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ن�ساأت �جلماعة �لإ�سالمية يف لبنان يف رحم جماعة �أخرى، 
وهو  �لد�عوق،  عمر  حممد  �أ�س�سها  �لتي  �لرحمن«  عباد  »جماعة  هي 
من مو�ليد بريوت )1913(. وكان قبل �سفره �إلى يافا للعمل قد تخرج 
من مدر�سة �ل�سنائع يف بريوت كاخت�سا�سي ميكانيك، وبرع يف مهنته 
�ليافاوية  قطان  عائلة  من  فتاة  من  وتزوج  م�سنعًا،  يافا  يف  و�فتتح 
�ملعروفة. و�أجنب �بنته ليلى عام 1947، و�لتي تزوجت يف ما بعد من 
�حلاج توفيق حوري، �ساحب �لدور �ملركزي يف تاأ�سي�س جامعة بريوت 
�لعربية، ومن ثم كلية �لإمام �لأوز�عي. و�إثر نكبة عام 1948 عاد �إلى 

بريوت �سديد �لتاأثر مبا جرى للم�سلمني يف فل�سطني.

بني  ر�بطًا  بامل�ساجد،  يطوف  بريوت  يف  �لعام  ن�ساطه  بد�أ 
كانت  نو�ة  �لإ�سالم، وجنح يف جتميع  و�لبعد عن  �لفل�سطينية  �ملاأ�ساة 
�إقباًل  حينها  لقيت  �لتي  �لرحمن  عباد  جلماعة  �لتاأ�سي�سية  �لكتلة 
منقطع �لنظري من �ل�سباب �مل�سلم، حتى بلغ تعد�دها �لآلف يف بد�ية 
�خلم�سينيات. وكانت �جلماعة تعتمد يف دعوتها على �لتوعية و�لرتبية 
�لإخالقي  بالطابع  تت�سم  وكانت  موؤ�س�سها،  يلقيها  �لتي  و�ملحا�سر�ت 
وقف  فل�سطني  �أر�س  �أن  يرى  �لد�عوق  وكان  و�لإمياين)1(.  و�لروحي 
�إعد�د  من  بد  ل  و�أنه  �لدين،  يوم  �إلى  �مل�سلمني  �أجيال  على  �إ�سالمي 
دينًا  �لإ�سالم  �إلى  بالعودة  �إل  يتم  ل  ذلك  و�أن  لتحريرها،  �لأجيال 
�جلهاد  روح  �لنفو�س  يف  حتفر  �أخالقية  وقيمًا  حياة  ومنهج  وعقيدة 
و�لت�سحية. ومل يكن ما ي�سري حتى ذلك �حلني �إلى �سلة تنظيمية بني 

)1( حديث مع فتحي يكن، �لديار، 1998/11/5.
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�أنه ل ميكن نفي �لتاأثري  �إل  جماعة عباد �لرحمن و�لإخو�ن �مل�سلمني، 
يف  ترتكه  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة  بد�أت  �لذي  �ل�سيا�سي  �لفكري 

اأو�شاط ال�شباب امل�شلم يف امل�شرق العربي.

 )1964 – �ل�سباعي )1915  ل�سخ�سية م�سطفى  كان  لقد   
�إذ  متز�يد،  تاأثري  �سوريا  يف  �لإخو�ن  جلماعة  عامًا  مر�قبًا  كان  �لذي 
جماعة  يف  مهمًا  �أثرً�  وطر�بل�س  بريوت  يف  وحما�سر�ته  �أفكاره  تركت 
با�سم عباد  �لد�عوق،  �لرحمن. ويف عام 1951 وّقع حممد عمر  عباد 
�لرحمن، مع بيار �جلميل، رئي�س حزب �لكتائب �للبنانية، على معاهدة 
تن�س على تعاون �مل�سلمني و�مل�سيحيني يف ن�سر �لقيم و�ملبادئ �لأخالقية 
ورد �لعتد�ء�ت �خلارجية عن لبنان. �إل �أن هذه �ملعاهدة مل حتَظ بتاأييد 
يف االأو�شاط االإ�شالمية وامل�شيحية، وتعر�شت للكثري من االنتقاد. ويف 
ر�سمية،  �لرحمن على رخ�سة  �أو�ئل عام 1951 ح�سلت جماعة عباد 
�لهيئة  وت�سمنت  بريوت،  �لب�سطة يف  علنيًا يف حي  مقرً�  لها  فاتخذت 
�لتاأ�سي�سية عددً� من وجهاء بريوت منهم: �إبر�هيم قاطرجي، وجميل 
�حلوري،  وم�سطفى  �حلوري،  وعمر  �لدقاق،  ر�سيد  و�أحمد  غالييني، 
وخالد �لبلعة، وحممد �حلوري �لذي كان ممثل �جلماعة لدى �حلكومة. 

�لو�قع �أن هذه �حلركة �لفتية، و�لتي �سكلت �ملح�سن �لدعوي 
�لأول �لذي �نطلق منه جيل من موؤ�س�سي �حلركة �لإ�سالمية يف لبنان، 
��ستطاعت خالل �سنة من �نطالقتها �أن تنت�سر ب�سرعة بني �ل�سباب ملا 
�إ�سالمية جيا�سة، حتى  �أ�سلوب و�سفات وعاطفة  متّتع به �لد�عوق من 
بلغ عدد �ملن�سويني �إلى لو�ء جماعته ما يقرب من ع�سرة �آلف �ساب. 
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وكادت جماعة �لد�عوق تناف�س حزب �لنجادة، �حلزب �ل�ُسني �لوحيد 
يف ذلك �حلني. ومل يكن �أ�سلوب �جلماعة يتوقف على �لدعوة �لدينية 
وريا�سية وخميمات  ترفيهية  بر�مج  �أن�سطتها  �أدخلت �سمن  بل  فقط، 

تربوية، ف�ساًل عن كثري من �لأعمال �لجتماعية و�خلريية. 

يف   )1933( طر�بل�س  مو�ليد  من  وهو  يكن،  فتحي  وجد 
جماعة عباد �لرحمن �سالته، وهو �لذي ن�ساأ يف بيئة �إ�سالمية �سارمة 
وعائلة حمافظة. لكن هذ� مل مينعه من �لدر��سة يف �ملدر�سة �لأمريكية 
)�لإجنيلية( يف طر�بل�س)2(. وبد�أ يف ذلك �حلني يطلع على بع�س �لكتب 
و�لأدبيات �لإ�سالمية �لتي كانت ت�سل من �لقاهرة، ومنها على ما يذكر 
كتاب »�لإن�سان بني �ملادية و�لإ�سالمية« ملحمد قطب، وهو �سقيق �سيد 
�ملعا�سرة  �لإ�سالمية  �حلركات  تاريخ  يف  �ساأن  له  �سيكون  �لذي  قطب 
تيار  �إليه  ��ستند  و�لذي  �ملجتمع،  جاهلية  �إعالن  باجتاه  وتوجهاتها 

�لتكفري و�جلهاد �لعاملي.

كانت بد�ية �سرية يكن �حلركية عام 1953، حني �نت�سب �إلى 
جمعية »مكارم �لأخالق �لإ�سالمية« �لتي تاألفت يف �إطارها �لنو�ة �لأولى 
�لتيار  مالمح  �حلني  ذلك  يف  وبد�أت  طر�بل�س.  يف  �لإ�سالمي  للعمل 
لالإخو�ن  �لعام  �ملر�سد  زيارة  خالل  من  بالتبلور  �لإ�سالمي  �حلركي 
و�نعقاد   1953 عام  لبنان  �إلى  �له�سيبي،  ح�سن  م�سر،  يف  �مل�سلمني 
حيث  بحمدون،  م�سيف  يف  �مل�سلمني  �لإخو�ن  لقادة  �لتنفيذي  �ملكتب 
ح�سره، �إ�سافة �إلى �له�سيبي )م�سر( و�ل�سباعي )�سوريا( و�لد�عوق 

)2(  مقابلة مع فتحي يكن، �لم�ستقبل، 2000/12/4.
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وحممد  )�لعر�ق(،  �ل�سو�ن  حممود  حممد  �ل�سيخ  من  كل  )لبنان(، 
عبد�لرحمن خليفة )�لأردن(، وغريهم.  

�لإ�سالم  د�ئرة  من  �خلروج  رحلة  رفاقًه  مع  يكن  فتحي  بد�أ 
و�لإميان  �ملعرفة  على  �لقائم  �لنتمائي  �لإ�سالم  د�ئرة  �إلى  �لور�ثي 
عباد  جماعة  �إلى  �لنت�ساب  طريق  من  �لأولى  �ملرحلة  وكانت  و�لعمل. 
�لرحمن. يف ذلك �حلني كان �لدكتور م�سطفى �ل�سباعي مر�قبًا عامًا 
لالإخو�ن �مل�سلمني يف �سوريا ولبنان، وكان ي�سغل هذ� �ملن�سب منذ عام 
و�إثر حل جماعة �لإخو�ن  �لثاين/ يناير 1952،  1944. ويف 16 كانون 
�مل�سلمني يف ظل حكومة �أديب �ل�سي�سكلي، ��سطر �ل�سباعي �إلى �للجوء 
�إلى بريوت. ومل تكن جماعة عباد �لرحمن جزءً� تنظيميًا من �لإخو�ن 
�مل�سلمني، ولكنها كانت حركة �إ�سالمية تن�سق معها، بل كانت �سخ�سية 
ال�شباعي م�ؤثرة ومعروفة يف االأو�شاط احلركية االإ�شالمية على اختالف 
�أول مركز جلماعة عباد �لرحمن يف  تاأ�س�س  �أطيافها. ويف عام 1956 
طر�بل�س، وكانت �جلماعة يف بريوت تن�سر فكرها وتو�سع نطاق ع�سويتها 
من دون �أن تعتمد م�سارً� �سيا�سيًا حمددً�، يف حني كان مركز طر�بل�س 
حكم  فرتة  يف  �للبناين  �لد�خلي  �ل�سر�ع  من  �سيا�سية  مو�قف  ي�سدر 
�لوحدة  من  كاملوقف  �لإقليمية،  �لق�سايا  ومن  �سمعون،  كميل  �لرئي�س 
�أيزنهاور وحلف بغد�د و�ل�سر�ع �لعربي �لإ�سر�ئيلي،  �لعربية وم�سروع 
عام  »�لفجر«  كمجلة  ر�سمية  غري  ن�سر�ت  ذلك  عن  ف�ساًل  �أ�سدر  كما 
1957، وجملة »�لثائر« عام 1958. وعندما �ندلعت �أحد�ث 1958، وما 
�ساحبها من فرز طائفي و�نق�سام وطني، كان جلماعة عباد �لرحمن يف 
طر�بل�س موقف �سيا�سي وع�سكري و��سح، فاأن�ساأت مع�سكرً� للتدريب، 
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و�أقامت حمطة �إذ�عة »�سوت لبنان �حلر« �لتي كانت �لإذ�عة �لوحيدة 
يف  �جلماعة  �كتفت  بينما  لالأزمة،  �لأخرية  �ل�سهور  حتى  �ل�سمال،  يف 

بريوت بدور �جتماعي �إمنائي)3(.

يف ذلك �حلني �ت�سع �لت�سال و�لتو��سل بني يكن و�ل�سباعي، 
�ملجموعة �حلركية د�خل  �أمام  تت�سع  �لإ�سالمي  �لعمل  �آفاق  كما كانت 
على  �لنقالب  مو�سوعيًا  �سجع  �لذي  �لأمر  �لرحمن،  عباد  جماعة 
�لأ�ستاذ  على  �لتدريجي  �لنقالب  من  نوع  حدث  لقد  �لأم.  �جلماعة 
و�لرتبوي  �خلريي  �لعمل  �إلى  وميله  بنزعته  �تهامه  عرب  �لد�عوق 
و�لك�سفي. وهذ� �سحيح، لكنه يعرب عن ن�سف �حلقيقة، لأنه مل يكن 
قط بعيدًا عن العمل ال�شيا�شي، لكنه مل يكن يريد جلماعته اأن تنخرط 

يف �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن �مل�سلمني.

�سهدت تلك �ملرحلة �سعود جنم �لرئي�س جمال عبد�لنا�سر 
�سعبية  �لنا�سري حركة  �لتيار  و�أ�سبح  عمومًا،  �لعربي  �لقومي  و�لتيار 
كا�سحة، �أخذت تطغى على �سعبية �حلركات �لإ�سالمية �لتي �زدهرت 
منذ بد�ية �خلم�سينيات. وقد عانت �حلركة �لإ�سالمية من �نعكا�سات 
�ل�سر�ع �لإخو�ين - �لنا�سري يف م�سر، فاأخذ �ل�سارع يذهب باجتاه 
�آخر، ول �سيما بعد �لعدو�ن �لثالثي على م�سر، و�ملو�جهة �ملفتوحة �لتي 
ثم  �ل�ستعمار.  بقيادة جمال عبد�لنا�سر �سد  ثورة 23 متوز  خا�ستها 
كانت �لوحدة �مل�سرية - �ل�سورية م�سروعًا و�عدً� بنه�سة عربية كربى 
�لتف حوله �ل�سارع �لعربي، ما حّول عبد�لنا�سر �إلى بطل قومي، وجعل 

)3( �لمرجع �ل�سابق.
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فوجدت  �ل�سيا�سي.  بالنتحار  �أ�سبه  �حلني  ذلك  يف  له  عد�ء  �أي  من 
�إذ بد�أ �ملد  جماعة عباد �لرحمن نف�سها، يف مو�جهة حتديات كربى، 
�أن  لها من  بد  ل  وكان  بالرت�جع،  بد�ية �خلم�سينيات  �لذي عرفته يف 
تتخفف من عبء �لإخو�ن �مل�سلمني، وهي �جلماعة »�لأم« بالن�سبة �إلى 
�حلركة �لإ�سالمية، �لتي رف�ست جماعة عباد �لرحمن منذ �لبد�ية �أن 
تكون �إحدى فروعها، �أو �أن تنتظم يف عالقة ع�سوية معها. وكان �لد�عوق 
يريد �أن يناأى يجماعته عن �إرث �ل�سر�ع �لنا�سري - �لإخو�ين، �إل �أن 
يكن ورفاقه كانو� يرون �أن جماعة عباد �لرحمن لن ت�ستطيع �ل�سمود 
�رتكازها على حمتوى  ب�سبب »عدم  �أكرث  �سترت�جع  و�أنها  �لنهج،  بهذ� 

فكري متني ومفهوم حركي �أ�سيل«.

