن  ترى  لذلك  ال�شيا�شي.  االإ�شالح 
ال�شيا�شية،  الطائفية  اإلغاء  وباالأخ�س  منه،  تبقى  ما  تنفيذ  تقت�شي 
واإقرار نظام ع�شري لالنتخابات يعتمد الن�شبية، واإقرار الالمركزية 
الدقيقة  املقاربة  هذه  يف  املالحظ  املتوازن)153(.  واالإمناء  االإدارية، 
التي تقدمها اجلماعة هو ابتعادها عن املفاهيم التي جرى �شّخها يف 
ال�شراع  اإطار  يف  ا�شتخدامها  مت  والتي  اللبناين،  ال�شيا�شي  القامو�س 
ال�شيا�شي بحجة االإ�شالح ال�شيا�شي تارًة، وبحجة العي�س امل�شرتك تارًة 

)152( المرجع نف�شه، �س5.
)153( المرجع نف�شه، �س7-6.
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اأخرى، واأهم هذه املفاهيم هو »الدميقراطية التوافقية«. فقد جتنبت 
وثيقة اجلماعة مناق�شة هذا املو�شوع وعادت اإلى وثيقة الطائف مطالبًة 

با�شتكمال البنود االإ�شالحية فيها. 

   مع ذلك مل تغب م�شاألة العي�س امل�شرتك عن الوثيقة، لكنها 
جاءت يف �شياق التاأكيد واالعرتاف باأنه ال ميكن الأي طائفة اأن تفر�س 
نظرتها ونظامها وت�شريعاتها. و«ديننا ياأبى اأن تفر�س على النا�س ما ال 
يريدون». لكن هذا النوع ينبغي اأال يوؤدي اإلى »انتهاك حريتنا باأن نعتقد 
واأمنه....«.  املجتمع  نظام  حدود  يف  اأفكارنا  عن  نعرّب  واأن  ن�شاء،  ما 
تتالءم  وقوانني  ت�شريعات  اإلى  بالدعوة  حقها  اجلماعة  اأكدت  لذلك 
و�شمن  واالإكراه.  الفر�س  من  بعيدًا  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع 
هذا ال�شياق جاءت روؤية اجلماعة للعي�س امل�شرتك، فقد خ�ش�شت له 
تقوم  لبنان  العي�س يف  اأن قواعد هذا  بندًا كاماًل اعتربت فيه  الوثيقة 
على اأربعة دعائم، هي احرتام االآخر واالعرتاف به والتعامل معه اأواًل، 
الدين  باختالف  االإ�شالم  بنظر  تتاأثر  ال  التي  االأخالق  على  ثانيًا  ثم 
وال باأي اعتبار اآخر، وثالثًا العدالة وهي اأهم القيم االإن�شانية، واأخريًا 
لتحقيق  النا�س  يتعاون  مل  اإذا  امل�شرتك  للعي�س  معنى  ال  حيث  التعاون 
اإلى  اجلماعة  تلجاأ  االأربعة  القواعد  هذه  يف  امل�شرتكة)154(.  امل�شالح 
القواعد على  باإ�سقاط هذه  تقوم  اأن  دون  الديني من  ال�سرعي  الدليل 
وخطوات  باإجراءات  ترجمتها  يتم  بحيث  اللبناين،  ال�شيا�شي  املجتمع 
وهكذا  اللبنانيني.  بني  امل�شرتك  العي�س  هذا  تعزز  وبرامج  وقوانني 

)154(  المرجع نف�شه، �س10-9.
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اأكرث  اأخالقية تتعلق بالنوايا  اإلى العي�س امل�شرتك م�شاألة  تبقى الدعوة 
وحركيًا  دعويًا  منوذجًا  جتعلها  التي  العملية  باالإجراءات  تتعلق  مما 
اللبنانيني الذين يتميزون عن غريهم  وبرناجمًا �شيا�شيًا لالإ�شالميني 
يف  يعملون  بكونهم  مقدمتها،  يف  الوثيقة  تقول  كما  االإ�شالميني،  من 

جمتمع متعدد ومتنوع طائفيًا. 

