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إسالميو لبنان الوحدة واالختالف على أرض المستحيل

ن�ش�أت اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان يف رحم جماعة �أخرى،
هي «جماعة عباد الرحمن» التي �أ�س�سها حممد عمر الداعوق ،وهو
من مواليد بريوت ( .)1913وكان قبل �سفره �إلى يافا للعمل قد تخرج
من مدر�سة ال�صنائع يف بريوت كاخت�صا�صي ميكانيك ،وبرع يف مهنته
وافتتح يف يافا م�صنع ًا ،وتزوج من فتاة من عائلة قطان اليافاوية
املعروفة .و�أجنب ابنته ليلى عام  ،1947والتي تزوجت يف ما بعد من
احلاج توفيق حوري� ،صاحب الدور املركزي يف ت�أ�سي�س جامعة بريوت
العربية ،ومن ثم كلية الإمام الأوزاعي .و�إثر نكبة عام  1948عاد �إلى
بريوت �شديد الت�أثر مبا جرى للم�سلمني يف فل�سطني.
بد�أ ن�شاطه العام يف بريوت يطوف بامل�ساجد ،رابط ًا بني
امل�أ�ساة الفل�سطينية والبعد عن الإ�سالم ،وجنح يف جتميع نواة كانت
الكتلة الت�أ�سي�سية جلماعة عباد الرحمن التي لقيت حينها �إقبا ًال
منقطع النظري من ال�شباب امل�سلم ،حتى بلغ تعدادها الآالف يف بداية
اخلم�سينيات .وكانت اجلماعة تعتمد يف دعوتها على التوعية والرتبية
واملحا�ضرات التي يلقيها م�ؤ�س�سها ،وكانت تت�سم بالطابع الإخالقي
والروحي والإمياين( .)1وكان الداعوق يرى �أن �أر�ض فل�سطني وقف
�إ�سالمي على �أجيال امل�سلمني �إلى يوم الدين ،و�أنه ال بد من �إعداد
الأجيال لتحريرها ،و�أن ذلك ال يتم �إال بالعودة �إلى الإ�سالم دين ًا
وعقيدة ومنهج حياة وقيم ًا �أخالقية حتفر يف النفو�س روح اجلهاد
والت�ضحية .ومل يكن ما ي�شري حتى ذلك احلني �إلى �صلة تنظيمية بني
((( حديث مع فتحي يكن ،الديار.1998/11/5 ،
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جماعة عباد الرحمن والإخوان امل�سلمني� ،إال �أنه ال ميكن نفي الت�أثري
الفكري ال�سيا�سي الذي بد�أت جماعة الإخوان امل�سلمني ترتكه يف
�أو�ساط ال�شباب امل�سلم يف امل�شرق العربي.
لقد كان ل�شخ�صية م�صطفى ال�سباعي ()1964 – 1915
الذي كان مراقب ًا عام ًا جلماعة الإخوان يف �سوريا ت�أثري متزايد� ،إذ
تركت �أفكاره وحما�ضراته يف بريوت وطرابل�س �أثر ًا مهم ًا يف جماعة
عباد الرحمن .ويف عام  1951و ّقع حممد عمر الداعوق ،با�سم عباد
الرحمن ،مع بيار اجلميل ،رئي�س حزب الكتائب اللبنانية ،على معاهدة
تن�ص على تعاون امل�سلمني وامل�سيحيني يف ن�شر القيم واملبادئ الأخالقية
ورد االعتداءات اخلارجية عن لبنان� .إال �أن هذه املعاهدة مل َ
حتظ بت�أييد
يف الأو�ساط الإ�سالمية وامل�سيحية ،وتعر�ضت للكثري من االنتقاد .ويف
�أوائل عام  1951ح�صلت جماعة عباد الرحمن على رخ�صة ر�سمية،
فاتخذت لها مقر ًا علني ًا يف حي الب�سطة يف بريوت ،وت�ضمنت الهيئة
الت�أ�سي�سية عدد ًا من وجهاء بريوت منهم� :إبراهيم قاطرجي ،وجميل
غالييني ،و�أحمد ر�شيد الدقاق ،وعمر احلوري ،وم�صطفى احلوري،
وخالد البلعة ،وحممد احلوري الذي كان ممثل اجلماعة لدى احلكومة.
الواقع �أن هذه احلركة الفتية ،والتي �شكلت املح�ضن الدعوي
الأول الذي انطلق منه جيل من م�ؤ�س�سي احلركة الإ�سالمية يف لبنان،
ا�ستطاعت خالل �سنة من انطالقتها �أن تنت�شر ب�سرعة بني ال�شباب ملا
متتّع به الداعوق من �أ�سلوب و�صفات وعاطفة �إ�سالمية جيا�شة ،حتى
بلغ عدد املن�ضويني �إلى لواء جماعته ما يقرب من ع�شرة �آالف �شاب.
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ال�سني الوحيد
وكادت جماعة الداعوق تناف�س حزب النجادة ،احلزب ُ
يف ذلك احلني .ومل يكن �أ�سلوب اجلماعة يتوقف على الدعوة الدينية
فقط ،بل �أدخلت �ضمن �أن�شطتها برامج ترفيهية وريا�ضية وخميمات
تربوية ،ف�ض ًال عن كثري من الأعمال االجتماعية واخلريية.
وجد فتحي يكن ،وهو من مواليد طرابل�س ( )1933يف
جماعة عباد الرحمن �ضالته ،وهو الذي ن�ش�أ يف بيئة �إ�سالمية �صارمة
وعائلة حمافظة .لكن هذا مل مينعه من الدرا�سة يف املدر�سة الأمريكية
(الإجنيلية) يف طرابل�س( .)2وبد�أ يف ذلك احلني يطلع على بع�ض الكتب
والأدبيات الإ�سالمية التي كانت ت�صل من القاهرة ،ومنها على ما يذكر
كتاب «الإن�سان بني املادية والإ�سالمية» ملحمد قطب ،وهو �شقيق �سيد
قطب الذي �سيكون له �ش�أن يف تاريخ احلركات الإ�سالمية املعا�صرة
وتوجهاتها باجتاه �إعالن جاهلية املجتمع ،والذي ا�ستند �إليه تيار
التكفري واجلهاد العاملي.
كانت بداية �سرية يكن احلركية عام  ،1953حني انت�سب �إلى
جمعية «مكارم الأخالق الإ�سالمية» التي ت�ألفت يف �إطارها النواة الأولى
للعمل الإ�سالمي يف طرابل�س .وبد�أت يف ذلك احلني مالمح التيار
احلركي الإ�سالمي بالتبلور من خالل زيارة املر�شد العام للإخوان
امل�سلمني يف م�صر ،ح�سن اله�ضيبي� ،إلى لبنان عام  1953وانعقاد
املكتب التنفيذي لقادة الإخوان امل�سلمني يف م�صيف بحمدون ،حيث
ح�ضره� ،إ�ضافة �إلى اله�ضيبي (م�صر) وال�سباعي (�سوريا) والداعوق
((( مقابلة مع فتحي يكن ،الم�ستقبل.2000/12/4 ،
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(لبنان) ،كل من ال�شيخ حممد حممود ال�صوان (العراق) ،وحممد
عبدالرحمن خليفة (الأردن) ،وغريهم.