كان فتحي يكن يتلم�س طريقه لتاأ�سي�س هذ� �لكيان �حلركي 
وميكن  �مل�سلمني.  �لإخو�ن  حركة  يف  مثاله  وجد  �لذي  و�لتنظيمي 
ت�سم  وكانت   ،1957 عام  منذ  عملها  بد�أت  �جلديدة  �لنو�ة  �إن  �لقول 
عبد�لرحمن �لق�ساب، و�حلاج م�سطفى �سالح مو�سى، و�حلاج مدحت 
بلحو�س، ومديح �ل�سامي، وه�سام قطان، و�ل�سيخ �سعيد �سعبان، وكانت 
تلتقي دوريًا يف مركز جمعية »مكارم �لأخالق �لإ�سالمية« يف طر�بل�س. 
يونيو  �إل يف 18 حزير�ن/  يتم  �لر�سمي للجماعة مل  �أن �لرتخي�س  �إل 
علم  مب�جب  وذلك  للداخلية،  وزيرًا  جنبالط  كمال  كان  حني   1964
وخرب رقم )224(. وكان �ملوؤ�س�سون ح�سب �لرتخي�س هم  فتحي يكن، 

وفايز �يعايل، وحممد كرميه، و�إبر�هيم �مل�سري، وحممد دريعي)4(.

)4( من حو�ر مع فتحي يكن، في �إطار �سل�سلة حو�ر�ت �ساخنة �أجر�ها غ�سان وهبة، �لحلقة 17، �لديار، 
.1998 /11/5
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التاأ�صي�س واملفا�صلة مع عباد الرحمن: 

   يف �أو��سط �خلم�سينيات �سدرت جملة »�ل�سهاب« يف دم�سق، 
وبد�أت ت�سل �أعد�د منها �إلى لبنان. كما كانت ت�سل جملة »�مل�سلمون« 
�ل�سهرية �لتي كان ي�سدرها �لدكتور �سعيد رم�سان يف �لقاهرة، و�لتي 
كانت تعرّب عن فكر �لإخو�ن، ف�ساًل عن جملة »�لدعوة«، وكذلك كانت 
كتابات حممد قطب و«فقه �ل�سنة« ل�سيد �سابق و«تذكرة �لدعاة« للبهي 
�خلويل وغريها من �أبرز �ملر�جع �لدعوية للمجموعة �لتاأ�سي�سية. �إل �أن 
�لتو��سل �ملبا�سر لهذه �ملجموعة مع �لدكتور م�سطفى �ل�سباعي، ب�سكل 
»مكارم  جمعية  يف  يلقيها  كان  �لتي  �ملحا�سر�ت  خالل  من  �سخ�سي، 
�لأخالق« �لإ�سالمية كان له �لأثر �لأكرب يف �لتعرف �إلى  فكر �لإخو�ن 
و�لتاأثر به. وقد �ساهم �لدكتور �ل�سباعي يف و�سع مناهج عباد �لرحمن 
�لدعوية و�حلركية كانت  �ملفاهيم  �لعديد من  لها  �لرتبوية، كما و�سع 

عبارة عن ن�سر�ت �سغرية �عتمدتها �جلماعة كمناهج فكرية)5(. 

وحركيًا  تربويًا  دورً�  و�لتدريبية  �ل�سيفية  �ملخيمات  مار�ست 
�أ�سا�سي يف �سوغ �لوعي �حلركي ويف �سقل  كبريً�، كما �ساهمت ب�سكل 
�لأول من  �لرعيل  �لفائدة على  تقت�سر  �مل�ساركني فيها. ومل  �سخ�سية 
موؤ�س�سي �جلماعة وحدهم، بل كانت جماعة عباد �لرحمن نف�سها تتو��سل 
مع �لأجو�ء �حلركية يف �لعامل �لإ�سالمي من خالل هذه �ملخيمات. وقد 
ظلت �ملخيمات حما�سن �أ�سا�سية لن�سر �لوعي �حلركي ولرتبية �لنفو�س 

�لزيتونة،  مركز  �سالح(،  مح�سن  )تحرير   ،1975 حتى  �لن�ساأة  منذ  لبنان  في  �لإ�سالمية  �لجماعة   )5(
بيروت، 2009، �س28.
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�لعنا�سر. وكان هناك نوعان من �ملخيمات: �ملخيمات �ملحلية  وتاأهيل 
و�ملخيمات �ملركزية)6(. وتبلورت يف هذه �ملخيمات �لتجربة �لتنظيمية 
�أنها  بخا�سة  �لإخو�نية،  �لتجربة  على  �لأولى  �ملجموعة  �طالع  وتعمق 
�لدعوي و�لرتبوي.  �لتاأهيل  �إلى  �إ�سافة  تاأهياًل ع�سكريًا  كانت تت�سمن 
وكان بع�س هوؤلء �ملوؤ�س�سني ي�ساركون يف خميمات �لإخو�ن يف �سوريا، 
كما كانت قياد�ت �إخو�نية كبرية تزور �ملخيمات �ملركزية �لتي تقام يف 

لبنان، وتلقي حما�سر�ت فيها)7(. 

يف  �لتنظيمي  عملها  �أ�سلوب  �لتاأ�سي�سية  �ملجموعة  رت  طوَّ
طر�بل�س، وجعلته ين�سجم مع �أ�سلوب �لعمل �لإخو�ين، وهو يختلف عن 
جماعة  و�سعته  �لذي  �لتنظيمية  �لأ�سرية  �ملناهج  يف  �ملعتمد  �لأ�سلوب 
عباد �لرحمن، و�لذي كان معتمدً� يف بريوت. ويروي �إبر�هيم �مل�سري 
�أن �ل�سبب يعود �إلى تاأثر �سباب طر�بل�س بفكر م�سطفى �ل�سباعي من 
�أخرى،  جهة  من  �لعا�سمة  بريوت  عن  �ملدينة  طبيعة  و�ختالف  جهة، 
ف�ساًل عن قرب �لتو��سل �جلغر�يف مع �سوريا، يف حني �أن حممد عمر 

�لد�عوق كان د�عية �إ�سالميًا غري من�سغل بالعمل �ل�سيا�سي)8(.   

�لتحقق  �إلى  يتجه  بد�  �لذي  �لنف�سال  بذور  هذه  كانت 
ميد�نيًا مع �ملد �لنا�سري �لذي �نعك�س على جماعة عباد �لرحمن يف 
�ل�سارع �لبريوتي، �لتي ر�أت عرب موؤ�س�سيها �أن تناأى بنف�سها عن �ل�سر�ع 

)6( �لمرجع �ل�سابق، �س 33
)7( �نظر مقابلة مع �إبر�هيم �لم�سري في كتاب: �لجماعة �لإ�سالمية في لبنان، �لمرجع �ل�سابق، �س29-

.30
)8( �لمرجع �ل�سابق، �س33.
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ذلك  لبنان  يف  �لإ�سالمي  �ل�سارع  جتّنب  و�أن  �لنا�سري،   - �لإخو�ين 
مع  للتن�سيق  مهمة  مبادر�ت  �لرحمن  عباد  جلماعة  فكان  �لنق�سام، 
رئي�س �لبعثة �لأزهرية �آنذ�ك يف بريوت فهيم �أبو عبيه. بل �إن ن�سر�تها 
�لدورية �أخذت تعك�س ذلك �خلطاب �لت�ساحلي مع جمال عبد�لنا�سر، 
فن�سرت مقاًل مرتجمًا للرئي�س عبد�لنا�سر بعنو�ن »فل�سفة �لإ�سالم«، 
كان قد ن�سر يف جملة »م�سلم د�يج�ست« )Muslim Digest( يف عدد 
ني�سان/ �أبريل 1952، و�لتي ت�سدر يف جنوب �أفريقيا، وكانت �سورة له 

حتتل �ل�سفحة �لأولى)9(.   

   يف �لو�قع ل تنفي قياد�ت �جلماعة �أن و�سول �ل�سيخ �ل�سباعي 
�إلى لبنان بعد مالحقته يف �سوريا كان منعطفًا �أ�سا�سيًا يف تاريخ �لعمل 
�حلركي �لإ�سالمي يف لبنان، جعلهم يرغبون يف �أن تاأخذ جماعة عباد 
ولكن  �مل�سلمني،  �لإخو�ن  غر�ر  على  �حلركي  �لتنظيم  �سكل  �لرحمن 
�لنا�س،  �أن تبقى �جلماعة حالة عامة ملكًا جلميع  �لد�عوق كان يريد 
خط  يف  و��سحًا  تباينًا  �أظهرت  �لتي   ،1958 �أحد�ث  �نفجرت  �أن  �إلى 
جماعة عباد �لرحمن يف بريوت وخط �ملنتمني �إليها يف �ل�سمال، و�لذين 
رف�سو� �أن يقفو� على �حلياد، وبالتايل �لكتفاء بالقيام بدور �جتماعي 
�ملعركة  يف  وتدريبيًا  و�إعالميًا  و�سيا�سيًا  ع�سكريًا  ف�ساهمو�  و�إن�ساين، 
�سد حكم كميل �سمعون. كما �أن�ساأت �جلماعة مكاتب للتطوع و�لتدريب، 
ف�ساًل عن �إن�سائها �إذ�عة �سميت »�سوت لبنان �حلر«، وكان من بر�جمها 
�جلز�ئر-  ركن  �مليكروفون-  جولة  �لأخبار-  على  )�لتعليق  �لأ�سا�سية 

)9( �لمرجع �ل�سابق، �س38.
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�لقو�ت  غزو  ولدى  �لتمثيل...(.  ركن  �ملر�أة-  ركن  فل�سطني-  ركن 
ركنًا  �لإذ�عة  ��ستحدثت  نف�سه  �لعام  يف  �للبنانية  �ل�سو�حل  �لأمريكية 
�للبنانية.  لالأر��سي  �لأمريكي  �لحتالل  �سد  موجهًا  �لإنكليزية  باللغة 
حتى  وم�سائية،  �سباحية  فرتتني  على  حينها  تعمل  �لإذ�عة  بقيت  وقد 

تاريخ 26 �أيلول/ �سبتمرب 1958)10(.    

�نتهت �أحد�ث 1958، و�نتهت معها �لعالقة �لتنظيمية �له�سة 
�إلى مفا�سلة تامة مع جماعة عباد �لرحمن على ظهر �لنفق بني بريوت 
�لد�عوق،  �أقيم خميم ح�سره  �لنورية، حيث  دير  يقع  وطر�بل�س حيث 
كما ح�سره عمر م�سقاوي)11( �لذي كان موؤيدً� لآر�ء �لد�عوق. ويف هذ� 
باأن  �لتعهد  مع  �لفريقني،  بني  �ملفا�سلة  باجتاه  �لأمور  ح�سمت  �ملخيم 
م�سرية  بد�أت  هناك  ومن  و�لأخوة)12(.  و�ل�سد�قة  �لود  عالقات  تبقى 

تنظيم �جلماعة �لإ�سالمية. 

ميكن �لقول �إن »�جلماعة �لإ�سالمية يف لبنان« هي �أول حركة 
�إ�سالمية �سيا�سية تولد ر�سميًا برتخي�س ي�ساري وعلماين، وما كان �أن 
يحدث هذا ل�ال ما كان ميثله كمال جنبالط كم�ؤ�ش�س ورئي�س للحزب 
�لتقدمي �ل�سرت�كي �لعلماين و�لدميقر�طي من فكر منفتح مار�س دورً� 

موؤثرً� يف تاريخ لبنان �ملعا�سر. 

كان �ختيار ��سم »�جلماعة �لإ�سالمية« عماًل ذكيًا يحمل يف 

)10( مقابلة مع فتحي يكن، �لديار، 1998/11/5.
)11( نائب ووزير لبناني �سابق.

)12( مقابلة مع �إبر�هيم �لم�سري، في كتاب: �لجماعة �لإ�سالمية في لبنان، �لمرجع �ل�سابق، �س42.
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طياته دللت مهمة منها:

- �أنه يوحي باأنهم كيان لبناين م�ستقل ل عالقة لهم بالتنظيم 
�لدويل لالإخو�ن �مل�سلمني، و�أنهم لي�سو� �متد�دً� له �أو فرعًا من فروعه.

�ل�سلبية  �ل�سيا�سية  �حلمولة  من  تعفيهم  �لت�سمية  هذه  �أن   -
ل�سم م�سحون ب�سر�عات مع �لتيار �لنا�سري و�سعبيته �لكا�سحة.

جمرد  ولي�سو�  �لإ�سالمية«،  »�جلماعة  �أنهم  �ل�سم  يوحي   -
»جماعة �إ�سالمية« من جماعات و�أطياف �إ�سالمية متعددة يف لبنان.

- يرتبط اال�شم بحركة اأبي االأعلى امل�دودي، وي�حي بارتباط 
�لذي  �آنذ�ك،  �لأبرز  �لباك�ستاين  �لإ�سالمي  �ملفكر  وهو  بفكره،  ما 
تركت �أفكاره تاأثريً� يف كافة �حلركات �لإ�سالمية �ملعا�سرة بعد ن�ساله 

وتاأ�سي�سه للجماعة �لإ�سالمية يف باك�ستان.

�لأمر  يحتاج  لبنان  يف  �لإ�سالمية  �جلماعة  فكر  ولدر��سة 
�إلى قر�ءة يف �أدبيات �لإخو�ن �مل�سلمني �لتي خطها ح�سن �لبنا، و�سوًل 
�إلى �سيد قطب و�ملودودي من جهة، و�إلى قر�ءة يف ما �أ�سدره �ملوؤ�س�س 
�لدكتور فتحي يكن من �أدبيات غزيرة. وت�سكل جميعكل هذه �مل�سادر 
بناء فكريًا غنيًا، لكنه كان �سببًا لتناق�سات �ستجد طريقها يف ما بعد 
يف  للجماعة  و�ل�سيا�سي  �لفكري  �مل�سروع  يف  حتولت  و�إحد�ث  لظهور 
لبنان. �إل �أن �لتجربة �لتنظيمية �لغنية لالإخو�ن �مل�سلمني كانت �ملعني 
�لأ�سا�سي للجماعة، فهي ��ستقت من نظامها و�أ�سلوب عملها وهيكليتها 
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»ع�سوية«  تنظيمية  عالقة  على  �لفعلية  �لناحية  من  وبقيت  �لكثري، 
من  بالكثري  �لد�خلي  نظامه  يتمتع  �لذي  �مل�سلمني  �لإخو�ن  بتنظيم 

�ملرونة و�ل�ستيعابية، وهو ما �سن�سري �إليه عند حتلينا لهذه �لنقطة.

ح�سلت �جلماعة يف �أو�خر عام 1958 على �إطاللة �إعالمية 
»�ملجتمع«، كان ح�سل على  با�سم  �إ�سد�ر �سحيفة ن�سف �سهرية  عرب 
خم�س  من  يقرب  ما  بال�سدور  و��ستمرت  �لد�عوق،  حممد  �متيازها 
�لمتياز  �ساحب  �لد�عوق  عمر  �أبو  ترخي�سها  �ألغى  �أن  �إلى  �سنو�ت 
�أن �ملجلة  وموؤ�س�س عباد �لرحمن ب�سبب خالفه مع �جلماعة، بخا�سة 
جانب  و�إلى  �لنا�سري.  للخط  معاد�تها  �إعالن  نحو  جتنح  �أ�سبحت 
�لن�سر�ت �لدورية، ومنها »�لفجر« و »�لثائر«، ح�سلت �جلماعة يف عام 
1964 على �متياز �سحيفة �أخرى با�سم »�ل�سهاب«، �لتي حافظت على 
�لأهلية  �ندلع �حلرب  ب�سبب  توقفت  عام 1975، حني  �سدورها حتى 
�للبنانية. وت�سدر �جلماعة �ليوم جملة �أ�سبوعية با�سم »�لأمان«. و�أما 
وبعدها  »�لطليعة«،  با�سم  دورية  ن�سرة  ي�سدر  فكان  �لطالبي  �لق�سم 

�أ�سبحت ُتعرف با�سم »�ملجاهد«)13(.   