�سيا�سة  يف  لبنان  »لنخراط  رف�سها  اأي�سًا  الوثيقة  ت�سمنت 
اللبناين  واقعنا  على  �شلبًا  وتنعك�س  االأمة  �شرخ  يف  تزيد  التي  املحاور 
اله�س« )155(. وذهبت اإلى الدعوة اإلى التكامل العربي و�شواًل اإلى الوحدة 
اأ�شوة بالوحدة االأوروبية التي مل يجمع بني اأممها عرق اأو دين اأو لغة، 
امل�شطلحات  تخلٍّ عن  الدعوة  ولي�س يف هذه  م�شرتكة.  واإمنا م�شالح 
االإخوانية التقليدية فقط، بل تنٍب خلطاب وم�شطلحات واقعية تنتمي 
اإلى قامو�س �شيا�شي معا�شر. ومل تغب عن الوثيقة بطبيعة احلال امل�شاألة 
واعتبار  ال�شهيوين،  بالكيان  االعرتاف  رف�شها  ف�شجلت  الفل�شطينية، 
ب�شاأن  واأما  املغت�شبة.  االأرا�شي  لتحرير  االأمثل  احلل  هي  املقاومة 
القوانني  اأن  لبنان، فاعتربت اجلماعة بو�شوح  الفل�شطيني يف  الوجود 
واهية  بحجة  بغي�شة  بعن�شرية  الفل�شطيني  ال�شعب  عاملت  اللبنانية 
قوامها رف�س التوطني، فا�شتحدثت قوانني ظاملة ال تن�شجم مع حقوق 
هذه  بتعديل  ب�شدة  تطالب  لذلك  االإن�شان.  وحقوق  وال�شيافة  االأخّوة 
ال�شالح  اإلى  »لي�شت هناك حاجة  اأنه  ترى  نف�شه  الوقت  القوانني، ويف 
الفل�شطيني خارج املخيمات، كما اأن ال�شالح داخل املخيمات يجب اأن 

)155( المرجع نف�شه، �س15.
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وت�شمن  اأر�شه،  على  لبنان  �شيادة  حتفظ  وا�شحة  �شيغة  وفق  ي�شبط 
لل�شعب الفل�شطيني حق الدفاع عن النف�س...«)156(. 

مع  والعالقة  اهلل«  »حزب  �شالح  مع  الوثيقة  تعاطت  كيف 
املقاومة وال�شيعة يف لبنان يف �شوء اال�شطفافات واالنق�شامات القائمة 

يف ال�شاحة ال�شيا�شية اليوم؟ 

حدود  لر�شم  معيارية  �شرعية  قاعدة  الوثيقة  حددت     
بع�شًا يف  بع�شنا  ويعذر  عليه،  اتفقنا  ما  »نتعاون يف  اأ�شا�شها  العالقة، 
الوطن  �شركائها يف  مع  اإن اجلماعة يف عالقتها  اأي  فيه«،  اختلفنا  ما 
تعترب اأنه لي�س بينهم اأعداء، فالعدو االأوحد هو الكيان ال�شهيوين، وما 
لذلك  �شيا�شي مرحلي.  اأو خالف  تعاون  اأو  فهي معه يف حتالف  عداه 
عن  لبنان  يف  يجري  ما  ف�شل  ميكن  ال  اأنه  اإلى  بو�شوح  الوثيقة  ت�شري 
ال�شراع مع العدو ال�شهيوين، وعن املوقف االأمريكي املنحاز والداعم 
لهذا الكيان. وهي توؤكد وجوب العمل على بناء املجتمع املقاوم بالفكر 
ويف  املقاومة،  والفل�شطينية  اللبنانية  القوى  مع  والتن�شيق  واملمار�شة 
مقدمتها »حركة حما�س«، من اأجل مقاومة هذا اخلطر، وتذكر بدورها 
لبنان  يف  االإ�شالمية  املقاومة  مكّونات  من  اأ�شا�شي  كجزء  التاريخي 
وت�شري  اللبناين.  املجتمع  �شرائح  خمتلف  من  االحت�شان  القت  التي 
اأن هذا االحت�شان تعرث يف ما بعد، وخا�شًة بعد  »اإلى  الوثيقة بو�شوح 
اأن اأقحمت املقاومة يف املعادلة اللبنانية الداخلية، وحتديدًا بعد 7 اأيار 
بكل  تذهب  مذهبية  فتنة  اأتون  اإلى  ينزلق  البلد  كاد  حيث   ،)2008(