بد�أ فتحي يكن مع رفاق ًه رحلة اخلروج من دائرة الإ�سالم
الوراثي �إلى دائرة الإ�سالم االنتمائي القائم على املعرفة والإميان
والعمل .وكانت املرحلة الأولى من طريق االنت�ساب �إلى جماعة عباد
الرحمن .يف ذلك احلني كان الدكتور م�صطفى ال�سباعي مراقب ًا عام ًا
للإخوان امل�سلمني يف �سوريا ولبنان ،وكان ي�شغل هذا املن�صب منذ عام
 .1944ويف  16كانون الثاين /يناير  ،1952و�إثر حل جماعة الإخوان
امل�سلمني يف ظل حكومة �أديب ال�شي�شكلي ،ا�ضطر ال�سباعي �إلى اللجوء
�إلى بريوت .ومل تكن جماعة عباد الرحمن جزء ًا تنظيمي ًا من الإخوان
امل�سلمني ،ولكنها كانت حركة �إ�سالمية تن�سق معها ،بل كانت �شخ�صية
ال�سباعي م�ؤثرة ومعروفة يف الأو�ساط احلركية الإ�سالمية على اختالف
�أطيافها .ويف عام  1956ت�أ�س�س �أول مركز جلماعة عباد الرحمن يف
طرابل�س ،وكانت اجلماعة يف بريوت تن�شر فكرها وتو�سع نطاق ع�ضويتها
من دون �أن تعتمد م�سار ًا �سيا�سي ًا حمدد ًا ،يف حني كان مركز طرابل�س
ي�صدر مواقف �سيا�سية من ال�صراع الداخلي اللبناين يف فرتة حكم
الرئي�س كميل �شمعون ،ومن الق�ضايا الإقليمية ،كاملوقف من الوحدة
العربية وم�شروع �أيزنهاور وحلف بغداد وال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
كما �أ�صدر ف�ض ًال عن ذلك ن�شرات غري ر�سمية كمجلة «الفجر» عام
 ،1957وجملة «الثائر» عام  .1958وعندما اندلعت �أحداث  ،1958وما
�صاحبها من فرز طائفي وانق�سام وطني ،كان جلماعة عباد الرحمن يف
طرابل�س موقف �سيا�سي وع�سكري وا�ضح ،ف�أن�ش�أت مع�سكر ًا للتدريب،
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و�أقامت حمطة �إذاعة «�صوت لبنان احلر» التي كانت الإذاعة الوحيدة
يف ال�شمال ،حتى ال�شهور الأخرية للأزمة ،بينما اكتفت اجلماعة يف
بريوت بدور اجتماعي �إمنائي(.)3
يف ذلك احلني ات�سع االت�صال والتوا�صل بني يكن وال�سباعي،
كما كانت �آفاق العمل الإ�سالمي تت�سع �أمام املجموعة احلركية داخل
جماعة عباد الرحمن ،الأمر الذي �شجع مو�ضوعي ًا االنقالب على
اجلماعة الأم .لقد حدث نوع من االنقالب التدريجي على الأ�ستاذ
الداعوق عرب اتهامه بنزعته وميله �إلى العمل اخلريي والرتبوي
والك�شفي .وهذا �صحيح ،لكنه يعرب عن ن�صف احلقيقة ،لأنه مل يكن
قط بعيد ًا عن العمل ال�سيا�سي ،لكنه مل يكن يريد جلماعته �أن تنخرط
يف التنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني.
�شهدت تلك املرحلة �صعود جنم الرئي�س جمال عبدالنا�صر
والتيار القومي العربي عموم ًا ،و�أ�صبح التيار النا�صري حركة �شعبية
كا�سحة� ،أخذت تطغى على �شعبية احلركات الإ�سالمية التي ازدهرت
منذ بداية اخلم�سينيات .وقد عانت احلركة الإ�سالمية من انعكا�سات
ال�صراع الإخواين  -النا�صري يف م�صر ،ف�أخذ ال�شارع يذهب باجتاه
�آخر ،وال �سيما بعد العدوان الثالثي على م�صر ،واملواجهة املفتوحة التي
خا�ضتها ثورة  23متوز بقيادة جمال عبدالنا�صر �ضد اال�ستعمار .ثم
كانت الوحدة امل�صرية  -ال�سورية م�شروع ًا واعد ًا بنه�ضة عربية كربى
التف حوله ال�شارع العربي ،ما ح ّول عبدالنا�صر �إلى بطل قومي ،وجعل
((( المرجع ال�سابق.
8

المسبار

د .عبدالغني عماد

من �أي عداء له يف ذلك احلني �أ�شبه باالنتحار ال�سيا�سي .فوجدت
جماعة عباد الرحمن نف�سها ،يف مواجهة حتديات كربى� ،إذ بد�أ املد
الذي عرفته يف بداية اخلم�سينيات بالرتاجع ،وكان ال بد لها من �أن
تتخفف من عبء الإخوان امل�سلمني ،وهي اجلماعة «الأم» بالن�سبة �إلى
احلركة الإ�سالمية ،التي رف�ضت جماعة عباد الرحمن منذ البداية �أن
تكون �إحدى فروعها� ،أو �أن تنتظم يف عالقة ع�ضوية معها .وكان الداعوق
يريد �أن ين�أى يجماعته عن �إرث ال�صراع النا�صري  -الإخواين� ،إال �أن
يكن ورفاقه كانوا يرون �أن جماعة عباد الرحمن لن ت�ستطيع ال�صمود
بهذا النهج ،و�أنها �سترتاجع �أكرث ب�سبب «عدم ارتكازها على حمتوى
فكري متني ومفهوم حركي �أ�صيل».
كان فتحي يكن يتلم�س طريقه لت�أ�سي�س هذا الكيان احلركي
والتنظيمي الذي وجد مثاله يف حركة الإخوان امل�سلمني .وميكن
القول �إن النواة اجلديدة بد�أت عملها منذ عام  ،1957وكانت ت�ضم
عبدالرحمن الق�صاب ،واحلاج م�صطفى �صالح مو�سى ،واحلاج مدحت
بلحو�ص ،ومديح ال�شامي ،وه�شام قطان ،وال�شيخ �سعيد �شعبان ،وكانت
تلتقي دوري ًا يف مركز جمعية «مكارم الأخالق الإ�سالمية» يف طرابل�س.
�إال �أن الرتخي�ص الر�سمي للجماعة مل يتم �إال يف  18حزيران /يونيو
 1964حني كان كمال جنبالط وزير ًا للداخلية ،وذلك مبوجب علم
وخرب رقم ( .)224وكان امل�ؤ�س�سون ح�سب الرتخي�ص هم فتحي يكن،
وفايز ايعايل ،وحممد كرميه ،و�إبراهيم امل�صري ،وحممد دريعي(.)4
((( من حوار مع فتحي يكن ,في �إطار �سل�سلة حوارات �ساخنة �أجراها غ�سان وهبة ,الحلقة  ,17الديار,
.1998 /11/5
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الت�أ�سي�س واملفا�صلة مع عباد الرحمن:
يف �أوا�سط اخلم�سينيات �صدرت جملة «ال�شهاب» يف دم�شق،
وبد�أت ت�صل �أعداد منها �إلى لبنان .كما كانت ت�صل جملة «امل�سلمون»
ال�شهرية التي كان ي�صدرها الدكتور �سعيد رم�ضان يف القاهرة ،والتي
كانت تعبرّ عن فكر الإخوان ،ف�ض ًال عن جملة «الدعوة» ،وكذلك كانت
كتابات حممد قطب و»فقه ال�سنة» ل�سيد �سابق و»تذكرة الدعاة» للبهي
اخلويل وغريها من �أبرز املراجع الدعوية للمجموعة الت�أ�سي�سية� .إال �أن
التوا�صل املبا�شر لهذه املجموعة مع الدكتور م�صطفى ال�سباعي ،ب�شكل
�شخ�صي ،من خالل املحا�ضرات التي كان يلقيها يف جمعية «مكارم
الأخالق» الإ�سالمية كان له الأثر الأكرب يف التعرف �إلى فكر الإخوان
والت�أثر به .وقد �ساهم الدكتور ال�سباعي يف و�ضع مناهج عباد الرحمن
الرتبوية ،كما و�ضع لها العديد من املفاهيم الدعوية واحلركية كانت
عبارة عن ن�شرات �صغرية اعتمدتها اجلماعة كمناهج فكرية(.)5
مار�ست املخيمات ال�صيفية والتدريبية دور ًا تربوي ًا وحركي ًا
كبري ًا ،كما �ساهمت ب�شكل �أ�سا�سي يف �صوغ الوعي احلركي ويف �صقل
�شخ�صية امل�شاركني فيها .ومل تقت�صر الفائدة على الرعيل الأول من
م�ؤ�س�سي اجلماعة وحدهم ،بل كانت جماعة عباد الرحمن نف�سها تتوا�صل
مع الأجواء احلركية يف العامل الإ�سالمي من خالل هذه املخيمات .وقد
ظلت املخيمات حما�ضن �أ�سا�سية لن�شر الوعي احلركي ولرتبية النفو�س
((( الجماعة الإ�سالمية في لبنان منذ الن�ش�أة حتى ( ،1975تحرير مح�سن �صالح) ،مركز الزيتونة،
بيروت� ،2009 ،ص.28
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وت�أهيل العنا�صر .وكان هناك نوعان من املخيمات :املخيمات املحلية
واملخيمات املركزية( .)6وتبلورت يف هذه املخيمات التجربة التنظيمية
وتعمق اطالع املجموعة الأولى على التجربة الإخوانية ،بخا�صة �أنها
كانت تت�ضمن ت�أهي ًال ع�سكري ًا �إ�ضافة �إلى الت�أهيل الدعوي والرتبوي.