م�ستقلني  �إ�سالميني  مع  بالتعاون  �جلماعة  �أن�ساأت  كما  
�لتي  �لإ�سالمية«،  �لرتبية  د�عمة حملية وعربية  »جمعية  و�سخ�سيات 
تعليمي يف طر�بل�س،  مدر�سي  �أول جممع  باإن�ساء   1967 عام  بد�أت يف 
�لرتبوية  و�ملجمعات  �ملد�ر�س  من  ع�سر�ت  قليلة  �سنو�ت  يف  تالها  ثم 

)13( مقابلة مع فتحي يكن، ��لديار، 1998/11/5، �نظر �أي�سًا: موقع �لجماعة �لإ�سالمية على �لإنترنت 
 .al-aman.com موقع حملة �لأمان على �لإنترنت ،al-jamaa.net
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و�لتعليمية و�ملهنية يف خمتلف �ملناطق �للبنانية با�سم »مد�ر�س �لإميان«، 
وذلك للم�ساعدة على خلق مناخ وبيئة منا�سبة لإعد�د �لنا�سئة �إعد�دً� 
�إ�سالميًا »�سحيحًا«. وكان لهذه �ملد�ر�س دورً� حيويًا وفاعاًل يف تاأمني 
�لتحتية  �لبنية  ُي�سّكل  دعويًا،  حم�سنًا  �أ�سبحت  �إذ  �ل�سبابي،  �لإطار 

�لر�فدة لكادر �جلماعة.

وم�ؤ�ش�شاتي،  اجتماعي  ن�شاط  االإ�شالمية  للجماعة  كان  كما 
�عتباره  ميكن  �لذي  �لتعاوين،  �لطبيب  مبركز   1962 عام  منذ  متثل 
عناية  �جلماعة  �أولتها  �لتي  �لإ�سالمية  �لطبية  للجمعية  �لأولى  �لنو�ة 
لها  �أ�سبح  و�لتي  �للبنانية،  �لأهلية  للحرب  �لأولى  �ل�سنو�ت  مركزة يف 
�ليوم �سبكة من �مل�ستو�سفات و�ملر�كز �ل�سحية يف خمتلف �ملحافظات 

و�ملدن، وبخا�سة يف �لأحياء �ل�سكنية �ل�سعبية.

غمار  �جلماعة  خا�ست   1976-1975 عامي  مدى  على 
خالل  من  �للبنانية  �لأهلية  �حلرب  �أثناء  �لع�سكري  �لعمل  جتربة 
تنظيم »�ملجاهدون«، وهي جتربة بقيت حمدودة �إذ� ما قورنت بتجربة 
�مليلي�سيات �للبنانية �لأخرى. ومع ذلك تقدم �جلماعة جتربتها يف هذه 
�حلرب يف  كتّيب بعنو�ن »�جلماعة �لإ�سالمية يف �لأزمة �للبنانية«)14(، 
وفيه   ،)76-75( �حلرب  بعد  �لأولى  �ل�سيا�سية  �لوثيقة  مبثابة  ُيعترب 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  جانب  �إلى  �لع�سكرية  �ملعركة  دخولها  �أن  تعلن 

)14( هذ� �لكتيب �سادر عن �أمانة �لأعالم، من دون تاريخ، لكن يت�سح من �ل�سياق �أن �سدوره كان �إثر 
الجماعة  لن�شاط  ويعر�س  �شفحة،   35 من  يتاألف  وهو   ،1976 عام  �لحرب  من  �لأولى  �لمرحلة  �نتهاء 

ومو�قفها وروؤيتها للحل �ل�سيا�سي لالأزمة �للبنانية.
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�ملدعومة  �لنعز�لية  �لهجمة  خطر  درء  بغية  كان  �لوطنية  و�لف�سائل 
با�سم  ع�سكريًا  جهازً�  �أن�ساأت  فلذلك  �لإ�سر�ئيلية،  �لعن�سرية  من 
»�ملجاهدون«، و�فتتحت �أكرث من ع�سرين مركزً� يف �ملناطق �لإ�سالمية. 
حول  دفاعي  حز�م  باإقامة  �لكتيب،  بح�سب  �جلهاز،  هذ�  عمل  ومتثل 
�سيد�،  و�أخريً�  وبريوت  و�ل�سنية  طر�بل�س  من  كل  يف  �لتما�س  مناطق 
حيث �سارك �ملجاهدون بفاعلية يف �سد �لهجمات �لنعز�لية. »ومتكنو� 
يف �ل�سمال بال�سرت�ك مع ف�سائل �حلركة �لوطنية من تطهري طر�بل�س 
و�سو�حيها من وجود �ملردة و�ل�سليبني ومن �لق�ساء على حت�سيناتهم، 
ول �سيما قلعة �لآباء �لكرمليني...« على م�سارف زغرتا. وي�سيف �لكتيب 
�أن »�ملجاهدين« قامو� بتدريب �لنا�سئة من �ل�سباب �لذين بلغ عددهم 
حو�لى خم�سة �آلف، ومئات �لفتيات. كما ي�سجل �لكتيب �أنه مل ي�سقط 
للجماعة يف �ملعارك �سوى ثالثة ع�سر �سهيدً�، مع تاأكيدها �أن �لتنظيم 
حر�س على �لتز�م �لأخالقية �لإ�سالمية يف �لأعمال �لع�سكرية، بعيدً� 
موجهًا  �لهوية،  على  �لقتل  عن  فامتنع  �لطائفية،  �لع�سبية  روح  عن 

جهوده �إلى �ساحات �لقتال)15(.  

على �مل�ستوى �ل�سيا�سي ت�سري �جلماعة يف هذ� �لكتيب �إلى �أن 
تعاونها مع �حلركة �لوطنية و�لي�سار كان يف �ل�سمال حتت �سيغة »جتمع 
خالل  من  ��ستطاعت  و�أنها  �لإ�سالمية«،  و�لهيئات  �لوطنية  �لأحز�ب 
عليها  التقى  التي  الكاملة  العلمنة  اإلى  الدع�ة  »اإحباط  التعاون  هذا 
زعماء �ليمني �لنعز�يل و�لي�سار �لوطني يف �آن و�حد«، موؤكدة �أنه نتيجة 

)15( �لمرجع �ل�سابق، �س14-13.
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موقفها �ل�سلب، طلب �حلزب �ل�سيوعي �للبناين من �حلركة �لوطنية 
�لتخلي عن مطلب �لعلمانية لأن �مل�سلمني يعار�سونها قيادة وقاعدة)16(.       

�أكدت �جلماعة يف هذه �لوثيقة �سعيها لك�سر �لحتكار �ملاروين 
لأن  �جلمهورية،  لرئا�سة  م�سلم  تر�سيح  على  وعزمها  �لأولى،  للرئا�سة 
�سيا�سي  نظام  يف  لهم  م�سروع  حق  وهذ�  �لأغلبية،  ي�سكلون  �مل�سلمني 
ل  بال�سلم  يوؤخذ  »ما  �أن  توؤكد  وهي  �لدميقر�طية)17(.  �لأ�س�س  يعتمد 
ناأخذه باحلرب، وما حتققه �لكلمة ل نعمد �إلى حتقيقه بالقذيفة، لذلك 
�أعياها  عندما  �إل  �ل�سالح  �إلى  تلجاأ  ومل  �ل�سيا�سي،  �حلو�ر  »�ختارت 
�حلل �ل�سيا�سي، وفاجاأها �خل�سم �ل�سليبي �ملاكر بالنار و�حلديد«)18(. 

يف  متثل  الذي  االإعالمي،  اجلماعة  ن�شاط  ال�ثيقة  تعر�س 
جريدة »املجاهد« واإذاعة »املجاهدون« والن�شاط ال�شيا�شي واالجتماعي 
يف �أثناء �حلرب، وتخل�س حتت عنو�ن »لبنان �لذي نريد« �إلى برنامج 
النقاط الع�شر، والذي تقدمه كمدخل للت�ش�ية ال�شيا�شية، والذي �ش�ف 

نعر�س له يف مكان �آخر من هذه �لدر��سة.  

ر لكو�در يف تنظيم »�ملجاهدون« �أن ميار�سو� دورً� مهمًا يف  ُقدِّ
مرحلة ما يف �أثناء �لحتالل �لإ�سر�ئيلي )1982(، وقد �ساركت �جلماعة 
بقو�ت �لفجر �لتي �أن�ساأتها يف �لت�سدي للعدو�ن �لإ�سر�ئيلي، وكان لها 
�سبتمرب  �أيلول/   15 عملية  ومنها  �سده،  �ملوؤثرة  �لعمليات  من  �لعديد 

)16( �لمرجع �ل�سابق، �س19-18.
)17( �لمرجع �ل�سابق، �س22.
)18( �لمرجع �ل�سابق، �س23.
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ويعترب  و�سليم حجازي.  �ل�سهيد�ن بالل عز�م  فيها  �سقط  �لتي   1982
�جلماعة،  لدى  مميزً�  يومًا  عام  كل  من  �لأول/�أكتوبر  كانون   27 يوم 
ففيه كانت مو�جهة مهمة مع �لعدو �سقط فيها قائد قو�ت »�لفجر« يف 
�جلنوب، �ل�سهيد جمال �حلبال، ومعه حممد علي �ل�سريف، وحممود 
للمقاومة  �لر�سمية  �لولدة  وغريها  �لعمليات  هذه  �سكلت  وقد  زهرة. 
�لإ�سر�ئلي،  �لحتالل  �سد  فيها  �لإ�سالمية  ودور �جلماعة  �لإ�سالمية، 
�ملقاومة  و�لقيادي �سمن  �لتنظيمي  بالتبلور  �لدور  لهذ�  ُي�سمح  و�إن مل 
لأ�سباب  بها  و�نفرد  بعد،  ما  يف  �هلل«  »حزب  قادها  �لتي  �لإ�سالمية 

�إقليمية ولوج�ستية و�أمنية.

امل�صروع الفكري للجماعة: بني الروؤية الإ�صالحية واخلطاب 
النقالبي

�جلماعة  قدمت  فقد  ومتو��سعة.  ملتب�سة  �لبد�يات  كانت 
�ملرير  بالو�قع  �أح�ّست  �ساعدة«  »طليعة  كـ  �ل�ستينيات  بد�ية  يف  نف�سها 
�لفكر  بقدر�ت  و�آمنت  �لرتدي،  هذ�  �سّر  »و�أدركت  �لأمة  تعي�سه  �لذي 
�قت�سادي  و�قع  و�إظهار  كرمي،  �جتماعي  كيان  بعث  على  �لإ�سالمي 
�لأفكار  قيادة  من  �لأمة  وحترير  نظيفة  �سيا�سية  حياة  وبناء  �سليم، 
و�ملذ�هب �لو�فدة و�ملنحرفة ومن �ل�ستعمار يف �ستى �سوره«)19(. وحتت 
عنو�ن »من �أين نبد�أ«، تعلن �جلماعة يف هذ� �لكتيب �لتاأ�سي�سي �أنه ل 
�أن  قبل  �إليها  �لنا�س  ندعو  �لتي  �لإ�سالمية  �ليقظة  تتحقق  »�أن  ميكن 

)19( من مبادئ و�أهد�ف �لجماعة �لإ�سالمية، ل. ت. )نعتقد �أن هذ� �لكتيب �سدر في بد�ية �ل�ستينيات(، 
وهو من �أول �أدبيات ومطبوعات �لجماعة، �س 1 و2. 
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فهي  لذلك  و�جلماعات.  و�لأ�سر  �لأفر�د  تتناول  �ساملة  نه�سة  ت�سبقها 
ملا  منوذجًا  ي�سبح  حتى  �مل�سلم  �لإن�سان  تربية  على  �ستعمل  �أنها  تعلن 
يريده �لإ�سالم يف �لأفر�د. وهي لذلك ترى �أن �لأ�سرة هي �للبنة �لأولى 
يف بناء �ملجتمع، لذلك �ستعمل على �إنها�س �ملر�أة من جهالتها وتعليمها 

كل ما يجعل منها زوجة وفية و�أمًا بارة«)20(.

 خطاب املوادعة والإ�صالح

»�لإ�سالم  �أن  �لتاأ�سي�سي  �لكتيب  هذ�  يف  �جلماعة  �عتربت 
دين  وللم�سلمني  وت�سريع،  تر�ث  لهم  فهو  �لعامل،  �إلى  �لعرب  ر�سالة 
ب�سكل �سريح  وللعامل نظام وح�سارة«)21(. و�سجلت �جلماعة  وعقيدة، 
تاأييدها للوحدة �لعربية. كما �عتربت »�ل�سعب �لعربي �سعب و�حد يف 
لغته وتر�ثه ووطنه وم�ساحله، وهو من�سجم بفكرته �مل�ستمدة من تاريخه 
وحاجات حا�سره وم�ستقبله... ووجود غري �مل�سلمني يف �لبالد �لعربية 
�لتاأ�سي�سي �سي�سبح م�ستبعدً�  �لطرح  �لوحدة فيها«)22(. وهذ�  ينايف  ل 
ما  �لتاأ�سي�سي  �لبيان  هذ�  يف  �جلماعة  وتقرر  �ل�سبعينيات.  مرحلة  يف 
هو �أعمق من ذلك، �إذ تعترب »�أن �لقومية تعبري �سادق عن خ�سائ�س 
االأمة واآمالها ور�شالتها يف احلياة«، اإال اأنها ت�شدد على ارتباط الق�مية 
العربية باالإ�شالم، واأنه ما مل يحدث ذلك االرتباط تفقد الق�مية عن�شر 
�ملجتمع،  يف  �لأخالقي  �لإ�سالح  لو�ء  حمل  عن  تتخلى  حني  »�ل�سمول« 

)20( �لمرجع �ل�سابق، �س 4.

)21( �لمرجع �ل�سابق، �س 5.