)156( المرجع نف�شه، �س14.
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اأخذه بكل  املنجزات التي حتققت، وتهدي العدو باملجان ما عجز عن 
اآلته احلربية. لذلك نرى من ال�شروري تاأكيد دور املقاومة يف املعادلة 
والو�شول  الداخلية،  وال�شراعات  النزاعات  بها عن  والناأي  اللبنانية، 
اإلى �شيغة معتمدة لال�شرتاتيجية الدفاعية، توؤكد دور اجلي�س وال�شعب 
واملقاومة يف الدفاع عن الوطن، مبا يتيح لكل القوى يف املجتمع اإمكانية 
امل�شاركة يف الدفاع عن الوطن وحماية اأر�شه و�شعبه«. ومن الوا�شح يف 
هذا الن�س الذي �شيغ بعناية اعرتا�س اجلماعة على الهوية املذهبية 
بقية  لون حزبي ميتنع معه على  املقاومة يف  وانحبا�س هذه  للمقاومة، 
اللبنانيني م�شلمني وم�شيحيني، امل�شاركة فيها، وبالتايل ي�شبح مطلب 
اال�شرتاتيجية الدفاعية الذي تقره الوثيقة، من�شجمًا اإلى حد كبري مع 

ما ذهب اإليه »تيار امل�شتقبل« يف وثيقته االأخرية. 

   تقدم اجلماعة يف قراءتها مل�شاألة املحكمة الدولية مقاربة 
خمتلفة عما ذهب اإليه »حزب اهلل«، وهي توؤكد بل�شان اأمينها العام اأن 
هذه املحكمة حظيت مبوافقة جماعية من قوى 14 اآذار و8 اآذار يف هيئة 
احلوار الوطني، ومن ثم يف البيانات الوزارية، ومبوافقة الرئي�س نبيه 
واإدانة  املوافقة حديثًا  هذه  �شحب  واإن  اهلل،  ن�شر  وال�شيد ح�شن  بري 
املحكمة واعتبارها م�شّي�شة كان يجب اأخذه يف االعتبار م�شبقًا. وي�شيف 
الأننا  اليوم،  وال  االأم�س  ال  عنها،  ندافع  ومل  املحكمة  نرّبئ  مل  »نحن 
اأن كل املوؤ�ش�شات الدولية ميكن ال�شغط عليها، وكذلك الق�شاء  نعترب 
فاإننا  وبالتايل  ال�شيا�شية،  القوى  من  كبرية  �شغوطًا  �شهد  اللبناين 
الذي �شوف ي�شدر  القرار االتهامي  بانتظار  الواجب يق�شي  اأن  نعترب 
املنا�شب«  املوقف  اتخاذ  ميكن  ذلك  وبعد  الدولية،  املحكمة  هذه  عن 
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)157(. وي�شيف اأمني عام اجلماعة االإ�شالمية باأن ورود اأ�شماء لعنا�شر 

»حزب اهلل« يف القرار الظني املرتقب ال يعني اأن االتهام يطال احلزب 
بالكامل، وينبغي اأال ُيحّمل للمقاومة، فهذا تهويل يف غري مكانه. ويرف�س 
التخويف بالفو�شى واحلرب االأهلية، فاملحكمة ُمنحت الثقة باالإجماع، 
ومل ي�شدر منها حتى االآن ما ي�شري اإلى اأنها تتاآمر على املقاومة. وعلى 
االتهام  ويرف�س  للمحكمة  م�شبق  براءة  �شك  يعطي  ال  اأنه  من  الرغم 
بغري بَينة، لكنه يرف�س الدعوة اإلى دفن جرائم االغتيال ال�شيا�شي)158(.

   ت�شاأل قيادة اجلماعة اإنه اإذا كان »حزب اهلل« يعلم منذ عام 
رفيق  الرئي�س  اغتيال  فيه بجرمية  توجه التهام عنا�شر  بوجود   2006
احلريري، فلماذا وافق على املحكمة الدولية يف جل�شة احلوار، وملاذا 

�شارك يف احلكومات التي تبّنت املحكمة يف ما بعد؟!

خمتلف  مع  حوار  لفتح  اجلماعة  قيادة  ت�شعى  ذلك  مع     
القيادات، وبخا�شة مع قيادة »حزب اهلل« انطالقًا من موقفها املبدئي 
وانطالقًا  الداخل،  باملقاومة، واملعرت�س على توظيفها بق�شايا  امللتزم 
من عدم ا�شطفافها مع اأيٍّ من املحاور، بهدف تكري�س التهدئة واإبعاد 
العملية  املقرتحات  من  الكثري  متلك  ال  كغريها  لكنها  الفتنة،  �شبح 

واملخارج املو�شوعية لهذه االأزمة املعقدة.