وكان بع�ض ه�ؤالء امل�ؤ�س�سني ي�شاركون يف خميمات الإخوان يف �سوريا،
كما كانت قيادات �إخوانية كبرية تزور املخيمات املركزية التي تقام يف
لبنان ،وتلقي حما�ضرات فيها(.)7
ط َّورت املجموعة الت�أ�سي�سية �أ�سلوب عملها التنظيمي يف
طرابل�س ،وجعلته ين�سجم مع �أ�سلوب العمل الإخواين ،وهو يختلف عن
الأ�سلوب املعتمد يف املناهج الأ�سرية التنظيمية الذي و�ضعته جماعة
عباد الرحمن ،والذي كان معتمد ًا يف بريوت .ويروي �إبراهيم امل�صري
�أن ال�سبب يعود �إلى ت�أثر �شباب طرابل�س بفكر م�صطفى ال�سباعي من
جهة ،واختالف طبيعة املدينة عن بريوت العا�صمة من جهة �أخرى،
ف�ض ًال عن قرب التوا�صل اجلغرايف مع �سوريا ،يف حني �أن حممد عمر
الداعوق كان داعية �إ�سالمي ًا غري من�شغل بالعمل ال�سيا�سي(.)8
كانت هذه بذور االنف�صال الذي بدا يتجه �إلى التحقق
ميداني ًا مع املد النا�صري الذي انعك�س على جماعة عباد الرحمن يف
ال�شارع البريوتي ،التي ر�أت عرب م�ؤ�س�سيها �أن تن�أى بنف�سها عن ال�صراع
((( المرجع ال�سابق� ،ص 33
((( انظر مقابلة مع �إبراهيم الم�صري في كتاب :الجماعة الإ�سالمية في لبنان ،المرجع ال�سابق� ،ص-29
.30
((( المرجع ال�سابق� ،ص.33
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الإخواين  -النا�صري ،و�أن جت ّنب ال�شارع الإ�سالمي يف لبنان ذلك
االنق�سام ،فكان جلماعة عباد الرحمن مبادرات مهمة للتن�سيق مع
رئي�س البعثة الأزهرية �آنذاك يف بريوت فهيم �أبو عبيه .بل �إن ن�شراتها
الدورية �أخذت تعك�س ذلك اخلطاب الت�صاحلي مع جمال عبدالنا�صر،
فن�شرت مقا ًال مرتجم ًا للرئي�س عبدالنا�صر بعنوان «فل�سفة الإ�سالم»،
كان قد ن�شر يف جملة «م�سلم دايج�ست» ( )Muslim Digestيف عدد
ني�سان� /أبريل  ،1952والتي ت�صدر يف جنوب �أفريقيا ،وكانت �صورة له
حتتل ال�صفحة الأولى(.)9
يف الواقع ال تنفي قيادات اجلماعة �أن و�صول ال�شيخ ال�سباعي
�إلى لبنان بعد مالحقته يف �سوريا كان منعطف ًا �أ�سا�سي ًا يف تاريخ العمل
احلركي الإ�سالمي يف لبنان ،جعلهم يرغبون يف �أن ت�أخذ جماعة عباد
الرحمن �شكل التنظيم احلركي على غرار الإخوان امل�سلمني ،ولكن
الداعوق كان يريد �أن تبقى اجلماعة حالة عامة ملك ًا جلميع النا�س،
�إلى �أن انفجرت �أحداث  ،1958التي �أظهرت تباين ًا وا�ضح ًا يف خط
جماعة عباد الرحمن يف بريوت وخط املنتمني �إليها يف ال�شمال ،والذين
رف�ضوا �أن يقفوا على احلياد ،وبالتايل االكتفاء بالقيام بدور اجتماعي
و�إن�ساين ،ف�ساهموا ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا و�إعالمي ًا وتدريبي ًا يف املعركة
�ضد حكم كميل �شمعون .كما �أن�ش�أت اجلماعة مكاتب للتطوع والتدريب،
ف�ض ًال عن �إن�شائها �إذاعة �سميت «�صوت لبنان احلر» ،وكان من براجمها
الأ�سا�سية (التعليق على الأخبار -جولة امليكروفون -ركن اجلزائر-
((( المرجع ال�سابق� ،ص.38
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ركن فل�سطني -ركن املر�أة -ركن التمثيل .)...ولدى غزو القوات
الأمريكية ال�سواحل اللبنانية يف العام نف�سه ا�ستحدثت الإذاعة ركن ًا
باللغة الإنكليزية موجه ًا �ضد االحتالل الأمريكي للأرا�ضي اللبنانية.
وقد بقيت الإذاعة تعمل حينها على فرتتني �صباحية وم�سائية ،حتى
تاريخ � 26أيلول� /سبتمرب .)10(1958
انتهت �أحداث  ،1958وانتهت معها العالقة التنظيمية اله�شة
�إلى مفا�صلة تامة مع جماعة عباد الرحمن على ظهر النفق بني بريوت
وطرابل�س حيث يقع دير النورية ،حيث �أقيم خميم ح�ضره الداعوق،
كما ح�ضره عمر م�سقاوي( )11الذي كان م�ؤيد ًا لآراء الداعوق .ويف هذا
املخيم ح�سمت الأمور باجتاه املفا�صلة بني الفريقني ،مع التعهد ب�أن
تبقى عالقات الود وال�صداقة والأخوة( .)12ومن هناك بد�أت م�سرية
تنظيم اجلماعة الإ�سالمية.
ميكن القول �إن «اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان» هي �أول حركة
�إ�سالمية �سيا�سية تولد ر�سمي ًا برتخي�ص ي�ساري وعلماين ،وما كان �أن
يحدث هذا لوال ما كان ميثله كمال جنبالط كم�ؤ�س�س ورئي�س للحزب
التقدمي اال�شرتاكي العلماين والدميقراطي من فكر منفتح مار�س دور ًا
م�ؤثر ًا يف تاريخ لبنان املعا�صر.
كان اختيار ا�سم «اجلماعة الإ�سالمية» عم ًال ذكي ًا يحمل يف
( ((1مقابلة مع فتحي يكن ،الديار.1998/11/5 ،
( ((1نائب ووزير لبناني �سابق.
( ((1مقابلة مع �إبراهيم الم�صري ،في كتاب :الجماعة الإ�سالمية في لبنان ،المرجع ال�سابق� ،ص.42
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طياته دالالت مهمة منها:
 �أنه يوحي ب�أنهم كيان لبناين م�ستقل ال عالقة لهم بالتنظيمالدويل للإخوان امل�سلمني ،و�أنهم لي�سوا امتداد ًا له �أو فرع ًا من فروعه.
 �أن هذه الت�سمية تعفيهم من احلمولة ال�سيا�سية ال�سلبيةال�سم م�شحون ب�صراعات مع التيار النا�صري و�شعبيته الكا�سحة.
 يوحي اال�سم �أنهم «اجلماعة الإ�سالمية» ،ولي�سوا جمرد«جماعة �إ�سالمية» من جماعات و�أطياف �إ�سالمية متعددة يف لبنان.
 يرتبط اال�سم بحركة �أبي الأعلى املودودي ،ويوحي بارتباطما بفكره ،وهو املفكر الإ�سالمي الباك�ستاين الأبرز �آنذاك ،الذي
تركت �أفكاره ت�أثري ًا يف كافة احلركات الإ�سالمية املعا�صرة بعد ن�ضاله
وت�أ�سي�سه للجماعة الإ�سالمية يف باك�ستان.
ولدرا�سة فكر اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان يحتاج الأمر
�إلى قراءة يف �أدبيات الإخوان امل�سلمني التي خطها ح�سن البنا ،و�صو ًال
�إلى �سيد قطب واملودودي من جهة ،و�إلى قراءة يف ما �أ�صدره امل�ؤ�س�س
الدكتور فتحي يكن من �أدبيات غزيرة .وت�شكل جميعكل هذه امل�صادر
بناء فكري ًا غني ًا ،لكنه كان �سبب ًا لتناق�ضات �ستجد طريقها يف ما بعد
لظهور و�إحداث حتوالت يف امل�شروع الفكري وال�سيا�سي للجماعة يف
لبنان� .إال �أن التجربة التنظيمية الغنية للإخوان امل�سلمني كانت املعني
الأ�سا�سي للجماعة ،فهي ا�ستقت من نظامها و�أ�سلوب عملها وهيكليتها
14
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الكثري ،وبقيت من الناحية الفعلية على عالقة تنظيمية «ع�ضوية»
بتنظيم الإخوان امل�سلمني الذي يتمتع نظامه الداخلي بالكثري من
املرونة واال�ستيعابية ،وهو ما �سن�شري �إليه عند حتلينا لهذه النقطة.