)22( �لمرجع �ل�سابق، �س 5.
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�إلى  ترتد  �أن  ل�سبيبتها  ت�سمح  حني  �لتقدمية،  عن�سر  �أي�سًا  وتفقد 
�ل�سهو�نية و�لإباحية و�لنفعية)23(. وترى �جلماعة يف بيانها �لتاأ�سي�سي 
�أنها  وتعلن  �ل�ستعمار،  �إل  منه  ي�ستفيد  ل  خطري  �سالح  �لطائفية  �أن 
�ستعمل على �إلغاء �لطائفية �لذميمة من �ستى مر�فق �حلياة �للبنانية. 
بالأديان  و�لت�سكيك  �لإحلاد  �إلى  �لدعوة  حظر  �لدولة  على  �أن  وتعترب 
و�لدعوة �إلى �لنعر�ت �لطائفية و�ملذهبية و�ل�سعوبية �لتي تنتق�س من 
قدر �لأمة وتاريخها و�أجمادها، كما عليها مكافحة �لدعو�ت �لإباحية 
و�إلغاء قانون �إباحة �لدعارة وتعاطي بيع �مل�سروبات �لروحية. ويخ�س�س 
�لبيان �سفحتني لالجتاه �ل�سيوعي �لذي يعتربه  »من �أخطر �لجتاهات 
�لتي تهدد عقيدة �لأمة و�أخالقها بالفناء و�لدمار«)24(. �إل �أنه ل يتحدث 

عن �لنظام �لر�أ�سمايل وخماطره على �لإطالق.

يطرح �لبيان روؤية �جلماعة للرثوة �خلا�سة و�لعامة، معتربً� 
�لعامة  �لرثو�ت  �أن  �إل  �لإ�سالمي،  �لنظام  يف  م�سونة  �لفردية  �مللكية 
يجب �أن تخ�سع لت�سريع ي�سون م�سلحة �لأمة. كما ل يجوز للدولة �أن 
تتدخل يف �لرثو�ت �خلا�سة �إل عند »�حلاجة �ملا�سة« من طريق �لتاأميم، 
�شرط اأن ال يق�شي ذلك على امللكية الفردية والتناف�س االقت�شادي)25(. 
ويتابع �لبيان طرح روؤية �جلماعة بالن�سبة �إلى �لعمل و�لعمال و�لزر�عة، 
موؤكدً� �أن لكل عامل �حلق �لطبيعي يف �أن يتناول من �لأجر ما يتنا�سب 
وكفاءته على �أن ل يقل عن �حلد �لأدنى للمعي�سة �لالئقة مع �سمان يف 

)23( �لمرجع �ل�سابق، �س 6 و7.
)24( �لمرجع �ل�سابق، �س 9.

)25( �لمرجع �ل�سابق، �س 11.
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حالة �ملر�س �أو �لبطالة �أو �ل�سيخوخة، ومنع ��ستخد�م �لأحد�ث وت�سغيل 
�لن�ساء �إل يف ما يتفق مع طبيعتهن �لجتماعية)26(. �إ�سافة �إلى تاأمني حق 
�حل�سول على �سكن �سالح وحد �أدنى للملكية �لزر�عية لكل فالح)27(. 
وميكن ب�سهولة مالحظة �أن بع�س �لأفكار م�ستوحاة من جتربة �لإ�سالح 
�لزر�عي �لتي وجدت طريقها �إلى �لتنفيذ مع ثورة 23 متوز �لنا�سرية 
�لتي كان م�سطفى �ل�سباعي قد تاأثر ببع�س طروحاتها. و�أما بالن�سبة 
ل�سباب  �إجبارية  �جلندية  تكون  �أن  �سرورة  �لبيان  فريى  �جلي�س،  �إلى 
ُيحر�س  و�أن  تاريخها،  يف  �لفا�سلة  �ملو�قع  فيها  ُتدر�س  �أن  على  �لأمة، 
ومكتبة.  معبد  ثكنة  كل  يف  يكون  و�أن  و�خللقي،  �لديني  �لتوجيه  على 
�لدولة  �لإ�سالح �حلكومي وتطهري دو�ئر  �إلى �سرورة  �لبيان  ويخل�س 
من �لفا�سدين و�ملرت�سني و�عتماد �لكفاءة و�لخت�سا�س)28(. و�أما يف ما 
يخت�س بالقانون فيجب �إعادة �لنظر »بكل �لقو�نني �جلز�ئية و�ملدنية 
مع  يتفق  مبا  جديد  من  و�سوغها  و�لتعليمية  و�لأخالقية  و�لقت�سادية 

تر�ث �لأمة ومبادئها �لأخالقية«)29(.

برنامج  �سيغة  �لتاأ�سي�سي  �لكتيب  �لبيان  هذ�  على  يغلب 
مت  �إذ  و�مل�سائل،  �لق�سايا  ملختلف  �جلماعة  روؤية  يطرح  �لذي  �لعمل 
ل  كان  فيه  �لإ�سالمي  فامل�سمون  وعمومية،  مبدئية  ب�سورة  مقاربتها 
يز�ل يغلب عليه �لطابع �لأخالقي �لعام. بعدها �سدر كتيب �آخر بعنو�ن 

)26( �لمرجع �ل�سابق، �س 12.

)27( �لمرجع �ل�سابق، �س 13.

)28( �لمرجع �ل�سابق، �س 14.

)29( �لمرجع �ل�سابق، �س 15.
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»هذه دعوتنا«)30(، يذهب �إلى تعميق هذ� �ملنهج، وفيه تعترب �جلماعة 
�لفردية �ملطلقة كما  �إلى نهج »ل يقوم على  �ليوم  �لب�سرية بحاجة  �أن 
عرفتها  كما  �ملت�سّلطة  �جلماعية  على  ول  �لر�أ�سمالية،  �لنظم  عرفتها 
يحطم  وال  الدين،  طبيعة  عن  الدولة  ن�شاط  يبعد  ال  منهٍج  ال�شي�عية، 
االإميان مهيمنة على  روح  فيه  تظل  والعمل، منهٍج  االإميان  ال�شلة بني 

�ملعرفة �لعلمية. و�لإ�سالم وحده هو �لذي ميلك تلبية ذلك«)31(. 

   تقدم �جلماعة يف هذه �لن�سرة تو�سيفها للو�قع �ل�سيا�سي 
و�لجتماعي، وحتذر من تعاظم موجة �لتقليد و�نت�سار �أ�سباب �لإغو�ء 
بحياتنا  نزلت  �لتي  �لأولى  �لكارثة  »�أن  �عتربت  �أنها  كما  و�لإغر�ء، 
�ل�سك  زرعت  جانحة  مادية  بلوثات  عقائدنا  �أ�سيبت  �أن  �لإ�سالمية 
وخميفة«)32(،  عنيفة  لهز�ت  �لتدين  روح  عّر�س  مما   ... و�لإحلاد 
�أخالق �جلماهري  �ساع يف  �لذي  �لنحر�ف  يئن من  �ملجتمع  بد�أ  حيث 
و�لجتماعية،  �لعلمية  �مل�ستويات  �ستى  ويف   ، طبقاتهم  �ختالف  على 
جمموعها،  يف  فا�سدة  نظم  هي  جمتمعنا  ت�سود  �لتي  »�لنظم  وحتى 
فكرثت �ملظامل �لجتماعية، و��ست�سرى �لف�ساد، و�ساءت �أجهزة �لدولة 
و�زد�دت �جلر�ئم«)33(، وباتت �لأمة تعي�س ظروفًا رهيبة. فالنقالبات 
�لع�سكرية و�لنتكا�سات �لوحدوية و�لفنت �لطائفية و�لقومية و�ملوؤ�مر�ت 
�ل�ستعمارية حطمت �لروح �ملعنوية و�لتهمت جمموعة غنية من �ملو�هب 

لبنان، رقم )3(، ل. ت. )ويمكن  �لإ�سالمية في  �لجماعة  توجيهية ت�سدرها  ن�سرة  )30( هذه دعوتنا، 
�ل�ستنتاج �أنها �سدرت في �أو��سط �ل�ستينيات(.  

)31( �لمرجع �ل�سابق، �س 4 و5.
)32( �لمرجع �ل�سابق، �س 7.
)33( �لمرجع �ل�سابق، �س 8.
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و�لكفايات، وما يزيد من حدة �لقلق »وجود �إ�سر�ئيل يف قلب �أمتنا وهي 
�آخذة يف �لنمو يومًا بعد يوم ع�سكريًا و�قت�ساديًا«)34(. 

   بعد هذ� �لتو�سيف يخل�س �لكتيب �إلى �أن �لإ�سالم يحوي 
يف  باأمتنا  �سار  �لذي  �لوحيد  �ملنهج  وهو  �لنه�سة،  عنا�سر  »كل  على 
من  �لإ�سالم  متكني  من  بد  ل  وعليه  �خللود«)35(.  ميادين  �إلى  �ملا�سي 
�لقيادتني �لفكرية و�ل�سيا�سية يف �ملجتمع، �إذ �أ�سبح هذ� �لأمر �سرورة 
دينية، و�جتماعية، ووطنية، وقومية، و�إن�سانية. ويتوقف �لكتيب عند كل 
�لدليل  ي�ستخدم  �لذي  �ملنطقي  بالتحليل  �ل�سرور�ت  �سرورة من هذه 

�لعقلي �أكرث مما ي�ستخدم �لدليل �لنقلي.

�ملرحلة  هذه  يف  �لإ�سالمية  �جلماعة  �أدبيات  يف  �لالفت 
يف  قطب  و�سيد  �ملودودي  م�سطلحات  ت�ستخدم  مل  �أنها  �لتاأ�سي�سية 
�إعالن جاهلية �ملجتمعات �ملعا�سرة وتكفري �لأنظمة و�لدول و�سوًل �إلى 
�ملجتمعات، بل �إن �لقارئ ل يجد مل�سطلح حاكمية �هلل وجاهلية �ملجتمع 
و�لأخالقي  �لدعوي  �لطابع  خطابها  على  يغلب  يز�ل  ل  كان  �إذ  �أثرً�، 
�أن  ميكننا  كما  �لبنا.  ب�سياغات  �ملتاأثر  �ملعتدل  �ل�سيا�سي  و�ملنهج 
ن�ستنتج �أن ور�ء هذ� �لعتد�ل تكمن تاأثري�ت م�سطفى �ل�سباعي �لذي 
يف  �مل�سلمني  �لإخو�ن  قيادة  مع  فيها  �ختلف  و�جتهاد�ت  �آر�ء  له  كان 
�سوريا وم�سر، وبخا�سة بعد �سدور كتابة �ل�سهري »�إ�سرت�كية �لإ�سالم«. 
�أبرز �ل�سخ�سيات �لإ�سالمية �ملعتدلة  ول يخفي �أن هذ� �ملفكر هو من 

)34( �لمرجع �ل�سابق، �س9.
)35( هذه دعوتنا، �س 10.
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فيها،  �لإ�سالمية  للحركة  �لفعلي  و�ملوؤ�س�س  �ل�سام،  بالد  يف  و�لو�سطية 
ف�ساًل عن تاأثري كتابات خليفة ح�سن �لبنا �ساحب �لكتاب �ل�سهري »دعاة 
�ملودودي  على  ردً�  كتبه  و�لذي  ومو�قفه،  �له�سيمي،  ح�سن  ق�ساة«،  ل 

وقطب من دون �أن ي�سميهما ��ست�سعارً� منه بخطورة خطاب �لتكفري.

 النعطاف نحو خطاب التكفري واملفا�صلة

�جلماعة  د�خل  تغري  بد�أ  ووفاته،  �ل�سباعي  غياب  بعد 
�لإخو�ن  د�خل  �لتكفريي  �لتيار  منو  مع  تر�فق  لبنان،  يف  �لإ�سالمية 
من  لبنان  يف  �لإ�سالمية  �جلماعة  د�خل  ذلك  ظهر  وقد  �مل�سلمني، 
خالل �لكتيب �ملعنون »هذ� هو �لطريق«)36(. �إذ نلحظ يف هذ� �لكتيب 
منعطفًا �نقالبيًا وثوريًا يف خطاب �جلماعة �لفكري، وكاأنه ياأتي خارج 
�لكتيب  عنو�ن  ذلك من  تلم�س  لنف�سها. وميكن  �ختطته  �لذي  �ل�سياق 
�لذي ��ستوحته �جلماعة من كتاب »معامل يف �لطريق« ل�سيد قطب، وهو 
�لكتاب �لذي يعترب من �ملر�جع �لتاأ�سي�سية �سديدة �لتاأثري يف جميعكل 
�حلركات �لإ�سالمية �ملعا�سرة، و�لذي مت تبنيه على نطاق و��سع. كتيب 
�جلماعة �لإ�سالمية هذ� هو عبارة عن تلخي�س ملا كتبه �سيد قطب، بل �إن 
بع�س �جلمل و�ملقاطع و�سعت كما هي ومن دون ت�سرف كهذه �جلملة: 
�لإ�سالم  عا�سرها  �لتي  كاجلاهلية  جاهلية  يف  تعي�س  �ليوم  »�لب�سرية 
�أو �أظلم. كل ما حولنا جاهلية، ت�سور�ت �لنا�س وعقائدهم وعاد�تهم 
وتقاليدهم  �سر�ئعهم  و�آد�بهم،  فنونهم  ثقافتهم،  مو�رد  وتقاليدهم. 

)36( »هذ� هو �لطريق«، ن�سرة توجيهية �سادرة عن �لجماعة �لإ�سالمية في لبنان، رقم ) 4 (، نعتقد �أنها 
�سدرت بين عامي 1965 و1966.
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وحتى �لكثري مما حت�سبه ثقافة �إ�سالمية وفل�سفة �إ�سالمية. هو كذلك 
�سنيع �جلاهلية«)37(. ول ي�سري هذ� �لكتيب �إلى �سيد قطب بال�سم، لكنه 
بال�سم،  �ملودودي  �لأعلى  �أبي  �إلى  ي�سري  ول  بالكامل،  �أطروحته  يتبنى 
لكنه يتبنى �أفكاره بالكامل �أي�سًا، ومنها  »�أن �لعرب كانو� يعرفون من 
�للوهية  �أن  يعرفون  �إل �هلل«، وكانو�  �له  »�إله« ومعنى »ل  لغتهم معنى 
تعني �حلاكمية �لعليا، كانو� يعرفون مدلولها �حلقيقي«)38(. و�لنتيجة �أن 
�مل�سلمني يف �لوقت �حلا�سر يتعذر عليهم �أن يدركو� �لغر�س �حلقيقي 

و�ملغزى �جلوهري من دعوة �لقر�آن. 

ترى �جلماعة يف هذ� �لكتيب »�أن �لأر�س تطهرت من �لفر�س 
ليقرر  ولكن  �لعرب،  �سلطان  فيها  ليقرر  ل  �لإ�سالم،  و�لروم مع دعوة 
رومانيًا  كله،  �لطاغوت  �سلطان  من  تطهرت  لقد  �هلل،  �سلطان  فيها 
�لنا�س يف  يتحرر  �أن  �لطريق  ولي�س  �ل�سو�ء«)39(.  وفار�سيًا وعربيًا على 
لأن  عربي،  طاغوت  �إلى  فار�سي  �أو  روماين  »طاغوت  من  �لأر�س  هذ� 
كذلك  �لعقيدة«.  جن�سية  هي  للنا�س  �لإ�سالم  يريدها  �لتي  �جلن�سية 
فقد ف�سلت »�لوطنية« و»�لقومية« و�لتجمعات �لإقليمية، ومل تعد متلك 
ر�سيدً� جديدً�. ومن �لوهم �لقول �إن �لدعوة ميكن لها، تي�سريً� للطريق، 
تخل�س  �أن  �لقلوب يجب  �إن  �جتماعية.  �أو  قومية  ر�ية  تقوم »حتت  �أن 
�أوًل هلل، وتعلن عبوديتها له وحده، بقبول �سرعه وحده، ورف�س كل �سرع 

ال�شروق، ط  دار  بيروت،  الطريق«،  »معالم في  �شيد قطب:  بكتاب  قارن   �ل�سابق، �س 4.  �لمرجع   )37(
1983، �س 21. 