)157( حديث اأمين العام للجماعة االإ�شالمية ابراهيم الم�شري اإلى مجلة ال�شروق 2011/2/3 عن موقع 
الجماعة االإ�شالمية:

 http://www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=1928

)158( موقع اأخبار ال�شرق 2010/9/19:
 www.levantnews.com
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الث�رات العربية بني اجلماعة وحزب اهلل

   �شكل املوقف من الثورات العربية منذ انطالقها يف تون�س 
»اجلماعة  بني  التمايز  من  املزيد  اإظهار  يف  اإ�شافيًا  عاماًل  وم�شر 
اإزاء  بالظهور عالنية  التباين  هذا  بداأ  وقد  اهلل«.  و«حزب  االإ�شالمية« 
فاجلماعة  و�شوريا.  البحرين  يف  ويجري  جرى  مما  املواقف  تبلور 
العربي،  العامل  يف  امل�شلمني  االأخوان  تيار  �شاأن  �شاأنها  االإ�شالمية 
اعتربت ما جرى يف البحرين اأقرب اإلى الفتنة منه اإلى ثورة. وما حدث 
املرجعية  ذات  البحرين  يف  االإ�شالح«  »جمعية  بني  هناك  متايز  من 
االإخوانية و«جمعية الوفاق« البحرينية ذات املرجعية اخلمينية، ق�شى 
على حركة االعرتا�س التي مت التوافق عليها يف مهدها، بحيث انزلقت 

االحتجاجات نحو الفتنة املذهبية، وحتّول هذا التوافق اإلى النقي�س. 

ترى »اجلماعة االإ�شالمية« اأن ما جرى يف البحرين حتّول اإلى 
فتنة يجب تاليف �شرها يف العامل االإ�شالمي، وال يجوز ت�شبيهها بثورة 
25 كانون الثاين/يناير امل�شرية، ال من حيث االأعالم املرفوعة، وال من 
حيث االأطراف، وال من حيث تعبريها عن موقف وطني مّوحد، ف�شاًل 
اأ�شا�شية هي �شّنة البحرين.  عن ا�شطدام القائمني عليها مع �شريحة 
وعليه كان موقف اجلماعة خمالفًا لتو�شيف »حزب اهلل« ملا يجري يف 
كما ذهب  احتالل  قوات  درع اجلزيرة  قوات  تعترب  فهي مل  البحرين، 
ال�شيد ن�شر اهلل يف مهرجان دعم الثورات العربية، مت�شائاًل عن �شبب 
�شمت العامل العربي وامل�شلم »عن الظلم الذي يحيق باإخوانهم ال�شيعة 
عن  احلديث  عند  املذهبية  امل�شاألة  اإثارة  عدم  م�شتغربًا  البحرين،  يف 
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ال�شعب الفل�شطيني اأو امل�شري اأو التون�شي اأو الليبي«)159(.  

يو�شف  للعالمة  اجلمعة  خطبة  كانت  املنطلق  هذا  من 
طائفية،  حتولت  البحرين  يف  احلركة  اإن  بو�شوح  قال  اإذ  القر�شاوي، 
اأي�شًا... ومل يكن  لنا مطالب  راأوا هذا قالوا نحن  ملا  ال�ُشنة  اأهل  و«اأن 
وا�شتولوا  ال�ُشنة،  اأهل  من  كثري  على  اعتدوا  بل  �شلميني،  املحتجون 
على م�شاجد لي�شت لهم، وا�شتعملوا االأ�شلحة كما يفعل البلطجيون يف 
اليمن وم�شر وغريها �شد كثري من امل�شت�شعفني من اأهل ال�شنة... اإن 
ويحملوا �شورة  اأخرى  اإلى بالد  اأنف�شهم  ال�شيعة  ين�شب  اأن  اخلطر هو 
خامنئي و�شورة ن�شر اهلل و�شورة كذا وكاأنهم ينت�شبون اإلى اإيران ال اإلى 
االإعالم  من  عليه  التي جاءت  والردود  املوقف  هذا  البحرين...«)160(. 
املوؤيد حلزب اهلل، بل وحتى الرد املبا�شر الذي جاء من ال�شيد ح�شن 
ال�ُشنة  االإ�شالميني  بني  توترًا،  خّلف  ي�شميه،  اأن  دون  من  اهلل  ن�شر 
اأن  ذلك  اهلل«،  »حزب  وبني  اجلماعة،  جمهور  �شمنهم  ومن  عمومًا، 
مهاجمة القر�شاوي يعادل لدى االإ�شالميني مهاجمة ال�شيد ن�شر اهلل 

اأو اخلميني لدى »حزب اهلل« اأو موؤيديه يف العامل. 