ح�صلت اجلماعة يف �أواخر عام  1958على �إطاللة �إعالمية
عرب �إ�صدار �صحيفة ن�صف �شهرية با�سم «املجتمع» ،كان ح�صل على
امتيازها حممد الداعوق ،وا�ستمرت بال�صدور ما يقرب من خم�س
�سنوات �إلى �أن �ألغى ترخي�صها �أبو عمر الداعوق �صاحب االمتياز
وم�ؤ�س�س عباد الرحمن ب�سبب خالفه مع اجلماعة ،بخا�صة �أن املجلة
�أ�صبحت جتنح نحو �إعالن معاداتها للخط النا�صري .و�إلى جانب
الن�شرات الدورية ،ومنها «الفجر» و «الثائر» ،ح�صلت اجلماعة يف عام
 1964على امتياز �صحيفة �أخرى با�سم «ال�شهاب» ،التي حافظت على
�صدورها حتى عام  ،1975حني توقفت ب�سبب اندالع احلرب الأهلية
اللبنانية .وت�صدر اجلماعة اليوم جملة �أ�سبوعية با�سم «الأمان» .و�أما
الق�سم الطالبي فكان ي�صدر ن�شرة دورية با�سم «الطليعة» ،وبعدها
�أ�صبحت ُتعرف با�سم «املجاهد»(.)13
كما �أن�ش�أت اجلماعة بالتعاون مع �إ�سالميني م�ستقلني
و�شخ�صيات داعمة حملية وعربية «جمعية الرتبية الإ�سالمية» ،التي
بد�أت يف عام  1967ب�إن�شاء �أول جممع مدر�سي تعليمي يف طرابل�س،
ثم تالها يف �سنوات قليلة ع�شرات من املدار�س واملجمعات الرتبوية
( ((1مقابلة مع فتحي يكن ،االديار ،1998/11/5 ,انظر �أي�ض ًا :موقع الجماعة الإ�سالمية على الإنترنت
 ،al-jamaa.netموقع حملة الأمان على الإنترنت .al-aman.com
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والتعليمية واملهنية يف خمتلف املناطق اللبنانية با�سم «مدار�س الإميان»،
وذلك للم�ساعدة على خلق مناخ وبيئة منا�سبة لإعداد النا�شئة �إعداد ًا
�إ�سالمي ًا «�صحيح ًا» .وكان لهذه املدار�س دور ًا حيوي ًا وفاعا ًال يف ت�أمني
الإطار ال�شبابي� ،إذ �أ�صبحت حم�ضن ًا دعوي ًاُ ،ي�ش ّكل البنية التحتية
الرافدة لكادر اجلماعة.
كما كان للجماعة الإ�سالمية ن�شاط اجتماعي وم�ؤ�س�ساتي،
متثل منذ عام  1962مبركز الطبيب التعاوين ،الذي ميكن اعتباره
النواة الأولى للجمعية الطبية الإ�سالمية التي �أولتها اجلماعة عناية
مركزة يف ال�سنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية ،والتي �أ�صبح لها
اليوم �شبكة من امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية يف خمتلف املحافظات
واملدن ،وبخا�صة يف الأحياء ال�سكنية ال�شعبية.
على مدى عامي  1976-1975خا�ضت اجلماعة غمار
جتربة العمل الع�سكري �أثناء احلرب الأهلية اللبنانية من خالل
تنظيم «املجاهدون» ،وهي جتربة بقيت حمدودة �إذا ما قورنت بتجربة
امليلي�شيات اللبنانية الأخرى .ومع ذلك تقدم اجلماعة جتربتها يف هذه
احلرب يف كت ّيب بعنوان «اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية»(،)14
ُيعترب مبثابة الوثيقة ال�سيا�سية الأولى بعد احلرب ( ،)76-75وفيه
تعلن �أن دخولها املعركة الع�سكرية �إلى جانب املقاومة الفل�سطينية
( ((1هذا الكتيب �صادر عن �أمانة الأعالم ،من دون تاريخ ،لكن يت�ضح من ال�سياق �أن �صدوره كان �إثر
انتهاء المرحلة الأولى من الحرب عام  ،1976وهو يت�ألف من � 35صفحة ،ويعر�ض لن�شاط الجماعة
ومواقفها ور�ؤيتها للحل ال�سيا�سي للأزمة اللبنانية.
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والف�صائل الوطنية كان بغية درء خطر الهجمة االنعزالية املدعومة
من العن�صرية الإ�سرائيلية ،فلذلك �أن�ش�أت جهاز ًا ع�سكري ًا با�سم
«املجاهدون» ،وافتتحت �أكرث من ع�شرين مركز ًا يف املناطق الإ�سالمية.
ومتثل عمل هذا اجلهاز ،بح�سب الكتيب ،ب�إقامة حزام دفاعي حول
مناطق التما�س يف كل من طرابل�س وال�ضنية وبريوت و�أخري ًا �صيدا،
حيث �شارك املجاهدون بفاعلية يف �صد الهجمات االنعزالية« .ومتكنوا
يف ال�شمال باال�شرتاك مع ف�صائل احلركة الوطنية من تطهري طرابل�س
و�ضواحيها من وجود املردة وال�صليبني ومن الق�ضاء على حت�صيناتهم،
وال �سيما قلعة الآباء الكرمليني »...على م�شارف زغرتا .وي�ضيف الكتيب
�أن «املجاهدين» قاموا بتدريب النا�شئة من ال�شباب الذين بلغ عددهم
حوالى خم�سة �آالف ،ومئات الفتيات .كما ي�سجل الكتيب �أنه مل ي�سقط
للجماعة يف املعارك �سوى ثالثة ع�شر �شهيد ًا ،مع ت�أكيدها �أن التنظيم
حر�ص على التزام الأخالقية الإ�سالمية يف الأعمال الع�سكرية ،بعيد ًا
عن روح الع�صبية الطائفية ،فامتنع عن القتل على الهوية ،موجه ًا
جهوده �إلى �ساحات القتال(.)15
على امل�ستوى ال�سيا�سي ت�شري اجلماعة يف هذا الكتيب �إلى �أن
تعاونها مع احلركة الوطنية والي�سار كان يف ال�شمال حتت �صيغة «جتمع
الأحزاب الوطنية والهيئات الإ�سالمية» ،و�أنها ا�ستطاعت من خالل
هذا التعاون «�إحباط الدعوة �إلى العلمنة الكاملة التي التقى عليها
زعماء اليمني االنعزايل والي�سار الوطني يف �آن واحد» ،م�ؤكدة �أنه نتيجة
( ((1المرجع ال�سابق� ،ص.14-13
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موقفها ال�صلب ،طلب احلزب ال�شيوعي اللبناين من احلركة الوطنية
التخلي عن مطلب العلمانية لأن امل�سلمني يعار�ضونها قيادة وقاعدة(.)16
�أكدت اجلماعة يف هذه الوثيقة �سعيها لك�سر االحتكار املاروين
للرئا�سة الأولى ،وعزمها على تر�شيح م�سلم لرئا�سة اجلمهورية ،لأن
امل�سلمني ي�شكلون الأغلبية ،وهذا حق م�شروع لهم يف نظام �سيا�سي
يعتمد الأ�س�س الدميقراطية( .)17وهي ت�ؤكد �أن «ما ي�ؤخذ بال�سلم ال
ن�أخذه باحلرب ،وما حتققه الكلمة ال نعمد �إلى حتقيقه بالقذيفة ،لذلك
«اختارت احلوار ال�سيا�سي ،ومل تلج�أ �إلى ال�سالح �إال عندما �أعياها
احلل ال�سيا�سي ،وفاج�أها اخل�صم ال�صليبي املاكر بالنار واحلديد»(.)18
تعر�ض الوثيقة ن�شاط اجلماعة الإعالمي ،الذي متثل يف
جريدة «املجاهد» و�إذاعة «املجاهدون» والن�شاط ال�سيا�سي واالجتماعي
يف �أثناء احلرب ،وتخل�ص حتت عنوان «لبنان الذي نريد» �إلى برنامج
النقاط الع�شر ،والذي تقدمه كمدخل للت�سوية ال�سيا�سية ،والذي �سوف
نعر�ض له يف مكان �آخر من هذه الدرا�سة.