�لقر�آن«،  في  �لأربعة  »�لم�سطلحات  �لمودودي:  �لأعلى  �أبو  بكتاب  قارن   .8 �س  �ل�سابق:،  �لمرجع   )38(
القاهرة، دار التراث العربي، ط 1986، �س 8 و9.

)39( �لمرجع �ل�سابق، �س 11 و12.
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�لبيان  بني  كبري  فرق  ثمة  �لفكري  �لنعطاف  هذ�  يف  غريه«)40(.  �آخر 
و�لكتيب  �لقومي  �لعروبي  �لتيار  مع  �لت�ساحلي  وخطابه  �لتاأ�سي�سي 
�ملعنون بـ»هذ� هو �لطريق«، �لقطبي �مل�سمون و�ملودودي �ملنهج، �لذي 
يذهب �إلى �عتبار �لقومية و�لوطنية »طاغوتًا«، و�إلى �إعالن �لقطيعة مع 
�ملجتمعات �جلاهلية، ترجمة ملقولة »�لعزلة �ل�سعورية« �لتي �أطلقها �سيد 
قطب، ر�ف�سًا مقولة »�لدين للو�قع« ور�ف�سًا مقولة »م�سلحة �لب�سر هي 
من  مت�سمنة  �لب�سر  م�سلحة  »�أن  معتربً�  و�قعهم«  ت�سوغ  �أن  يجب  ما 
للب�سر ذ�ت  بد�  فاإذ�  بلغ عنه ر�سول �هلل،  �أنزله، وكما  �سرع �هلل، كما 
يوم �أن م�سلحتهم يف خمالفة ما �سرع �هلل لهم فهم �أوًل و�همون. وثانيًا 
كافرون«)41(. تخل�س هذه �لن�سرة �لتوجيهية �لنقالبية �إلى »�أن �مل�ساألة 
يف حقيقتها م�ساألة كفر و�إميان، م�ساألة �سرك وتوحيد، م�ساألة جاهلية 
يحيون  وهم  يدعون  كما  �لإ�سالم  طريق  على  لي�سو�  و�لنا�س  و�إ�سالم. 
و�لدعوة  م�سلمني.  هوؤلء  ولي�س  �إ�سالمًا.  هذ�  لي�س  �جلاهلية.  حياة 
�إلى �لإ�سالم، ولتجعل منهم م�سلمني من  �إمنا تقوم لرتد �لنا�س  �ليوم 
جديد«)42(. بهذه �خلامتة �لتكفريية للمجتمع ينتهي �لكتيب �لذي يختط 
طويلة  لفرتة  و�سي�سكل  لبنان،  يف  �لإ�سالمية  للجماعة  قطبيًا  منهجًا 
خلق  على  ي�ساعد  �سوف  كما  �لأ�سا�سية،  و�لرتبوية  �لتثقيفية  مادتها 

�ملناخ لتفريخ جماعات متطرفة حتت عباءة �جلماعة.

)40( �لمرجع �ل�سابق، �س 5.
)41( �لمرجع �ل�سابق، �س 14، مقتب�س حرفيًا من كتاب »معالم في �لطريق« ل�سيد قطب، م. �س، �نظر 

وقارن بال�سفحة 106 و107. 
)42( �لمرجع �ل�سابق، �س 16، وهي خال�سة �أي�سًا مقتب�سة حرفيًا من �سيد قطب م .�س، قارن بال�سفحات 

.174 – 173



المسبار 28

إسالميو لبنان الوحدة واالختالف على أرض المستحيل

ميثل هذ� �لكتّيب �خلط �لفكري �لر�سمي للجماعة يف ذلك 
�حلني، كما ير�سم �سورة �جلماعة يف ذروة ت�سددها وجمودها �لفكري 
موؤ�س�س  يكن،  فتحي  كتابات  ت�سكل  و�سوف  �لقطبية،  �لأطروحة  عند 
ومنظر �جلماعة، �ملرتكز �لرئي�س يف �لتثقيف �لفكري للجماعة، ف�ساًل 
عن �أدبيات مفكري �لإخو�ن �مل�سلمني يف �لعامل �لعربي و�إنتاج �ل�سيخني 
�ملودودي و�لندوي �لباك�ستانيني، �إل �أن �ملنعطف �لفكري باجتاه �للتز�م 
ما  �أقرب  ويجعلها  يكن،  كتابات  �سيطبع  �ملودودي  �لقطبي  باخلطاب 
�لآخرين،  لأفكار  جديدة  و�سياغات  و�سروحات  تلخي�سات  �إلى  تكون 
لي�س فيها ما يعرّب عن خ�سو�سية �جلماعة �لإ�سالمية وحقائق �نتمائها 

�إلى �ملجتمع �للبناين �ملتعدد و�ملتنوع.

�لكتاب  وهو  لالإ�سالم«)43(.  �نتمائي  يعني  »ماذ�  كتابه  يف   
�لذي �سدرت طبعته �لأولى يف مطلع �ل�سبعينيات، و�لذي �سهد �نت�سارً� 
و��سعًا يف �لعامل �لإ�سالمي، يذهب يكن يف �لق�سم �لأول منه �إلى تبيان 
ال�شروط التي يجب ت�افرها يف كل من انتمى اإلى هذا الدين. ويف الق�شم 
�لإ�سالمية،  �حلركة  �إلى  و�لنتماء  لالإ�سالم  �لعمل  وجوب  يبني  �لثاين 
كما يبني مو��سفات هذه �حلركة و�أهد�فها وو�سائلها وفل�سفتها وطريقة 
�لكتاب  ويتجاوز  �إليها.  �ملنتمني  يف  تو�فرها  �لو�جب  و�ل�سفات  عملها 
فيتوجه  �لإ�سالمية،  �لأمة  هموم  ليحمل  �للبنانية  �ل�ساحة  باهتماماته 
تتجاوز  �إ�سالمي  كمفكر  نف�سه  مقدمًا  و�خلطاب،  بالهتمام  �إليها 

�هتماماته حدود »�لوطن« �لذي مل يعد �سوى »كيان« �سنعه �ل�ستعمار.

)43( فتحي يكن، »ماذا يعني انتمائي لالإ�شالم«، م�ؤ�ش�شة الر�شالة، ط 21، 1995.
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   يف هذا الكتاب، ي�شع يكن الئحة �شروط ليكتمل بها انتماء 
�إلى �لإ�سالم، تبد�أ ب�سوؤون �لعقيدة و�لعبادة و�لأخالق، وتنتهي  �مل�سلم 
بال�شل�ك الي�مي يف العمل واالأ�شرة واملجتمع، وهي �شروط اأقل ما يقال 
عن  �لإ�سالمية  �لذ�كرة  حتمله  �لذي  �لتاريخي  �ملثال  متثل  �إنها  فيها 
�ل�سحابة. يذهب يكن �إلى �عتبار �أن �مل�سلم ل يكتمل �إ�سالمه �إل بانتمائه 
�إلى �لإ�سالم، فمهمة �حلركة �لإ�سالمية هي »تعبيد �لنا�س هلل  حركيًا 
�لإ�سالمي  �ملجتمع  لإقامة  و�لعمل  وجماعات  �أفر�دً�  وتعالى  تبارك 
و�أما  ر�سوله«)44(.  و�سنة  �هلل  كتاب  من  وتعاليمه  �أحكامه  ي�ستمد  �لذي 
ت�سور�تها  ت�ستمد  ربانية،  �أوًل:  باأنها  فتتمّثل  �حلركة  هذه  خ�سائ�س 
و�أحكامها و�أخالقها من دين �هلل. وثانيًا �أنها ذ�تية، مبعنى �أنها منبثقة 
من و�قع �ملجتمعات �لإ�سالمية، وغري م�ستوردة �أو م�ستوحاة من �ل�سرق 
�أو �لغرب. وثالثًا �أنها تقدمية، مبعنى �أنها يف م�سمونها �أقدر على حل 
يعني  �أن  دون  �لب�سرية من  �لت�سريعات  و�حلياة من  �لإن�سان  م�سكالت 
ذلك عدم �ل�ستفادة من كل ما تتفتق عنه �لعقول، و�أنها ر�بعًا �ساملة، 
دون  �حلياة  جو�نب  من  جانب  �سالح  على  تقت�سر  ل  دعوة  �إنها  �أي 
�إلى معينه  �إلى �لعودة بالإ�سالم  �لآخر. وهي دعوة �سلفية، لأنها تدعو 
يف  �ملطهرة  �ل�سنة  �إحياء  على  تعمل  لأنها  �ُسنية  وهي  �ل�سايف،  �لأول 
�أفر�دها ويف �ملجتمع، وهي �سيا�سية لأنها تعمل على رعاية �سوؤون �لأمة 

بالإ�سالم)45(.

يحدد يكن �ملر�حل �لتي يجب �أن تتقيد بها �حلركة �لإ�سالمية، 

)44( »«�لمرجع نف�سه، �س109.
)45( �لمرجع نف�سه، �س113 و114 و115.
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فالتدرج �سروري لأن طريقها �ساق وطويل. فاملرحلة �لأولى هي مرحلة 
�لتعريف، وو�سيلتها �لوعظ و�لإر�ساد و�إقامة �ملن�ساآت �لنافعة. و�ملرحلة 
�ل�ساحلة  �لعنا�سر  �ختيار  �إلى  وتهدف  �لتكوين،  مرحلة  هي  �لثانية 
�ملرحلة �سويف بحت من  �لدعوة يف هذه  ونظام  �أعباء �جلهاد.  حلمل 
�ملرحلة  و�أما  �لعلمية.  �لناحية  من  بحت  وع�سكري  �لروحية،  �لناحية 
متو��سل  وعمل  معه  ل هو�دة  وفيها جهاد  �لتنفيذ  فهي مرحلة  �لثالثة 
�إل  عليهما  ي�سرب  ل  و�بتالء  و�متحان  �لغاية،  �إلى  �لو�سول  �سبيل  يف 
�لطاعة«)46(.  »كمال  �إل  �لطور  هذ�  يف  �لنجاح  يكفل  ول  �ل�سادقون، 
�لتنظيم  و�سرية  �لعمل  عالنية  �أي�سًا  يحددها  �لتي  �خل�سائ�س  ومن 
قطب  �سيد  �سّماه  ما  عند  ويتوقف  �لطويل،  �لنف�س  ب�سيا�سة  و�لإميان 
»�لعزلة �ل�سعورية«، فيتبنى هذ� �ملفهوم حني يعر�س ملقولة قطب: �أنه ل 
بد من طليعة، تعزم هذه �لعزمة ومت�سي يف �لطريق. مت�سي يف خ�سم 
وهي  مت�سي  جميعًا،  �لأر�س  �أرجاء  يف  �لأطناب  �ل�ساربة  �جلاهلية 
تز�ول نوعًا من �لعزلة من جانب، ونوعًا من �لت�سال من �جلانب �لآخر 
باأن �ملق�سود هنا هو عزلة  �لذي هو �جلاهلية �ملحيطة«. وي�سرح يكن 
�ل�سعور من �أن يدن�سه رغام �جلاهلية. عزلة �لنف�س و��ستعالء �إميانها 
وهي تكت�سف �لزيف وتتحدى �لباطل، و�لعزلة هنا تعني �لتمايز، متايز 
و�ل�سلوك  و�لأخالق  و�ل�سعور  بالفكر  �لكافرة،  �لفئة  عن  �ملوؤمنة  �لفئة 
و�مل�ساعر و�لأحا�سي�س. �أما يف �لعمل و�حلركة و�لحتكاك و�لدعوة فال 

جمال للعزلة �أو �لنفر�د و�إل تعطل �لعمل)47(.

)46( �لمرجع نف�سه، �س 117 – 118. 
)47( �لمرجع نف�سه، �س 120 – 121.
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يوجه يكن نقدً� لذعًا لالأحز�ب �لإ�سالمية �لتي تخالف �أ�سول 
�مل�سلمني،  »�ملرونة و�لنفتاح« ودعوى حتقيق م�سلحة  �لإ�سالم  بحجة 
كامل�ساركة يف �حلكم يف ظل �أنظمة و�سعية كافرة، �أو طرح ق�سايا جانبية 
�لإ�سالمية،  �لق�سايا  عن  بها  و�لن�سغال  فيها  �جلهد  و�إفر�غ  وجزئية 
بالغة  باإ�ساءت  تت�سبب  �سوهاء  مبتورة  �لفئات  هذه  �أعمال  تبقى  لذلك 
�حلركة  قب�سة  »�إن  حا�سمة:  تعبوية  لهجة  يف  موؤكدً�  لالإ�سالم)48(. 
�إلى مقاتل �لنظم  �أن تكون موجهة د�ئمًا وبا�ستمر�ر  �لإ�سالمية ينبغي 
�لو�سعية �حلاكمة، و�إلى مرتكز�تها �لإ�سالمية، وقو�عدها ومنطلقاتها، 
وحذ�ر من خطوة تكون �سببًا يف عي�سها ل م�سمارً� يف نع�سها؟ حذ�ر من 
خطوة تكون مربرً� لبقائها ل عاماًل يف زو�لها وفنائها؟«)49(. يخل�س يكن 
يف كتابه �لتاأ�سي�سي هذ� �إلى �عتبار �أن �لنتماء �إلى �حلركة �لإ�سالمية 
»هو يف �حلقيقة �نتماء فعلي لالإ�سالم«)50(، ما يعني �أن �مل�سلم �لذي مل 
يلتزم باجلماعة �لتي يرئ�سها هو لي�س لديه �نتماء فعلي �إلى �لإ�سالم، 
وهذ� يرتب عليه م�ساألتني: �لطاعة و�لبيعة. ومع �أن �لطاعة م�سمولة يف 
�أورده  �أنه يفرغ لها فقرة خا�سة يتبّنى فيها كل ما  �إّل  عنا�سر �لبيعة، 
�لعمل-  �لإخال�س-  )�لفهم-  وهي  �لبيعة  عنا�سر  من  �لبنا  ح�سن 
�جلهاد- �لت�سحية- �لطاعة- �لثبات- �لأخوة- �لثقة(. ويقتب�س حرفيًا 

ما �أورده موؤ�س�س �لإخو�ن مع �سرح لكل عن�سر من هذه �لعنا�سر.