بدورها  لت�شكل  ال�شوري  ال�شارع  انتفا�شة  اأحداث  جاءت     
عامل تباين اإ�شايف بني الفريقني، بخا�شة اأن امللف االإ�شالمي يف �شوريا 
ح�شا�س و�شخم. ومل يرتدد القر�شاوي يف اإدانة ما ح�شل يف درعا، وما 

)159( خطاب ال�شيد ن�شر اهلل في 18 اآذار/مار�س 2011.
)160( خطبة العالمة يو�شف القر�شاوي في 2011/3/11.انظر الرابط التالي

http://www.ssre.net/tag-%D%8A%8D%8B%1D%86%9D%8A%7D%85%9D%8AC__Arabs_Got_

Talent_-_%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%84%9D%82%9D%8A22-2011-3-11_-_99.html 
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�شبقه من قمع بحق املتظاهرين امل�شاملني املطالبني باالإ�شالح. فقال: 
»اإن ب�شار االأ�شد اأ�شري حلا�شيته وال ي�شتطيع اأن يتخل�س منها«، ملمحًا 
االأبرياء، ومل يكونوا يحملون  النا�س  واأ�شاف: »لقد قتلوا  اإلى طائفته. 

�شكينًا اأو بندقية...«)161(.

واأطفال  الفل�شطيني  ال�شعب  انتفا�شة  اأن  »اجلماعة«  ترى     
ال�شباب  األهمت  التي  هي  ال�شهيونية  الع�شكرية  االآلة  �شد  احلجارة 
التي  احلرية  نحو  يتطلع  وراح  واال�شتعباد  اخلنوع  �شئم  الذي  العربي 
فكيف  الدين،  واعتناق  العبادة  حرية  اأعطى  الذي  االإ�شالم  �شّرعها 
باأولئك احلّكام مينعون حرية ال�شيا�شة واالأحزاب والراأي يف بالدهم، 
بل اأكرث من ذلك ي�شعون ثروة االأوطان ومقدرات احلياة ملكًا �شخ�شيًا 

لهم ولعائالتهم يتم وراثتها)162(.

�شورة  هو  �شوريا  يف  يجري  ما  اأن  بو�شوح  اجلماعة  ترى     
�شعب يريد اإ�شالحات، ومل يلم�س حتى االآن رغبة حقيقية �شادقة من 
اإ�سقاط  يف  رغبة  لديه  تكن  مل  ال�سعب  هذا  وباأن  باإجرائها،  النظام 
اإن�شائية  تقدميه خطابات  النظام جلهة  لكن ممار�شات هذا  النظام، 
نحو  اخلطاب  ت�شعيد  اإلى  بهم  دفع  بالقمع،  املتظاهرين  مع  وتعامله 
تفاوؤله  اجلماعة  يف  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  ويبدي  ال�شامل.  التغيري 

)161( خطبة العالمة يو�شف القر�شاوي في 2011/3/25. انظر الرابط التالي:
 http://www.ssre.net/5957.html 

)162( اأنظر: حديث الم�شوؤول ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية في لبنان، عزام االأيوبي، في 2011/5/4، 
على موقع الجماعة، انظر الربط التالي:

 http://www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=2079 
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الكبري بالثورات العربية، وياأمل اأن ت�شتجيب االأنظمة لتطلعات �شعوبها، 
اليوم  اأن »ال�شراع  اإلى  اأخرى. وي�شري  اأقطار  واأن تتعظ مبا ح�شل يف 
بني فئتني: فئة تطالب بالعزة والكرامة وم�شتعدة لبذل االأنف�س يف �شبيل 
ال�شالطني  ر�شى  تتلم�س  ملتب�شة  تزال  ال  وفئة  واال�شتعباد.  الذل  رفع 
وعونًا  اأبواقًا مدافعة عنهم  تكون  اأن  لنف�شها  وت�شمح  باأيديهم  وتبط�س 

للظلمة«)163(.