ُقدِّ ر لكوادر يف تنظيم «املجاهدون» �أن ميار�سوا دور ًا مهم ًا يف
مرحلة ما يف �أثناء االحتالل الإ�سرائيلي ( ،)1982وقد �شاركت اجلماعة
بقوات الفجر التي �أن�ش�أتها يف الت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي ،وكان لها
العديد من العمليات امل�ؤثرة �ضده ،ومنها عملية � 15أيلول� /سبتمرب
( ((1المرجع ال�سابق� ،ص.19-18
( ((1المرجع ال�سابق� ،ص.22
( ((1المرجع ال�سابق� ،ص.23
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 1982التي �سقط فيها ال�شهيدان بالل عزام و�سليم حجازي .ويعترب
يوم  27كانون الأول�/أكتوبر من كل عام يوم ًا مميز ًا لدى اجلماعة،
ففيه كانت مواجهة مهمة مع العدو �سقط فيها قائد قوات «الفجر» يف
اجلنوب ،ال�شهيد جمال احلبال ،ومعه حممد علي ال�شريف ،وحممود
زهرة .وقد �شكلت هذه العمليات وغريها الوالدة الر�سمية للمقاومة
الإ�سالمية ،ودور اجلماعة الإ�سالمية فيها �ضد االحتالل الإ�سرائلي،
و�إن مل ُي�سمح لهذا الدور بالتبلور التنظيمي والقيادي �ضمن املقاومة
الإ�سالمية التي قادها «حزب اهلل» يف ما بعد ،وانفرد بها لأ�سباب
�إقليمية ولوج�ستية و�أمنية.
امل�شروع الفكري للجماعة :بني الر�ؤية الإ�صالحية واخلطاب
االنقالبي
كانت البدايات ملتب�سة ومتوا�ضعة .فقد قدمت اجلماعة
أح�ست بالواقع املرير
نف�سها يف بداية ال�ستينيات كـ «طليعة �صاعدة» � ّ
الذي تعي�شه الأمة «و�أدركت �س ّر هذا الرتدي ،و�آمنت بقدرات الفكر
الإ�سالمي على بعث كيان اجتماعي كرمي ،و�إظهار واقع اقت�صادي
�سليم ،وبناء حياة �سيا�سية نظيفة وحترير الأمة من قيادة الأفكار
واملذاهب الوافدة واملنحرفة ومن اال�ستعمار يف �شتى �صوره»( .)19وحتت
عنوان «من �أين نبد�أ» ،تعلن اجلماعة يف هذا الكتيب الت�أ�سي�سي �أنه ال
ميكن «�أن تتحقق اليقظة الإ�سالمية التي ندعو النا�س �إليها قبل �أن
( ((1من مبادئ و�أهداف الجماعة الإ�سالمية ،ال .ت( .نعتقد �أن هذا الكتيب �صدر في بداية ال�ستينيات)،
وهو من �أول �أدبيات ومطبوعات الجماعة� ،ص  1و.2
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ت�سبقها نه�ضة �شاملة تتناول الأفراد والأ�سر واجلماعات .لذلك فهي
تعلن �أنها �ستعمل على تربية الإن�سان امل�سلم حتى ي�صبح منوذج ًا ملا
يريده الإ�سالم يف الأفراد .وهي لذلك ترى �أن الأ�سرة هي اللبنة الأولى
يف بناء املجتمع ،لذلك �ستعمل على �إنها�ض املر�أة من جهالتها وتعليمها
كل ما يجعل منها زوجة وفية و�أم ًا بارة»(.)20
خطاب املوادعة والإ�صالح
اعتربت اجلماعة يف هذا الكتيب الت�أ�سي�سي �أن «الإ�سالم
ر�سالة العرب �إلى العامل ،فهو لهم تراث وت�شريع ،وللم�سلمني دين
وعقيدة ،وللعامل نظام وح�ضارة»( .)21و�سجلت اجلماعة ب�شكل �صريح
ت�أييدها للوحدة العربية .كما اعتربت «ال�شعب العربي �شعب واحد يف
لغته وتراثه ووطنه وم�صاحله ،وهو من�سجم بفكرته امل�ستمدة من تاريخه
وحاجات حا�ضره وم�ستقبله ...ووجود غري امل�سلمني يف البالد العربية
ال ينايف الوحدة فيها»( .)22وهذا الطرح الت�أ�سي�سي �سي�صبح م�ستبعد ًا
يف مرحلة ال�سبعينيات .وتقرر اجلماعة يف هذا البيان الت�أ�سي�سي ما
هو �أعمق من ذلك� ،إذ تعترب «�أن القومية تعبري �صادق عن خ�صائ�ص
الأمة و�آمالها ور�سالتها يف احلياة»� ،إال �أنها ت�شدد على ارتباط القومية
العربية بالإ�سالم ،و�أنه ما مل يحدث ذلك االرتباط تفقد القومية عن�صر
«ال�شمول» حني تتخلى عن حمل لواء الإ�صالح الأخالقي يف املجتمع،
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .4
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .5
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .5
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وتفقد �أي�ض ًا عن�صر التقدمية ،حني ت�سمح ل�شبيبتها �أن ترتد �إلى
ال�شهوانية والإباحية والنفعية( .)23وترى اجلماعة يف بيانها الت�أ�سي�سي
�أن الطائفية �سالح خطري ال ي�ستفيد منه �إال اال�ستعمار ،وتعلن �أنها
�ستعمل على �إلغاء الطائفية الذميمة من �شتى مرافق احلياة اللبنانية.
وتعترب �أن على الدولة حظر الدعوة �إلى الإحلاد والت�شكيك بالأديان
والدعوة �إلى النعرات الطائفية واملذهبية وال�شعوبية التي تنتق�ص من
قدر الأمة وتاريخها و�أجمادها ،كما عليها مكافحة الدعوات الإباحية
و�إلغاء قانون �إباحة الدعارة وتعاطي بيع امل�شروبات الروحية .ويخ�ص�ص
البيان �صفحتني لالجتاه ال�شيوعي الذي يعتربه «من �أخطر االجتاهات
التي تهدد عقيدة الأمة و�أخالقها بالفناء والدمار»(� .)24إال �أنه ال يتحدث
عن النظام الر�أ�سمايل وخماطره على الإطالق.
يطرح البيان ر�ؤية اجلماعة للرثوة اخلا�صة والعامة ،معترب ًا
امللكية الفردية م�صونة يف النظام الإ�سالمي� ،إال �أن الرثوات العامة
يجب �أن تخ�ضع لت�شريع ي�صون م�صلحة الأمة .كما ال يجوز للدولة �أن
تتدخل يف الرثوات اخلا�صة �إال عند «احلاجة املا�سة» من طريق الت�أميم،
�شرط �أن ال يق�ضي ذلك على امللكية الفردية والتناف�س االقت�صادي(.)25
ويتابع البيان طرح ر�ؤية اجلماعة بالن�سبة �إلى العمل والعمال والزراعة،
م�ؤكد ًا �أن لكل عامل احلق الطبيعي يف �أن يتناول من الأجر ما يتنا�سب
وكفاءته على �أن ال يقل عن احلد الأدنى للمعي�شة الالئقة مع �ضمان يف
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص  6و.7
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .9
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .11
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حالة املر�ض �أو البطالة �أو ال�شيخوخة ،ومنع ا�ستخدام الأحداث وت�شغيل
الن�ساء �إال يف ما يتفق مع طبيعتهن االجتماعية(� .)26إ�ضافة �إلى ت�أمني حق
احل�صول على �سكن �صالح وحد �أدنى للملكية الزراعية لكل فالح(.)27
وميكن ب�سهولة مالحظة �أن بع�ض الأفكار م�ستوحاة من جتربة الإ�صالح
الزراعي التي وجدت طريقها �إلى التنفيذ مع ثورة  23متوز النا�صرية
التي كان م�صطفى ال�سباعي قد ت�أثر ببع�ض طروحاتها .و�أما بالن�سبة
�إلى اجلي�ش ،فريى البيان �ضرورة �أن تكون اجلندية �إجبارية ل�شباب
الأمة ،على �أن ُتدر�س فيها املواقع الفا�صلة يف تاريخها ،و�أن ُيحر�ص
على التوجيه الديني واخللقي ،و�أن يكون يف كل ثكنة معبد ومكتبة.