�أنو�ع  �أربعة  لـ »�لآخر« �لإ�سالمي، فريى    يقدم يكن تقييمه 

)48( �لمرجع نف�سه، �س 132 – 133.
)49( �لمرجع نف�سه، �س 154.
)50( �لمرجع نف�سه، �س 168.
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حم�س،  روحي  �جتاه  فهناك  �لإ�سالمية«.  و�لهيئات  »�لو�جهات  من 
�جلو�نب  ح�سابهم  من  هوؤلء  �أ�سقط  وقد  �لروحية،  بالرتبية  يعني 
بعيدة  جعلها  ما  و�لتنظيمية،  و�جلهادية  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  �لأخرى 
عن �لو�قع، جاهلة مبا يجري حولها، وعاجزة عن فهم �لظروف �لتي 
ي�سميها.  �أن  دون  من  �ل�سوفية  لالجتاهات  يلمح  هنا  وهو  تعي�سها. 
ملنظمات  باملثل  �ملناف�سة  بفعل  قامت  ثقايف  �جتاه  ذ�ت  هيئات  وهناك 
م�سيحية �أو يهودية، كجمعيات �ل�سبان �مل�سلمني مثاًل، وهذ� نوع ي�سيء 
�إلى �لإ�سالم مب�سايرته لأنظمة وعهود ُعرفت بعد�ئها لالإ�سالم و�أهله. 
وهناك جمعيات ذ�ت �جتاه خريي ن�ساأت حتت �سغط �حلاجة �إلى �إعانة 
�لبائ�سني وتاأمني �لعالج للمر�سى، وهي رغم فو�ئد ما تقوم به �إل �أنها 
وهناك  تغيريية.  حركة  �عتبارها  ميكن  ول  �لفاعلية،  حمدودة  تبقى 
�أحز�ب �إ�سالمية ذ�ت �جتاه �سيا�سي �سرف - يلّمح �إلى حزب �لتحرير 
وهو  تتعد�ه،  �أو  تتخّطاه  ل  �لعمل  لونًا من  تتبّنى   - ي�سميه  �أن  دون  من 
حمتوى  غري  من  �لإ�سالمية  �ل�سعار�ت  ورفع  �لإ�سالم،  با�سم  �ملناورة 
عقيدي تلتزم به كتنظيم و�أفر�د. ويوجه نقدً� لذعًا لهذه �لت�سكيالت 
و�لهيئات �لتي تخالف �أ�سول �لإ�سالم بحجة »�ملرونة و�لنفتاح« ودعوى 
�أنظمة و�سعية  حتقيق م�سلحة �مل�سلمني، كامل�ساركة يف �حلكم يف ظل 
و�إفر�غ �جلهد فيها و�لن�سغال  �أو طرح ق�سايا جانبية وجزئية  كافرة، 
مبتورة  �لفئات  هذه  �أعمال  تبقى  لذلك  �لأ�سا�سية.  �لق�سايا  عن  بها 

�سوهاء تت�سبب باإ�ساء�ت بالغة لالإ�سالم)51(. 

)51( �لمرجع نف�سه، �س133-132.
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باجتاه  �أكرث  تذهب  �ل�سبعينيات  منذ  يكن  كتابات  �أخذت     
�لت�سدد و�لتبني �لكامل ملقولت �لتيار �لتكفريي �لإ�سالمي. وكانت هذه 
�لكتابات متثل �لثقل �لأ�سا�سي يف عملية �لتثقيف �لعقائدي و�لتنظيمي 
�جلاهلية  م�سطلحات  و�أ�سبحت  لبنان،  يف  �جلماعة  وكو�در  لعنا�سر 
بعد،  �لفكري يف ما  �إنتاجه  �ملعا�سرة و�حلاكمية ذ�ت ثقل مركزي يف 
يعي�سون يف جمتمع جاهلي ل ميّت  �لإ�سالم  »�أن دعاة  �إلى  فهو يذهب 
وتعطلت  واملثل  القيم  كل  من  حتلل  جمتمٍع  ب�شلة،  الدين  ج�هر  اإلى 
اأ�شبح  االإف�شاد، حتى  فيه ع�امل  ازدحمت  فيه ح�ا�س اخلري، جمتمٍع 
�لتورع و�لتدين رمز  �لتقدم و�لتح�سر، وغد�  �لتهتك و�لإباحية عنو�ن 
�لرجعية و�لتاأخر«)52(. ويف مكان �آخر يقول: »لقد هدمت جاهلية �لقرن 
�لع�سرين كل معنى من معاين �لف�سيلة و�خلري و�لكر�مة، و�أ�سفرت عن 
وجه كالح �ساحب ترت�سم فيه �أ�سباب �لغو�ية و�لفتنة و�ل�سذوذ... حتى 
�أ�سبح �لإن�سان ل يفّكر �إل بها ول يعي�س �إل لها ول يحكم على �لأ�سياء �إل 

من خاللها. �أعمت ب�سره وب�سريته و�أماتت ح�سه و�سعوره«)53(.   

   ول يعلن يكن عن موقفه من �لتعددية �حلزبية و�ل�سيا�سية، 
�لإ�سالمي  �لعمل  »طبيعة  لأن  �حلزبي،  و�لعمل  لالأحز�ب  �إد�نته  رغم 
فناء  »جرثومة  هي  فال�سخ�سانية  �حلزبي«)54(،  �لعمل  طبيعة  غري 
�حلركات �حلزبية«، و�أما �لعقائدية فهي »عامل بقاء �حلركة �لإ�سالمية 
�أهم  �ل�سر و�لعالنية هي  و��ستمر�رها«، و�لتجرد هلل و�لإخال�س له يف 

)52( فتحي يكن، »م�شكالت الدع�ة والداعية«، بيروت، م�ؤ�ش�شة الر�شالة، ط15، 1995، �س48. 
)53( �لمرجع نف�سه، �س106.
)54( �لمرجع نف�سه، �س132.
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�حلركات  �سمة  هي  �حلق  على  �مل�ساومة  بينما  �لعقائدية،  خ�سائ�س 
�حلزبية.

   يدعو يكن �إلى �سرورة قيام حركة �إ�سالمية عاملية و�حدة، 
ويطرح �أربعة مربر�ت جتعل من هذه �ملهمة ذ�ت �أولوية: 

�سارية،  حتديات  �لع�سر  هذ�  يف  يو�جه  �لإ�سالم  �إن   -1    
يف  معطلة  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  عن  �ملنبثقة  وقو�نينه  �لإ�سالم  و�أحكام 
و�لأفكار  و�لأنظمة  �لطاغوت  وحكم  �لإ�سالمي  �لوطن  �أنحاء  �سائر 
ن �لغزو �ملارك�سي �لي�ساري �مللحد  �مل�سادة لالإ�سالم و�حلاقدة عليه مكَّ

من �أن يجتاح �لأمة.

تعد  مل  و�جلاهلية،  �لإ�سالم  بني  �ليوم  �ملعركة  �إن   -2    
دمويًا.  �ل�سر�ع  �أ�سحى  بل  و�حلو�ر،  �ملناق�سة  حدود  يف  حم�سورة 
و�سحل  قتل  من  �لفتاكة  �لأ�سلحة  جميعكل  ت�ستخدم  �ليوم  فجاهلية 

و�سجن وتعذيب وت�سريد، ف�ساًل عن �لت�سكيك و�لتخوين.

   3- �إن �لعامل بات يعي�س �ليوم حالة �سياع، و�أ�سبح يئن حتت 
وطاأة �لنحر�ف و�ل�سذوذ و�لفر�غ و�أعمته مظاهر �ملدنية �حلديثة، ما 

يتهدد �لوجود �لإن�ساين بالفناء.

   4- �لتحديات �لتي تو�جه �لإ�سالم )�ل�سهيونية – �ملا�سونية 
– �ل�سيوعية - �لتب�سري �ل�سليبي( و�إمكانات �أطر�فها �لكبرية، ل ميكن 

مو�جهتها �إل على م�ستو�ها نف�سه وباأ�ساليبها نف�سها.



35المسبار

د. عبدالغني عماد

يناق�س  �لعاملية،  يعر�س خ�سائ�س هذه �حلركة  �أن  وقبل     
تبّنتها  �لتي  و�لإر�ساد  �لوعظ  �لإ�سالمي فريف�س طريق  �لعمل  جتارب 
�مل�سيحي،  �لتب�سري  بطريقة  ت�سبهه  عن  عد�  لأنه  �لتبليغ«،  »جماعة 
قليل  �لأثر  بطيء  عمل  وهو  ورو�دها،  �مل�ساجد  يف  حم�سورً�  �سيبقى 
�لثمر، وهو ل يف�سي �إلى �إقامة جتمع حركي منظم قادر على مو�جهة 
�جلاهلية وحتدياتها �ملتز�يدة)55(. كذلك يعر�س لطريق �لقوة �أو �لثورة 
يحتمان  �ملو�جهة  وطبيعة  �لع�سر  منطق  باأن  يقّر  �إذ  وهو  �مل�سلحة، 
امتالك الق�ة واأ�شبابها، لكن ب�شرط اأن يتحقق الت��شل بها وا�شتعمالها 
ويتوقف  جميعكلها)56(.  �ل�سرت�تيجية  ولي�س  ��سرت�تيجية  من  كجزء 
�لأفكار،  وبث  �لتثقيف  �لقائمة على  �لتحرير  �أي�سًا عند طريقة حزب 
و�سيلة  و�آخرً�  �أوًل  �لفكر  �عتمد  حني  �أخطاأ  �حلزب  �أن  �إلى  ويخل�س 
�إلى  �لفكر  ��ستغرق يف �عتماده على  �لإ�سالمية، وهو  �ل�سخ�سية  لبناء 
»�لتثقيف«  مرحلة  من  �لقفز  مبد�أ  قرر  عندما  و�أخطاأ  �لإ�سفاف،  حد 
�إلى مرحلة »�لتفاعل«، كما �أخطاأ حني �عتمد �لقوى غري �لذ�تية �ملمثلة 
بفكرة  �لتزم  كذلك حني  و�أخطاأ  �لن�سرة«،  بـ»طلب  ��سطالحه  ح�سب 
تبني �لأحكام ب�سكل تعميمي يف �لق�سايا �خلالفية �لكربى لأن من �ساأن 
هذ� �أن مي�سخ �لثقافة �لإ�سالمية وي�سّيق �لفكر �سمن د�ئرة �لكتب �لتي 
ي�سدرها �حلزب)57(. ثم يعر�س لتجربة �لإخو�ن �مل�سلمني من دون �أن 
يوجه �أي نقد لها، فيعتربها قائمة على �لإميان �لعميق و�لتكوين �لدقيق 
�لعامل  �أقطار  �أكرث  عرب  ممتدة،  كانت  و�إن  وهي  �ملتو��سل.  و�لعمل 

)55( �لمرجع نف�سه، �س217- 218.
)56( �لمرجع نف�سه، �س219- 220- 221.

)57( �لمرجع نف�سه، �س222- 228.
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وتنظيمًا،  تخطيطًا  و�حدة  حركة  قط  ت�سبح  مل  �أنها  �إل  �لإ�سالمي، 
�إلى �ل�سربات و�ملحن �لتي تعر�ست لها وكان من نتائجها  ويعيد ذلك 
�إلى �نكما�س  �أدى  �أنظمة �لكفر يف بالد �مل�سلمني«)58(، ما  »�أن حتكمت 
بقي  واإن  ال�شيا�شي،  ال�شراع  وانح�شارهم عن معرتك  االإخ�ان  ن�شاط 

وجودهم �لفكري و�لعقائدي قائمًا.   

   �أما مالمح �حلركة �لإ�سالمية �لعاملية �لو�حدة �لتي تدعو 
�لإ�سالمية بقلم فتحي يكن، فيمكن تلخي�سها بخم�سة  �إليها �جلماعة 

عنا�سر:

منهجًا  ولي�س  �نقالبي  منهج  فالإ�سالم  �لنقالبية:   -1    
ترقيعيًا، وحتقيق �مل�سروع �لإ�سالمي يتطلب قيام جتمع حركي �نقالبي، 
�لعملي  �لتنفيذ  مرحلة  �لإ�سالمية  �حلركة  بها  تبلغ  و��سرت�تيجية 

لأهد�فها ومبادئها.

�لقطري  �لنتماء  »جماوزة  بها  ويق�سد  �لالمركزية:   -2    
�أن حتقيق �لإ�سالم قد يكون �سهاًل وممكنًا  �إلى  �إ�سارته  �مل�سطنع« مع 
يف مكان ما، و�سعبًا وم�ستحياًل يف �آخر، وعندها ي�سبح من �ل�سروري 
�إفر�غ �جلهد يف ما هو ممكن ومي�سور حفاظًا على �لطاقات و�لأوقات.

   3- �لفكرية: مبعنى �عتماد �حلجة ولي�س �لعاطفة، بحيث 
تكون �ملو�جهة مع �جلاهلية �جلديدة قائمة على در��سة م�سبقة ومركزة.

)58( �لمرجع نف�سه، �س231.
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�لإ�سالمية  �حلركة  ��ستفادة  مالحمها  ومن  �لعلمية:   -4    
�ملن�سودة من �أحدث �لنظريات يف حقل �لتنظيم، ومن �أحدث �لو�سائل 
يف حقل �لإعالم، ومن �أف�سل �ل�سبل يف حقل �لعمل �ل�سعبي و�لطالبي 
�لذي  للمجتمع  و�لدقيقة  �لو��سعة  �ملعرفة  و�عتماد  وغريه،  و�ل�سيا�سي 

تعي�س فيه.

لتكوين  �سبياًل  �لربانية  �لرتبية  �أي�سًا  تعتمد  �لربانية:   -5   
�أفر�دها وبناء �ل�سخ�سية �لإ�سالمية �لتي هي �لعن�سر �لأ�سا�س لتحقيق 
�لنقالب �لإ�سالمي و�إقامة �لدولة �لإ�سالمية. لذ� وجب �إعد�د »�لطليعة 
نف�سيًا  عادية،  غري  كذلك  مهمتها  لأن  عادي  غري  �إعد�دً�  �لإ�سالمية« 

ومعنويًا، عقيديًا و�أخالقيًا، فكريًا وحركيًا)59(.

   ويلخ�س يكن نظرية �لإ�سالم �ل�سيا�سية بالأفكار �لتالية:

   �أ- �لأمة �لإ�سالمية و�حدة ول �عتبار لالأقطار �لقائمة يف 
بالد �مل�سلمني ويجب �أن تخ�سع لقيادة و�حدة.

   ب- �لعقيدة �لإ�سالمية هي �أ�سا�س �لدولة.

   ج- حمل �لدعوة �لإ�سالمية هو �لعمل �لأ�سيل للدولة.

   د- �حلاكمية يف �لدول �لإ�سالمية هلل، و�لكتاب و�ل�سّنة هي 
وحدها �لأدلة �ملعتربة لالأحكام �ل�سرعية.