ال ترتدد اجلماعة من حتذير »االأقالم واالأفواه املاأجورة التي 
مل تعتد �شوى العي�س يف كنف الظاملني، واأن تكون اأدوات ت�شتخدم من 
لقوله  القر�شاوي  العالمة  فيهاجمون  اأرزاقهم  على  ويخ�شون  قبلهم 
كلمة احلق. فنقول لهم كفى متاديًا على هذا العالمة املجاهد.. فنحن 
نقف مع ال�شرفاء يف م�شرية احلرية والكرامة ونرف�س منطق اال�شتكبار 

واال�شتعباد لل�شعوب«)164(.

يف  دعوى  اإقامة  حدود  اإلى  القر�شاوي  �شد  احلملة  و�شلت 
وتهديد  الوطنية،  الوحدة  بتهديد  اإياه  مّتهمة  �شده،  ال�شوري  الق�شاء 
انتقاده  اإلى  ح�شون  اأحمد  ال�شيخ  �شوريا  مفتي  عمد  بل  الدولة،  هيبة 

اإمارة  اأعلنوا  اأطرافًا  اإن  لـ«حزب اهلل«  التابع  »المنار«  تلقزيون  اإعالن  وقد جاء  ال�شابق.  المرجع   )163(
اإ�شالمية �شلفية على الحدود ال�شمالية للبنان لي�شب في حملة التخويف التي يمار�شها االإعالم الر�شمي 
ال�سوري، ولكن بطريقة اأكثر ا�ستفزازية في الأو�ساط الإ�سالمية ال�سنية. جريدة ال�سرق الأو�سط، في 15 

مايو/مايو 2011. اأي�شًا انظر الرابط التالي:
 http://www.almasryalyoum.com/node/436688 

)164( انظر كلمة رئي�س المكتب ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية على الموقع الر�شمي للجماعة:
 http://www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=2079 
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ب�شدة، متهمًا اإياه باأنه من خطباء الفتنة)165(. 

   مل يتاأخر ال�شيخ القر�شاوي بالرد قائاًل: يريدون اأو يخّوفوين، 
لن اأخاف، و�شاأظل اأقول احلق.. يقا�شونني للم�س بهيبة الدولة، الدولة 
التي مت�س هيبتها كلمة لي�شت دولة، هي اأوهن من بيت العنكبوت، هذا 
ا�شتعبدت  االأنظمة  هذه  باالأقدام.  يدا�س  يتغري  ال  ومن  التغيري،  زمن 
النا�س«. واأ�شاف: »اإذا كان قائل احلق يعترب من خطباء الفتنة، فاللهم 

اأمتني معهم واح�شرين معهم«. 

»حزب  يعترب  الذي  ال�شوري  الد�شتور  القر�شاوي  انتقد    
البعث« قائدًا للدولة واملجتمع، معتربًا ذلك منوذجًا لالأحزاب ال�شمولية، 
اأن »البعث« انتهى بانتهائها. وك�شف عن مبادرة كان قد قادها  موؤكدًا 
قبل �شنوات مع االأ�شد ملعاجلة مو�شوع االإخوان امل�شلمني يف �شوريا التي 
اأنها  وكيف  التنظيم،  هذا  اإلى  املنت�شبني  على  باالإعدام  النظام  يحكم 
التي  املحاولة  اإلى  اإ�شافًة  طبعًا  هذا  م�شدودة)166(.  طريق  اإلى  و�شلت 
قام بها حارث ال�شاري رئي�س هيئة علماء العراق، و�شواًل اإلى املحاوالت 
الذي  ال�شائك،  امللف  لهذا  حل  الإيجاد  اأردوغان  الرئي�س  من  الدوؤوبة 
منهم  وامل�شحوب  واملنفيني  املفقودين  من  االآالف  ع�شرات  يت�شمن 
تفتح  واملعتقلني. كل هذه املحاوالت مل  ال�شجناء  اجلن�شية، ف�شاًل عن 
ثغرة يف املوقف ال�شوري الر�شمي جتاه االإخوان امل�شلمني ال�شوريني، على 

)165( انظر ردود فعل االإعالم الر�شمي ال�شوري وخطبة مفتي �شورية على الرابط التالي:
 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=265117 

)166( انظر رد ال�شيخ القر�شاوي على الرابط التالي:
 http://www.ejjbed.com/viewPost.php?id=24306&sec_id=7 
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قاموا  التي  املهمة  ال�شيا�شية  واملراجعات  املواقف اجلديدة  الرغم من 
بها طيلة ال�شنوات املا�شية. 