ويخل�ص البيان �إلى �ضرورة الإ�صالح احلكومي وتطهري دوائر الدولة
من الفا�سدين واملرت�شني واعتماد الكفاءة واالخت�صا�ص( .)28و�أما يف ما
يخت�ص بالقانون فيجب �إعادة النظر «بكل القوانني اجلزائية واملدنية
واالقت�صادية والأخالقية والتعليمية و�صوغها من جديد مبا يتفق مع
تراث الأمة ومبادئها الأخالقية»(.)29
يغلب على هذا البيان الكتيب الت�أ�سي�سي �صيغة برنامج
العمل الذي يطرح ر�ؤية اجلماعة ملختلف الق�ضايا وامل�سائل� ،إذ مت
مقاربتها ب�صورة مبدئية وعمومية ،فامل�ضمون الإ�سالمي فيه كان ال
يزال يغلب عليه الطابع الأخالقي العام .بعدها �صدر كتيب �آخر بعنوان
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .12
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .13
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .14
( ((2المرجع ال�سابق� ،ص .15
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«هذه دعوتنا»( ،)30يذهب �إلى تعميق هذا املنهج ،وفيه تعترب اجلماعة
�أن الب�شرية بحاجة اليوم �إلى نهج «ال يقوم على الفردية املطلقة كما
عرفتها النظم الر�أ�سمالية ،وال على اجلماعية املت�س ّلطة كما عرفتها
منهج ال يبعد ن�شاط الدولة عن طبيعة الدين ،وال يحطم
ال�شيوعيةٍ ،
منهج تظل فيه روح الإميان مهيمنة على
ال�صلة بني الإميان والعملٍ ،
املعرفة العلمية .والإ�سالم وحده هو الذي ميلك تلبية ذلك»(.)31
تقدم اجلماعة يف هذه الن�شرة تو�صيفها للواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي ،وحتذر من تعاظم موجة التقليد وانت�شار �أ�سباب الإغواء
والإغراء ،كما �أنها اعتربت «�أن الكارثة الأولى التي نزلت بحياتنا
الإ�سالمية �أن �أ�صيبت عقائدنا بلوثات مادية جانحة زرعت ال�شك
والإحلاد  ...مما ع ّر�ض روح التدين لهزات عنيفة وخميفة»(،)32
حيث بد�أ املجتمع يئن من االنحراف الذي �شاع يف �أخالق اجلماهري
على اختالف طبقاتهم  ،ويف �شتى امل�ستويات العلمية واالجتماعية،
وحتى «النظم التي ت�سود جمتمعنا هي نظم فا�سدة يف جمموعها،
فكرثت املظامل االجتماعية ،وا�ست�شرى الف�ساد ،و�ساءت �أجهزة الدولة
وازدادت اجلرائم»( ،)33وباتت الأمة تعي�ش ظروف ًا رهيبة .فاالنقالبات
الع�سكرية واالنتكا�سات الوحدوية والفنت الطائفية والقومية وامل�ؤامرات
اال�ستعمارية حطمت الروح املعنوية والتهمت جمموعة غنية من املواهب
( ((3هذه دعوتنا ،ن�شرة توجيهية ت�صدرها الجماعة الإ�سالمية في لبنان ،رقم ( ،)3ال .ت( .ويمكن
اال�ستنتاج �أنها �صدرت في �أوا�سط ال�ستينيات).
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص  4و.5
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص .7
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص .8
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والكفايات ،وما يزيد من حدة القلق «وجود �إ�سرائيل يف قلب �أمتنا وهي
�آخذة يف النمو يوم ًا بعد يوم ع�سكري ًا واقت�صادي ًا»(.)34
بعد هذا التو�صيف يخل�ص الكتيب �إلى �أن الإ�سالم يحوي
على «كل عنا�صر النه�ضة ،وهو املنهج الوحيد الذي �سار ب�أمتنا يف
املا�ضي �إلى ميادين اخللود»( .)35وعليه ال بد من متكني الإ�سالم من
القيادتني الفكرية وال�سيا�سية يف املجتمع� ،إذ �أ�صبح هذا الأمر �ضرورة
دينية ،واجتماعية ،ووطنية ،وقومية ،و�إن�سانية .ويتوقف الكتيب عند كل
�ضرورة من هذه ال�ضرورات بالتحليل املنطقي الذي ي�ستخدم الدليل
العقلي �أكرث مما ي�ستخدم الدليل النقلي.
الالفت يف �أدبيات اجلماعة الإ�سالمية يف هذه املرحلة
الت�أ�سي�سية �أنها مل ت�ستخدم م�صطلحات املودودي و�سيد قطب يف
�إعالن جاهلية املجتمعات املعا�صرة وتكفري الأنظمة والدول و�صو ًال �إلى
املجتمعات ،بل �إن القارئ ال يجد مل�صطلح حاكمية اهلل وجاهلية املجتمع
�أثر ًا� ،إذ كان ال يزال يغلب على خطابها الطابع الدعوي والأخالقي
واملنهج ال�سيا�سي املعتدل املت�أثر ب�صياغات البنا .كما ميكننا �أن
ن�ستنتج �أن وراء هذا االعتدال تكمن ت�أثريات م�صطفى ال�سباعي الذي
كان له �آراء واجتهادات اختلف فيها مع قيادة الإخوان امل�سلمني يف
�سوريا وم�صر ،وبخا�صة بعد �صدور كتابة ال�شهري «�إ�شرتاكية الإ�سالم».
وال يخفي �أن هذا املفكر هو من �أبرز ال�شخ�صيات الإ�سالمية املعتدلة
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص.9
( ((3هذه دعوتنا� ،ص .10
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والو�سطية يف بالد ال�شام ،وامل�ؤ�س�س الفعلي للحركة الإ�سالمية فيها،
ف�ض ًال عن ت�أثري كتابات خليفة ح�سن البنا �صاحب الكتاب ال�شهري «دعاة
ال ق�ضاة» ،ح�سن اله�ضيمي ،ومواقفه ،والذي كتبه رد ًا على املودودي
وقطب من دون �أن ي�سميهما ا�ست�شعار ًا منه بخطورة خطاب التكفري.
االنعطاف نحو خطاب التكفري واملفا�صلة
بعد غياب ال�سباعي ووفاته ،بد�أ تغري داخل اجلماعة
الإ�سالمية يف لبنان ،ترافق مع منو التيار التكفريي داخل الإخوان
امل�سلمني ،وقد ظهر ذلك داخل اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان من
خالل الكتيب املعنون «هذا هو الطريق»(� .)36إذ نلحظ يف هذا الكتيب
منعطف ًا انقالبي ًا وثوري ًا يف خطاب اجلماعة الفكري ،وك�أنه ي�أتي خارج
ال�سياق الذي اختطته لنف�سها .وميكن تلم�س ذلك من عنوان الكتيب
الذي ا�ستوحته اجلماعة من كتاب «معامل يف الطريق» ل�سيد قطب ،وهو
الكتاب الذي يعترب من املراجع الت�أ�سي�سية �شديدة الت�أثري يف جميعكل
احلركات الإ�سالمية املعا�صرة ،والذي مت تبنيه على نطاق وا�سع .كتيب
اجلماعة الإ�سالمية هذا هو عبارة عن تلخي�ص ملا كتبه �سيد قطب ،بل �إن
بع�ض اجلمل واملقاطع و�ضعت كما هي ومن دون ت�صرف كهذه اجلملة:
«الب�شرية اليوم تعي�ش يف جاهلية كاجلاهلية التي عا�صرها الإ�سالم
�أو �أظلم .كل ما حولنا جاهلية ،ت�صورات النا�س وعقائدهم وعاداتهم
وتقاليدهم .موارد ثقافتهم ،فنونهم و�آدابهم� ،شرائعهم وتقاليدهم
(« ((3هذا هو الطريق» ،ن�شرة توجيهية �صادرة عن الجماعة الإ�سالمية في لبنان ،رقم (  ،) 4نعتقد �أنها
�صدرت بين عامي  1965و.1966
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وحتى الكثري مما حت�سبه ثقافة �إ�سالمية وفل�سفة �إ�سالمية .هو كذلك
�صنيع اجلاهلية»( .)37وال ي�شري هذا الكتيب �إلى �سيد قطب باال�سم ،لكنه
يتبنى �أطروحته بالكامل ،وال ي�شري �إلى �أبي الأعلى املودودي باال�سم،
لكنه يتبنى �أفكاره بالكامل �أي�ض ًا ،ومنها «�أن العرب كانوا يعرفون من
لغتهم معنى «�إله» ومعنى «ال اله �إال اهلل» ،وكانوا يعرفون �أن االلوهية
تعني احلاكمية العليا ،كانوا يعرفون مدلولها احلقيقي»( .)38والنتيجة �أن
امل�سلمني يف الوقت احلا�ضر يتعذر عليهم �أن يدركوا الغر�ض احلقيقي
واملغزى اجلوهري من دعوة القر�آن.