)59( �لمرجع نف�سه، �نظر �ل�سفحات، 232، 233، 234، 235، 236.
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�أما  �لدولة،  �مل�سلمني على رئي�س  �ل�سورى حق جلميع     هـ- 
نتيجة �ل�سورى فاإنها غري ملزمة للحاكم.

�هلل  يدي  بني  م�سوؤول  �لإ�سالمية  �لدولة  يف  �حلاكم  و-     
ومن �لنا�س، وهو �لإمام �ملكلف باإقامة �أمر �هلل، و�إن على �لأمة �ل�سمع 

و�لطاعة ما مل ياأمر مبع�سية.

   ز- تتمتع �لطو�ئف غري �لإ�سالمية باحلقوق �لعامة. ولهم 
��ستقاللهم �لذ�تي يف �لأحو�ل �ل�سخ�سية وبع�س �لق�سايا �خلا�سة)60(.

�سديدة،  وعمومية  باخت�سار  �لعناوين  هذه  يكن  يعالج     
وهو ل يقدم تنظريً� جديدً�، بل يكرر خمت�سر�ت �سائعة بني منظري 
�حلركة �لإ�سالمية، ويلجًا يف هذ� �لكتاب �إلى �إير�د لئحة كتب يف نهاية 
للدعاة،  موجه  فالكتاب  يعاجله،  �لذي  �ملو�سوع  يف  للتعمق  ف�سل  كل 
خالل  ومن  �جلماعة.  روؤية  مع  تن�سجم  مبر�جع  تزويدهم  من  بد  ول 
قطب  �سيد  كتب  جند  موؤلفيها،  و�أ�سماء  �لكتب  هذه  عناوين  قر�ءة 
ح�سن  كتب  تليها  ثم  ترد�دً�،  �لأكرث  �لكتب  هي  �ملودودي  �لأعلى  و�أبي 
�لبنا، وعبد�لقادر عودة، وتقي �لدين �لنبهاين، و�سعيد حوى، ويو�سف 
زيد�ن،  وعبد�لكرمي  �أ�سد،  وحممد  �لغز�يل،  وحممد  �لقر�ساوي، 
رم�سان  �سعيد  وحممد  حبنكة،  وعبد�لرحمن  �ل�سباعي،  وم�سطفى 
�لبوطي، و�أبي �حل�سن �لندوي، وحممد قطب، و�لبهي �خلويل، ف�ساًل 

عن بع�س �لكتب �لكال�سيكية يف �لعقيدة و�لفقه.

)60( فتحي يكن، »كيف ندعو �إلى �لإ�سالم«، بيروت، د�ر �لحديث، 1970، �س131- 133.
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�إلى تاأ�سيل �ملنهج �لإ�سالمي     ويذهب يكن يف هذ� �لكتاب 
�لتي  للمدعو �خل�سائ�س  يبني  �أن  �لد�عية  �لأخ  »على  فيقول:  حركيًا، 
فهذه  �لو�سعية،  �ملناهج  من  �سو�ه  عن  �لإ�سالمي  �ملنهج  بها  �متاز 
هذه  حمددً�  �أ�سا�سية«)61(،  وفو�رق  جذرية،  فو��سل  هي  �خل�سائ�س 

�خل�سائ�س بـ:  

   1- رّبانّيته: فاملنهج �لإ�سالمي منهج �إلهي، ولي�س خما�س 
عقل ب�سري �ساأن �ملذ�هب �لو�سعية. وهذه �ل�سفة توؤكد قابليته للحياة 
وقدرته على ��ستيعاب م�ساكلها �ملتجددة و�ملتطورة �أبدً�، عك�س �ملناهج 

�لب�سرية �لتي حتمل يف �أح�سائها بذور فنائها.

   2- �سموله: وعظمة ما يف هذ� �ل�سمول �أنه �سمول توزعت 
و�ملطالب  �حلاجات  خمتلف  بني  للتو�زن  �ملحقق  بالق�سطا�س  جزئياته 
ح�ساب  على  جانب  يف  ت�سخمًا  يحدث  ل  بحيث  و�لنف�سية،  �لع�سوية 
جانب �آخر. �أما �لنظم �لو�سعية ففيها �سمول غري متجان�س، �إنه خليط 

من نظريات ونظم و�أحكام مل تنبثق من مفهوم عقيدي و�حد.

�ملجتمع  �سوؤون  بع�س  ت�سحيح  يرف�س  فهو  �نقالبّيته:   -3    
�جلاهلي، ول ي�ست�سيغ �لتعاي�س يف هذ� �ملجتمع �إل ملحاولة هدمه و�إقامة 
م�سادر  من  م�سدرً�  يكون  �أن  يرف�س  �إنه  مكانه؛  �إ�سالمي  جمتمع 
�لت�سريع، ول ير�سى �إل �أن يكون �مل�سدر �لوحيد للت�سريع. ويرف�س �أن 
يحكم ببع�س جزئيات ت�سريعه، ول ير�سى �إل باأن يحكم بت�سريعه كله. 

)61( �لمرجع نف�سه، �س81.
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بلد ما، ول ير�سى  �لإ�سالم يف  �لدولة  �أن دين  �أن ين�س على  ويرف�س 
�إل باأن ين�س على �أن �لإ�سالم هو نظام هذ� �لبلد ومنهجه يف �حلياة. 
فطبيعة �ملنهج �لإ�سالمي تاأبى �لتجزوؤ ول تر�سى بغري �لكلية يف �أخذه 

�أو تركه.

مقومات  من  فيه  �لإ�سالمي  �ملنهج  ��ستمر�ريته:   -4    
�ل�ستمر�ر و�سفات �ملرونة ما يجعله �ساحلًا لإمامة �لب�سرية يف خمتلف 

�لع�سور و�لدهور.

   5- عاملّيته: �إنه منهج عاملي، فهو لي�س وليد بيئة معينة �ساأن 
ما  �لإحاطة  وكلية  �لآفاق  ب�سعة  يتميز  فهو  �لو�سعية،  �لب�سرية  �ملناهج 

جعله عامليًا قادرً� على �حلياة و�خل�سب و�لإبد�ع يف كل مكان.

�صجالت فكرية وخطاب م�صطرب

�جلماعة  د�خل  ونقا�سًا  �سجاًل  يكن  فتحي  كتابات  �أثارت 
�لإ�سالمية، تاأثرً� بكتابات �سيد قطب يف فرتة �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات 
عك�ست  وقد  و�لنقدية،  �ل�سيا�سية  �لطروحات  ب�سمولية  متيزت  �لتي 
ل�سان  دور  �أّدت  �لتي  �جلماعة،  عن  �ل�سادرة  »�ل�سهاب«  جملة  ذلك 
حال �حلركة �لإ�سالمية يف �لعامل كله، ولي�س يف لبنان فقط، وطرحت 
بقوة �مل�سروع �لإ�سالمي �ل�سامل حماولة �إ�سقاطه على �لو�سع �للبناين. 
قر�ءة  تقدم  ل  �ملرحلة  لتلك  تقييمها  يف  �ليوم  �لإ�سالمية  و�جلماعة 
فتحي  �لعام  �أمينها  كتابات  بع�س  من  �لتربوؤ  هو  تفعله  ما  كل  نقدية، 
�سخ�سي  ر�أي  عن  تعبريً�  �لكتابات  تلك  معتربة  �حلني،  ذلك  يف  يكن 
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له يعك�س حالة �حلر�ك �لفكري �لذي كانت ت�سهده �ل�ساحة �لإ�سالمية 
عمومًا، وهي توؤكد �أن توجه �جلماعة �لر�سمي ح�سم �لنقا�س يف �لجتاه 
هي  فما  �لقطبية.  �لتكفري  مقولت  تبني  ر�ف�سًا  �لدعوي  �لإ�سالحي 

حقيقة �لأمر؟ 

تبنت  �أنها  �لتهرب من حقيقة  للجماعة  �لبد�ية  ل ميكن يف 
عاتق  على  �مل�سوؤولية  تلك  �إلقاء  ميكن  ول  بالكامل،  �لقطبي  �خلطاب 
�لد�عية فتحي يكن وحده، على �لرغم من �أنه �أبرز �ملرّوجني لها. ويكفي 
�لإطالع على بع�س �لن�سر�ت �لتوجيهية �ملت�سربة، �لتي كانت ت�سدر يف 

ذلك �حلني با�سم �جلماعة، ومنها �ملعنونة بـ»هذ� هو �لطريق«.    

ميكنه  »�ل�سهاب«  جملة  يف  �جلماعة  لأدبيات  �ملتابع  �أن  كما 
على  رّجحت  ما  كثريً�  �لإ�سالمية  �لهموم  كفة  �أن  ب�سهولة  يلحظ  �أن 
�ل�سيخ  �ليوم بكتابات  �للبناين. ي�ست�سهد قادة �جلماعة  وقائع �ملجتمع 
يف  �ل�سهرية  �ملقالت  تلك  وبخا�سة  �ل�سبعينيات،  بد�ية  مولوي  في�سل 
�ملجلة ليوؤكدو� من خاللها �أن �جلماعة ح�سمت منذ ذلك �حلني خيارها 
�لعنف  �نتهاج  عن  باجلماعة  ناأى  و�لذي  �لقطبي،  للمنطق  �لر�ف�س 
�ملنهج  يف  �أ�سا�سي  مرتكز  �لت�سدد  �عتماد  �أو  �لتغيري،  لإحد�ث  و�سيلة 
�ملقالت  تلك  م�سمون  حتليل  �أن  �إل  و�لدعوي)62(،  �لتنظيمي  �لرتبوي 

و�ل�سجال �ملر�فق لها ل يف�سي �إلى مثل هذ� �ل�ستنتاج على �إطالقه.

يف �لو�قع ل ميكن جتاهل �لأثر �لكبري �لذي �أحدثته كتابات 

)62( » »�لجماعة �لإ�سالمية في لبنان«... مرجع �سابق، �س82.



المسبار 42

إسالميو لبنان الوحدة واالختالف على أرض المستحيل

�سيد قطب يف �خلطاب �لإخو�ين، وما �أثارته من �سجالت يف مو�سوع 
�حلاكمية  ومو�سوع  �ل�سعورية  و�لعزلة  �جلاهلي  �ملجتمع  مع  �لقطيعة 
�لإلهية، وهي كتابات ��ستدعت ردً� مف�ساًل وموثقًا حينها من �ملر�سد 
مل  ق�ساة«  ل  »دعاة  كتاب  يف  �سطره  �له�سيبي  ح�سن  لالإخو�ن  �لثاين 
ياأخذ �سهرة كافية، لكنه كان حا�سمًا يف تبلور منهجني د�خل �خلطاب 
و�لإ�سالحي  �لدعوي  �لدور  على  �له�سيبي  �أكد  عام.  ب�سكل  �لإخو�ين 
ومقولة  �ل�سعورية  للعزلة  و�لدعوة  �لتكفريي  �ملنهج  ورف�س  لالإخو�ن 
�جلاهلية و�حلاكمية، ورد على ما ورد يف كتاب �سيد قطب و�أبي �لأعلى 
�جلماعة  وتاأثرت  �ملجال.  هذ�  يف  �خلاطئة  �ملقولت  وبع�س  �ملودودي 
ل�سنو�ت،  �لفكرية  و�ملناخات  �ل�سجالت  بهذه  لبنان  يف  �لإ�سالمية 
و�نعك�س ذلك على تعاطيها مع �ملجتمع �للبناين �ملتنوع بطو�ئفه و�أثَّر يف 
�سورتها. وظهرت على �سفحات جملة »�ل�سهاب« بع�س تد�عيات هذه 
�لإ�سكالية �لفكرية من خالل عدة مقالت منذ �نطالقة عددها �لأول. 
مولوي  في�سل  �ل�سيخ  كتب  باملجتمع �جلاهلي«  فتحت عنو�ن »عالقتنا 
�أن  عام 1966 »�أن �ملوقف �حلق �لذي يريده �لإ�سالم لدعاته و�أتباعه 
�ملجتمع  عنا�سر  وبني  بينهم  تربط  �لتي  �جل�سور  بقاء  على  يحر�سو� 
�جلاهلي، و�أن يعربو� هذه �جل�سور، ويحاولو� �إنقاذ من ي�ستطيعون من 
�لنا�س من �ملجتمع �جلاهلي �لذي يعي�سون فيه �إلى �ملجتمع �لإ�سالمي، 
... �إن �لعزلة �لتي حتدثنا عنها ل تعني �إذً� �إل عزلة �لفكر عن �لتاأثر 
بعنا�شر  االرتباط  عن  والعاطفة  ال�شع�ر  وعزلة  اجلاهلية،  باالأفكار 
�ملجتمع �جلاهلي، وعزلة �لإن�سان عن معاي�سة �ملنكر �أو م�سايرة �لف�ساد 
للم�سلم،  نف�سي  ��ستقر�ر  �إلى  توؤدي  �لعزلة  هذه  �إن  عنه،  �ل�سكوت  �أو 
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لعقيدته،  والئه  تعميق  اإلى  وت�ؤدي  بالنق�شيني،  االرتباط  تبعده عن  اإذ 
وح�سر هذ� �لولء بها، كما تفتح له �لباب على م�سر�عيه ليلج منه �إلى 
�ملجتمع �جلاهلي معّلمًا ل متعلمًا ود�عيًا ل مدعوً� وموؤثرً� ل متاأثرً�... 
�لدنيا  بهارج �حلياة وزخارف �جلاهلية ومفاتن  ت�ستهويه  �أن  من دون 

فيغرق فيها...«)63(.

يف هذ� �لن�س يحاول �ل�سيخ في�سل مولوي مقاربة �ملو�سوع 
�لقطبي، حماوًل تخفيف  ب�سكل حذر، لكنه يبقى د�خل بنية �خلطاب 
حدته وجتميل �سورته وتدوير زو�ياه �حلادة، فعنده �ملجتمع �جلاهلي 
قائم، و�لعزلة و�جبة، لكن �لفذلكة �لفكرية �لتي يتقدم بها تذهب �إلى 
�عتبارها »عزلة فكرية« و«عزلة �ل�سعور و�لعاطفة« عن �لتاأثر باملجتمع 
ثمة فروق  لي�س  يتعامل معه كد�عية.  �أن  »�مل�سلم«  �لذي على  �جلاهلي 
�أقل حدة  �أنه  �سوى  �ل�ستينيات،  �ملولوي يف مرحلة  جوهرية يف خطاب 

من خطاب يكن.