القمع املتمادي الذي تتعر�س له املعار�شة ال�شورية واتهامها 
ال�شوريني  امل�شلمني  االإخوان  دور  على  االأ�شواء  وت�شليط  بال�شلفية، 
اأردوغان  وت�شريحات  الرتكي  والدور  ال�شوري،  االإعالم  قبل  من  فيها 
القريب  واالإعالم  اهلل«  »حزب  اإعالم  قبل  من  �شده  املعادية  واحلملة 
منه وت�شبيهه بال�شلطان العثماين اجلديد، ال ميكن اأن متر مرور الكرام 
يف الأو�ساط املوؤيدة للجماعة الإ�سالمية، بل اإن النتقادت العنيفة التي 
اأربعة  قبل  بداأ  احتقان  اإلى  خلفيتها  تعود  والتي  للقر�شاوي،  وجهت 
اإيران  الت�شييع املدعوم من  اأعوام تقريبًا عندما فتح القر�شاوي ملف 
يف املنطقة حمذرًا من خماطره وتداعياته، كلها �شكلت عنا�شر خالفية 

م�شافة اإلى ملف العالقة بني اجلماعة و«حزب اهلل« يف لبنان. 

العربية  الثورات  ع�شر  يف  اليوم  االإ�شالمية«  »اجلماعة     
الثورة والتغيري  لي�شت كما كانت يف االأم�س. فقادتها يقراأون يف كتاب 
االآتي من قلب ال�شارع العربي، وي�شعرون اأن احلياة عادت اإلى منظومة 
و�شريك  ال�شعبية  التحركات  ع�شب  واأنهم  للحدود،  العابرة  االإخوان 
وال  بفوقية،  معهم  التعامل  يتم  اأن  مقبواًل  يعد  مل  لذلك  فيه،  اأ�شا�شي 
»اجلماعة«  تتفهم  ذلك  ومع  واالتهام.  التخوين  مبنطق  رموزهم  مع 
اللبناين وخ�شو�شياته وح�شا�شياته، فلذلك تتحرك بحذر بالغ  الواقع 
تاأييد  اأو تظاهرات  القيام بحمالت تعبئة �شيا�شية  ال�شارع وتتجنب  يف 
ون�شرة لل�شعب ال�شوري، كما ذهب »حزب اهلل« يف تاأييده لثورة البحرين 
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يف  اللبنانيني  من  الكثري  مب�شالح  اأ�شرت  دبلوما�شية  باأزمة  مت�شببًا 
اخلليج. فـ«اجلماعة« على الرغم من تعاطفها الكامل مع ثورة ال�شعب 
ال�شوري حري�شة على اأف�شل العالقات مع املقاومة، وهي تتجنب كل ما 
اإلى الكثري من االنتقاد من  اإلى هذه العالقات، لذلك تعر�شت  ي�شيء 
بع�س االإ�شالميني املت�شددين الذين اعتربوا موقفها ومواكبتها للحدث 
يراعي  مما  اأكرث  والوقائع  الظروف  ويراعي  وخجواًل،  مائعًا  ال�شوري 

احلق واملبادئ. 

   يف اخلال�شة، تقف اجلماعة االإ�شالمية اليوم اأمام خيارات 
�شيا�شية وتنظيمية وفكرية، اأ�شبحت وا�شحة وال حتتاج اإال اإلى اإن�شاج، 
كي ي�شقط بع�س االلتبا�س، ويتبدد بع�س الرتدد الذي يكبح االنطالقة، 
وهي انطالقة حتتاج اإلى عن�شر ال�شباب الذي ال يزال يحتاج اإلى املزيد 
من الفر�س يف الداخل التنظيمي. اإال اأن امل�شّلم به اأن اجلماعة قطعت 
�شوطًا كبريًا باجتاه التلبنن، وانتقلت باأقل قدر من اخل�شائر من مرحلة 
مرحلة  اإلى  وم�شكالت،  اأعباء  من  تت�شمن  مبا  واملوؤ�ش�س،  التاأ�شي�س 
امل�شتويات،  املوؤ�ش�شة والدور، مبا يفر�س ذلك من نهج جديد على كل 
هي ت�شعى بجدية من اأجل ذلك، ومتتلك كادرًا طموحًا يتميز باملثابرة 

وال�شعي للتكيف مع الظروف املتغرية، والنف�س الطويل.