ترى اجلماعة يف هذا الكتيب «�أن الأر�ض تطهرت من الفر�س
والروم مع دعوة الإ�سالم ،ال ليقرر فيها �سلطان العرب ،ولكن ليقرر
فيها �سلطان اهلل ،لقد تطهرت من �سلطان الطاغوت كله ،روماني ًا
وفار�سي ًا وعربي ًا على ال�سواء»( .)39ولي�س الطريق �أن يتحرر النا�س يف
هذا الأر�ض من «طاغوت روماين �أو فار�سي �إلى طاغوت عربي ،لأن
اجلن�سية التي يريدها الإ�سالم للنا�س هي جن�سية العقيدة» .كذلك
فقد ف�شلت «الوطنية» و«القومية» والتجمعات الإقليمية ،ومل تعد متلك
ر�صيد ًا جديد ًا .ومن الوهم القول �إن الدعوة ميكن لها ،تي�سري ًا للطريق،
�أن تقوم «حتت راية قومية �أو اجتماعية� .إن القلوب يجب �أن تخل�ص
�أو ًال هلل ،وتعلن عبوديتها له وحده ،بقبول �شرعه وحده ،ورف�ض كل �شرع
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص  .4قارن بكتاب �سيد قطب« :معالم في الطريق» ،بيروت ،دار ال�شروق ،ط
� ،1983ص .21
( ((3المرجع ال�سابق� ،:ص  .8قارن بكتاب �أبو الأعلى المودودي« :الم�صطلحات الأربعة في القر�آن»،
القاهرة ،دار التراث العربي ،ط � ،1986ص  8و.9
( ((3المرجع ال�سابق� ،ص  11و.12
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�آخر غريه»( .)40يف هذا االنعطاف الفكري ثمة فرق كبري بني البيان
الت�أ�سي�سي وخطابه الت�صاحلي مع التيار العروبي القومي والكتيب
املعنون بـ«هذا هو الطريق» ،القطبي امل�ضمون واملودودي املنهج ،الذي
يذهب �إلى اعتبار القومية والوطنية «طاغوت ًا» ،و�إلى �إعالن القطيعة مع
املجتمعات اجلاهلية ،ترجمة ملقولة «العزلة ال�شعورية» التي �أطلقها �سيد
قطب ،راف�ض ًا مقولة «الدين للواقع» وراف�ض ًا مقولة «م�صلحة الب�شر هي
ما يجب �أن ت�صوغ واقعهم» معترب ًا «�أن م�صلحة الب�شر مت�ضمنة من
�شرع اهلل ،كما �أنزله ،وكما بلغ عنه ر�سول اهلل ،ف�إذا بدا للب�شر ذات
يوم �أن م�صلحتهم يف خمالفة ما �شرع اهلل لهم فهم �أو ًال واهمون .وثاني ًا
كافرون»( .)41تخل�ص هذه الن�شرة التوجيهية االنقالبية �إلى «�أن امل�س�ألة
يف حقيقتها م�س�ألة كفر و�إميان ،م�س�ألة �شرك وتوحيد ،م�س�ألة جاهلية
و�إ�سالم .والنا�س لي�سوا على طريق الإ�سالم كما يدعون وهم يحيون
حياة اجلاهلية .لي�س هذا �إ�سالم ًا .ولي�س ه�ؤالء م�سلمني .والدعوة
اليوم �إمنا تقوم لرتد النا�س �إلى الإ�سالم ،ولتجعل منهم م�سلمني من
جديد»( .)42بهذه اخلامتة التكفريية للمجتمع ينتهي الكتيب الذي يختط
منهج ًا قطبي ًا للجماعة الإ�سالمية يف لبنان ،و�سي�شكل لفرتة طويلة
مادتها التثقيفية والرتبوية الأ�سا�سية ،كما �سوف ي�ساعد على خلق
املناخ لتفريخ جماعات متطرفة حتت عباءة اجلماعة.
( ((4المرجع ال�سابق� ،ص .5
( ((4المرجع ال�سابق� ،ص  ،14مقتب�س حرفي ًا من كتاب «معالم في الطريق» ل�سيد قطب ،م� .س ،انظر
وقارن بال�صفحة  106و.107
( ((4المرجع ال�سابق� ،ص  ،16وهي خال�صة �أي�ض ًا مقتب�سة حرفي ًا من �سيد قطب م �.س ،قارن بال�صفحات
.174 – 173
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ميثل هذا الكت ّيب اخلط الفكري الر�سمي للجماعة يف ذلك
احلني ،كما ير�سم �صورة اجلماعة يف ذروة ت�شددها وجمودها الفكري
عند الأطروحة القطبية ،و�سوف ت�شكل كتابات فتحي يكن ،م�ؤ�س�س
ومنظر اجلماعة ،املرتكز الرئي�س يف التثقيف الفكري للجماعة ،ف�ض ًال
عن �أدبيات مفكري الإخوان امل�سلمني يف العامل العربي و�إنتاج ال�شيخني
املودودي والندوي الباك�ستانيني� ،إال �أن املنعطف الفكري باجتاه االلتزام
باخلطاب القطبي املودودي �سيطبع كتابات يكن ،ويجعلها �أقرب ما
تكون �إلى تلخي�صات و�شروحات و�صياغات جديدة لأفكار الآخرين،
لي�س فيها ما يعبرّ عن خ�صو�صية اجلماعة الإ�سالمية وحقائق انتمائها
�إلى املجتمع اللبناين املتعدد واملتنوع.
يف كتابه «ماذا يعني انتمائي للإ�سالم»( .)43وهو الكتاب
الذي �صدرت طبعته الأولى يف مطلع ال�سبعينيات ،والذي �شهد انت�شار ًا
وا�سع ًا يف العامل الإ�سالمي ،يذهب يكن يف الق�سم الأول منه �إلى تبيان
ال�شروط التي يجب توافرها يف كل من انتمى �إلى هذا الدين .ويف الق�سم
الثاين يبني وجوب العمل للإ�سالم واالنتماء �إلى احلركة الإ�سالمية،
كما يبني موا�صفات هذه احلركة و�أهدافها وو�سائلها وفل�سفتها وطريقة
عملها وال�صفات الواجب توافرها يف املنتمني �إليها .ويتجاوز الكتاب
باهتماماته ال�ساحة اللبنانية ليحمل هموم الأمة الإ�سالمية ،فيتوجه
�إليها باالهتمام واخلطاب ،مقدم ًا نف�سه كمفكر �إ�سالمي تتجاوز
اهتماماته حدود «الوطن» الذي مل يعد �سوى «كيان» �صنعه اال�ستعمار.