�سفحات  على  لفتة  مفارقة  �سهدت  �ل�سبعينيات  �أن  �ل 
»�ل�سهاب«، فقد �سهدت �سفحاتها نقا�سات حادة حول �ملجتمع �جلاهلي 
»منطق   :1972 عام  يكن  فتحي  فكتب  معه،  �لتعامل  وكيفية  وتكفريه 
و�أبعاد  م�ستويات  حتديد  يف  و�حل�سم  �لدقة  يقت�سي  �حلركي  �لعمل 
نطاق  للحركة  ير�سم  �أنه  �لتحديد  هذ�  وقيمة  �ملجتمع،  مع  �لتعامل 
عملها وميد�ن حتركها... بحيث ل تكون �أ�سرية �لظروف �ملحيطة بها، 
فاإذ�  �لرجتال،  و�آفات  �لنفعال  وفو�سى  �لتخبط  حمى  من  وتتخل�س 

)63( في�سل مولوي، »عالقتنا مع �لمجتمع �لجاهلي«، مجلة »�ل�سهاب«، �لعدد �لأول، 1966/12/1، �س2.
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ونظامه  فكره  بالكلية،  نق�سه  �جلاهلي،  �لو�قع  نق�س  تريد  كانت  ما 
و�أخالقه، فهذ� يفر�س منطًا من �لعمل �حلركي وم�ستوى من �لتعامل 
و�لتعاي�س و�لإعد�د يختلف نوعًا وكمًا عما هو ماألوف ومعروف... فاإما 
�أدنى حتوير يف  �إن  يجتمعان.  ل  �إ�سالم وجاهلية  �إ�سالم،  ل  �أو  �إ�سالم 
�ملنهج و�لطريق �سيبعدنا �أ�سو�طًا عن �لغاية �ملر�سومة و�لهدف �ملن�سود، 
و�سيفر�س علينا بالتايل م�ستوى من �لتعاي�س مع �جلاهلية... من �ساأنه 

�أن يعطل فينا �إر�دة �لنق�س وعزمية �لبناء...«)64(.  

ومت�ّسكه  �جلماعة،  �لتز�م  عن  �لن�س  هذ�  يف  يكن  يعرّب 
باخلطاب �لذي ر�سخه فيها منذ �سدر عن �جلماعة ر�سميًا حتت عنو�ن 
»هذ� هو �لطريق«)65(. وهو يعود ليتابع �سل�سلة كتاباته وحو�ر�ته يف ن�س 
حكم  لإز�حة  �لطاقات  كل  ُيهّيئ  �أن  �لإ�سالمي  �لعمل  مهمة  »�إن  �آخر: 
�لطاغوت على �لأر�س حتى ل تكون فتنة، ويكون �لدين كله هلل... ولي�س 
من مهمته �أن يلتم�س �حللول مل�سكالت �ملجتمع �لتي حتكم بغري ما �أنزل 
�هلل، لي�س من مهمته �أن يلتم�س حلول �مل�سكالت �لإعالمية �لتعليمية �أو 
�ملتعفنة!  �لو�سعية  �لنظم  �لتي خلفتها  �أو �سو�ها  �لك�سائية  �أو  �لغذ�ئية 
و�إذ� كان ل بد من �لتعّر�س لهذه �مل�سكالت، فبقدر ما يدين �لنظم �لتي 
�أوجدتها... بقدر ما يعريها ويف�سحها ويوؤكد بطالنها، ولي�س �أبدً� مبا 

ي�ساعدها على �لت�سلط و�لإ�ستمر�ر و�لبقاء...«)66(.  

�لو�قع  نق�س  يعني  �لإ�سالمي  �لو�قع  تحقيق  �لتغيير:  و�إر�دة  �لإ�سالمية  »�لحركة  يكن،  فتحي   )64(
�لجاهلي«، مجلة »�ل�سهاب«، �لعدد 9، 1972/9/1، �س2.

)65( �لن�سرة �لتوجيهية �ل�سادرة عن �لجماعة )رقم 4(، �لتي �سبق و�أ�سرنا �إليها.
 ،8 �لعدد  »�ل�سهاب«،  مجلة  �لمو�جهة«،  �لفكرة،  عالمية  لالإ�سالم:  نعمل  »كيف  يكن،  فتحي   )66(

1973/9/5، �س2. 
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من �لو��سح متامًا �أن هذه �لفكرة مقتب�سة متامًا، وحرفيًا عن 
�سيد قطب، وكتابه »معامل يف �لطريق«)67(، وهي تعك�س حالة �لتجاذب 
�لفكري �لذي كانت تعي�سه �جلماعة، كما هي حال جمموعات �لإخو�ن 
�مل�سلمني وخطابهم �لفكري ب�سكل عام يف تلك �ملرحلة. فلم يكن �إ�سر�ر 
�ل�سيخ  كتبه  مقال  على  ردً�  �إل  �ملت�سدد  �ملنحى  هذ�  على  يكن  فتحي 
في�سل مولوي على �سفحات �ملجلة قبل ثالثة �أ�سهر حتت عنو�ن »متى 
�إلى �هلل  يكون �لفرد م�سلمًا ومتى يكون كافرً�«، جاء فيه: »نحن دعاة 
�لكفر  �أو  �لنفاق  �أو  بالف�سق  �لنا�س  على  �لأحكام  ن�سدر  ق�ساة  ول�سنا 
و�ل�سالل. و�لإ�سالم منهج حركي جاد، ولي�س من �جلدية �أن نتلّهى عن 
�أفر�د  على  مقت�ساها  تنفيذ  ن�ستطيع  ل  �لتي  �لأحكام  باإ�سد�ر  �لدعوة 
من �لنا�س. بالإ�سافة �إلى ذلك لي�س من مهمتنا ولي�س من قدرتنا، فاهلل 
تعالى هو �لذي يحكم بني �لنا�س يوم �لقيامة فيما كانو� فيه يختلفون 
يف �لدنيا. وماذ� ت�ستفيد �لدعوة �إذ� حكمنا على �إن�سان معني من �لنا�س 
بالكفر �أو �لردة، ونحن ل ن�ستطيع تنفيذ حكم �هلل فيه بالقتل، بل نحن 

جمربون على �أن ن�ستمر بدعوته للرجوع �إلى �لدين«)68(. 

�ل�سيخ �ملولوي  �أن  �لن�س  �لوهلة �لأولى يف هذ�  قد يبدو من 
نهج  ومتبنيًا  �ملت�سدد،  �لتكفريي  �لجتاه  ر�ف�سًا  خياره  ح�سم  قد 
�لدعوة �لإ�سالحي و�خلطاب �لر�سمي لالإخو�ن �لذي عرّب عنه �ملر�سد 
على  �ملفتوحة  ورمزيتها  �لقطبية  �مل�سطلحات  عن  مبتعدً�  �له�سيبي، 

)67( قارن بكتاب �سيد قطب »معالم من �لطريق«، �لمرجع �ل�سابق، �س50 و�س56.
 ،2 �لعدد  »�ل�سهاب«،  مجلة  كافرً�«،  يكون  ومتى  م�سلمًا  �لفرد  يكون  »متى  مولوي،  في�سل  �ل�سيخ   )68(

1973/6/15، �س 4. 
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تاأويالت �ستى، لكنه يف �حلقيقة قطع ن�سف �لطريق يف هذ� �لجتاه، 
ومع ذلك ت�سبب هذ� يف �سجال حاد د�خل �جلماعة، و�لدليل على ذلك 
ي�سيفه عندما يتحدث عن �حلكام �لذين ل يطبقون �ل�سريعة: »باأنهم 
�لنتيجة ولي�سو� �ل�سبب. ول بد للحركة �لإ�سالمية من �أن تبد�أ مبعاجلة 
�ل�سبب قبل �لنتيجة، �أي بتغيري �لأفكار �ل�سائدة يف �ملجتمع. �إن �لعدو 
�لأول �لذي يجب على �لدعاة �إلى �هلل يف هذ� �لع�سر �أن يعرفوه ليوجهو� 
حربهم �إليه، �إمنا هو »�ملجتمع �لكافر« �لذي يعي�سون فيه، هذ� �ملجتمع 
ل باأفر�ده، و�إمنا بقيمه �لهابطة وت�سور�ته �مل�سللة وقو�نينه �لكافرة. 
وطاملا �أن �ملعركة �ليوم »فكرية«. فاإن �أفر�د �ملجتمع باأكرثيتهم �مل�سلمة 
هم �إخوتنا و�أحبابنا، بينما �لروح �جلاهلية �لتي ت�سري بينهم وت�سيطر 
نتقلت  قد  �مل�سلمني  �أن  �لو�قع  مقاومته.  يجب  �لذي  �لعدو  هي  عليهم 
فهوؤلء  له،  وتدعو  وتر�ساه  بذلك  ت�سرح  وهي  �لكفر،  �إلى  منهم  فئة 
�لكرثة،  وهي  �إ�سالمها،  على  ظلت  منهم  وفئة  م�سلمني،  يح�سبون  ل 
ولكنها حتتاج �أي�سًا �إلى �لتذكري و�لتوجيه، و�إلى دفعها يف طريق �لعمل 
ل  وهي  �لإ�سالم،  هدم  طريق  يف  �لأعد�ء  يدفعها  �أن  قبل  لالإ�سالم 
مو�جهة  يف  �ملعتدل  �جلناح  مثل  �لذي  �ملولوي  �ل�سيخ  عند  ت�سعر«)69(. 
يكن �لذي عرّب عن �خلطاب �لأكرث جذرية، و�لذي تبّنى بو�سوح �ملنحى 
م�ساألة  عند  تتوقف  ل  »�لتمايز«  نقطة  �أن  يت�سح  حتليله،  يف  �لقطبي 
�لتكفري، بل على كيفية �لتعامل مع �ملجتمع �جلاهلي �لكافر. فاملولوي 
ي�سلم مبقولة »�ملجتمع �لكافر« وقو�نينه �لكافرة، و�لروح �جلاهلية �لتي 
ت�سري بني �أفر�د �ملجتمع وت�سيطر عليهم، وي�سلم باأن فئة منهم �نتقلت 

)69( �لمرجع �ل�سابق.
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)وهذه  �لكرثة  وهي  �أخرى  فئة  و�إن  م�سلمني،  يح�سبون  ول  �لكفر  �إلى 
هي نقطة �لتمايز( ظلت على �إ�سالمها، لكن �إ�سالمها »ناق�س« حتتاج 
�إلى �لتذكري و�لتوجيه من طريق �لدعوة و�لحت�سان. وعلى �أهمية هذه 
و�ل�سرت�تيجي  �ل�سيا�سي  �لعمل  و�أ�سلوب  �ملوقف  يف  وفاعليتها  �لنقطة 
للجماعة، �إل �أنها تف�سيلية وفرعية يف �أ�سل �خلطاب �لذي بقي �أ�سري 

م�سطلحات �جلاهلية و�لتكفري و�حلاكمية و�لإ�سكاليات �ملتاأتية عنها.

د�خل  �سامت  ب�سكل  فعلها  تفعل  �لإ�سكالية  هذه  �ستبقى 
�لنغما�س  بفعل  �لو�قعية  �إلى  تدريجيًا  تتجه  �سوف  �لتي  �جلماعة، 
بد�ية  يف  عقد  فقد  �للبنانية،  �ل�سيا�سة  يف  للجماعة  �لتدريجي 
�ل�سبعينيات خلوة ��ستمرت لأيام، جرت فيها مناق�سة ومر�جعة �مل�سروع 
خريطة  در��سة  ومتت  �ل�سيا�سية،  و�ملو�قف  �لد�خلي  و�لنظام  �لفكري 
�لعمل �ل�سيا�سي يف لبنان و�لعنا�سر �ملوؤثرة فيه وكيفية �لتحرك و�لعمل 
يف �إطاره، وعليه كان تر�سيح �ملحامي حممد علي �سناوي لالنتخابات 
�لنيابية �أول خطوة يف �ملعرتك �ل�سيا�سي �للبناين. حينها �نق�سم �لر�أي 
فيمن يرت�سح عن �جلماعة بني �ل�سناوي وفتحي يكن. وكان �لت�سويت 

بالقرت�ع، ورجحت كفة �سناوي بفارق �سوت و�حد)70(.  

   كان خو�س �لنتخابات للمرة �لأولى بالن�سبة �إلى �جلماعة 
�لإ�سالمية ورغم ف�سلها يف �لفوز باملقعد �لنيابي، منعطفًا مهمًا زج بها 
يف معرتك �لعمل �ل�سيا�سي �لد�خلي �للبناين، فقد ��سطرت خالله �إلى 
تقدمي مقاربة �سيا�سية مكتوبة، و�إجابات، جاءت يف �لأغلب عامة عن 

)70( » »�لجماعة �لإ�سالمية في لبنان« )تحرير مح�سن �سالح(، �لمرجع �ل�سابق، �س86.
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�لق�سايا و�ملع�سالت �لقت�سادية و�لجتماعية و�لتعليمية، و�لذي تبلور 
يف كتاب مهم �أ�سدره �ملحامي حممد علي �سناوي حتت عنو�ن »�مل�سلمون 
�ملارونية  �لهيمنة  �إ�سكالية  فيه  طرح  رعايا«)71(،  ل  مو�طنون  لبنان  يف 
�ل�سيا�سية يف لبنان على �حلكم ب�سر�حة على خمتلف �لوظائف و�ملو�قع 
متتبعًا �لقو�نني �لطائفية وقانون �جلن�سية و�ملحا�س�سة �جلائرة �لتي 
يتعر�س لها �مل�سلمون يف لبنان م�سميًا وحمددً� تلك �ملو�قع و�لوظائف 
�ملمنوعة على �مل�سلمني. ويقول �ملحامي �سناوي �إن رئي�س �لوزر�ء �آنذ�ك 
تقي �لدين �ل�سلح �أبلغه �أن رئي�س �جلمهورية �سليمان فرجنية طلب يف 
�إحدى جل�سات جمل�س �لوزر�ء �إحالة موؤلف �لكتاب �إلى �ملحكمة بتهمة 
�لدفاع  دور حمامي  مار�س  �ل�سلح،  �أي  و�أنه  �لطائفية،  �لنعر�ت  �إثارة 

حتى �آخر �جلل�سة)72(.             

�ل�سيا�سي  بال�ساأن  و�لهتمام  �لنعطاف  بد�ية  ذلك  كان 
وفق  يحدث  بقي  �للبناين  بال�ساأن  �لهتمام  هذ�  �أن  �إل  �لد�خلي، 
منظورين ومقاربتني، كما �سوف يتبني يف �سياق �لتحليل. فلي�س �سهاًل 
على �لإطالق فك �لت�سابك و�لتد�خل ما بني �خلطاب �لذي يريد يكن 
تر�سيخه د�خل �جلماعة، وبني �خلطاب �لذي كان يريد بع�س �أقطاب 
وموؤ�س�سي �جلماعة تعميمه، �إل �أن �ملمار�سة �سوف تكون كفيلة يف تعميق 

�لتناق�سات ما بني �ملوؤ�س�س و�ملوؤ�س�سة. 

)71( فكرة �لكتاب بد�أت من خالل محا�سرة �ألقاها �لمحامي �سناوي في بهو �لجامع �لمن�سوري �لكبير 
في طر�بل�س، ولقيت ترحيبًا كبيرً� وردود فعل �إعالمية لفتة.

)72( مقابلة مع �لمحامي محمد علي �سناوي 2005/8/4 )عن »كتاب » �لجماعة �لإ�سالمية في لبنان«، 
�لمرجع �ل�سابق، �س91(.