( ((4فتحي يكن« ،ماذا يعني انتمائي للإ�سالم» ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط .1995 ،21
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يف هذا الكتاب ،ي�ضع يكن الئحة �شروط ليكتمل بها انتماء
امل�سلم �إلى الإ�سالم ،تبد�أ ب�ش�ؤون العقيدة والعبادة والأخالق ،وتنتهي
بال�سلوك اليومي يف العمل والأ�سرة واملجتمع ،وهي �شروط �أقل ما يقال
فيها �إنها متثل املثال التاريخي الذي حتمله الذاكرة الإ�سالمية عن
ال�صحابة .يذهب يكن �إلى اعتبار �أن امل�سلم ال يكتمل �إ�سالمه �إال بانتمائه
حركي ًا �إلى الإ�سالم ،فمهمة احلركة الإ�سالمية هي «تعبيد النا�س هلل
تبارك وتعالى �أفراد ًا وجماعات والعمل لإقامة املجتمع الإ�سالمي
الذي ي�ستمد �أحكامه وتعاليمه من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله»( .)44و�أما
خ�صائ�ص هذه احلركة فتتم ّثل ب�أنها �أو ًال :ربانية ،ت�ستمد ت�صوراتها
و�أحكامها و�أخالقها من دين اهلل .وثاني ًا �أنها ذاتية ،مبعنى �أنها منبثقة
من واقع املجتمعات الإ�سالمية ،وغري م�ستوردة �أو م�ستوحاة من ال�شرق
�أو الغرب .وثالث ًا �أنها تقدمية ،مبعنى �أنها يف م�ضمونها �أقدر على حل
م�شكالت الإن�سان واحلياة من الت�شريعات الب�شرية من دون �أن يعني
ذلك عدم اال�ستفادة من كل ما تتفتق عنه العقول ،و�أنها رابع ًا �شاملة،
�أي �إنها دعوة ال تقت�صر على �صالح جانب من جوانب احلياة دون
الآخر .وهي دعوة �سلفية ،لأنها تدعو �إلى العودة بالإ�سالم �إلى معينه
الأول ال�صايف ،وهي ُ�سنية لأنها تعمل على �إحياء ال�سنة املطهرة يف
�أفرادها ويف املجتمع ،وهي �سيا�سية لأنها تعمل على رعاية �ش�ؤون الأمة
بالإ�سالم(.)45
يحدد يكن املراحل التي يجب �أن تتقيد بها احلركة الإ�سالمية،
(»« ((4المرجع نف�سه� ،ص.109
( ((4المرجع نف�سه� ،ص 113و 114و.115
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فالتدرج �ضروري لأن طريقها �شاق وطويل .فاملرحلة الأولى هي مرحلة
التعريف ،وو�سيلتها الوعظ والإر�شاد و�إقامة املن�ش�آت النافعة .واملرحلة
الثانية هي مرحلة التكوين ،وتهدف �إلى اختيار العنا�صر ال�صاحلة
حلمل �أعباء اجلهاد .ونظام الدعوة يف هذه املرحلة �صويف بحت من
الناحية الروحية ،وع�سكري بحت من الناحية العلمية .و�أما املرحلة
الثالثة فهي مرحلة التنفيذ وفيها جهاد ال هوادة معه وعمل متوا�صل
يف �سبيل الو�صول �إلى الغاية ،وامتحان وابتالء ال ي�صرب عليهما �إال
ال�صادقون ،وال يكفل النجاح يف هذا الطور �إال «كمال الطاعة»(.)46
ومن اخل�صائ�ص التي يحددها �أي�ض ًا عالنية العمل و�سرية التنظيم
والإميان ب�سيا�سة النف�س الطويل ،ويتوقف عند ما �س ّماه �سيد قطب
«العزلة ال�شعورية» ،فيتبنى هذا املفهوم حني يعر�ض ملقولة قطب� :أنه ال
بد من طليعة ،تعزم هذه العزمة ومت�ضي يف الطريق .مت�ضي يف خ�ضم
اجلاهلية ال�ضاربة الأطناب يف �أرجاء الأر�ض جميع ًا ،مت�ضي وهي
تزاول نوع ًا من العزلة من جانب ،ونوع ًا من االت�صال من اجلانب الآخر
الذي هو اجلاهلية املحيطة» .وي�شرح يكن ب�أن املق�صود هنا هو عزلة
ال�شعور من �أن يدن�سه رغام اجلاهلية .عزلة النف�س وا�ستعالء �إميانها
وهي تكت�شف الزيف وتتحدى الباطل ،والعزلة هنا تعني التمايز ،متايز
الفئة امل�ؤمنة عن الفئة الكافرة ،بالفكر وال�شعور والأخالق وال�سلوك
وامل�شاعر والأحا�سي�س� .أما يف العمل واحلركة واالحتكاك والدعوة فال
جمال للعزلة �أو االنفراد و�إال تعطل العمل(.)47
( ((4المرجع نف�سه� ،ص .118 – 117
( ((4المرجع نف�سه� ،ص .121 – 120
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يوجه يكن نقد ًا الذع ًا للأحزاب الإ�سالمية التي تخالف �أ�صول
الإ�سالم بحجة «املرونة واالنفتاح» ودعوى حتقيق م�صلحة امل�سلمني،
كامل�شاركة يف احلكم يف ظل �أنظمة و�ضعية كافرة� ،أو طرح ق�ضايا جانبية
وجزئية و�إفراغ اجلهد فيها واالن�شغال بها عن الق�ضايا الإ�سالمية،
لذلك تبقى �أعمال هذه الفئات مبتورة �شوهاء تت�سبب ب�إ�ساءت بالغة
للإ�سالم( .)48م�ؤكد ًا يف لهجة تعبوية حا�سمة�« :إن قب�ضة احلركة
الإ�سالمية ينبغي �أن تكون موجهة دائم ًا وبا�ستمرار �إلى مقاتل النظم
الو�ضعية احلاكمة ،و�إلى مرتكزاتها الإ�سالمية ،وقواعدها ومنطلقاتها،
وحذار من خطوة تكون �سبب ًا يف عي�شها ال م�سمار ًا يف نع�شها؟ حذار من
خطوة تكون مربر ًا لبقائها ال عام ًال يف زوالها وفنائها؟»( .)49يخل�ص يكن
يف كتابه الت�أ�سي�سي هذا �إلى اعتبار �أن االنتماء �إلى احلركة الإ�سالمية
«هو يف احلقيقة انتماء فعلي للإ�سالم»( ،)50ما يعني �أن امل�سلم الذي مل
يلتزم باجلماعة التي يرئ�سها هو لي�س لديه انتماء فعلي �إلى الإ�سالم،
وهذا يرتب عليه م�س�ألتني :الطاعة والبيعة .ومع �أن الطاعة م�شمولة يف
عنا�صر البيعة� ،إ ّال �أنه يفرغ لها فقرة خا�صة يتب ّنى فيها كل ما �أورده
ح�سن البنا من عنا�صر البيعة وهي (الفهم -الإخال�ص -العمل-
اجلهاد -الت�ضحية -الطاعة -الثبات -الأخوة -الثقة) .ويقتب�س حرفي ًا
ما �أورده م�ؤ�س�س الإخوان مع �شرح لكل عن�صر من هذه العنا�صر.
يقدم يكن تقييمه لـ «الآخر» الإ�سالمي ،فريى �أربعة �أنواع
( ((4المرجع نف�سه� ،ص .133 – 132
( ((4المرجع نف�سه� ،ص .154
( ((5المرجع نف�سه� ،ص .168
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من «الواجهات والهيئات الإ�سالمية» .فهناك اجتاه روحي حم�ض،
يعني بالرتبية الروحية ،وقد �أ�سقط ه�ؤالء من ح�سابهم اجلوانب
الأخرى الفكرية وال�سيا�سية واجلهادية والتنظيمية ،ما جعلها بعيدة
عن الواقع ،جاهلة مبا يجري حولها ،وعاجزة عن فهم الظروف التي
تعي�شها .وهو هنا يلمح لالجتاهات ال�صوفية من دون �أن ي�سميها.
وهناك هيئات ذات اجتاه ثقايف قامت بفعل املناف�سة باملثل ملنظمات
م�سيحية �أو يهودية ،كجمعيات ال�شبان امل�سلمني مث ًال ،وهذا نوع ي�سيء
�إلى الإ�سالم مب�سايرته لأنظمة وعهود ُعرفت بعدائها للإ�سالم و�أهله.
وهناك جمعيات ذات اجتاه خريي ن�ش�أت حتت �ضغط احلاجة �إلى �إعانة
البائ�سني وت�أمني العالج للمر�ضى ،وهي رغم فوائد ما تقوم به �إال �أنها
تبقى حمدودة الفاعلية ،وال ميكن اعتبارها حركة تغيريية .وهناك
�أحزاب �إ�سالمية ذات اجتاه �سيا�سي �صرف  -يل ّمح �إلى حزب التحرير
من دون �أن ي�سميه  -تتب ّنى لون ًا من العمل ال ّ
تتخطاه �أو تتعداه ،وهو
املناورة با�سم الإ�سالم ،ورفع ال�شعارات الإ�سالمية من غري حمتوى
عقيدي تلتزم به كتنظيم و�أفراد .ويوجه نقد ًا الذع ًا لهذه الت�شكيالت
والهيئات التي تخالف �أ�صول الإ�سالم بحجة «املرونة واالنفتاح» ودعوى
حتقيق م�صلحة امل�سلمني ،كامل�شاركة يف احلكم يف ظل �أنظمة و�ضعية
كافرة� ،أو طرح ق�ضايا جانبية وجزئية و�إفراغ اجلهد فيها واالن�شغال
بها عن الق�ضايا الأ�سا�سية .لذلك تبقى �أعمال هذه الفئات مبتورة
�شوهاء تت�سبب ب�إ�ساءات بالغة للإ�سالم(.)51
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.133-132
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�أخذت كتابات يكن منذ ال�سبعينيات تذهب �أكرث باجتاه
الت�شدد والتبني الكامل ملقوالت التيار التكفريي الإ�سالمي .وكانت هذه
الكتابات متثل الثقل الأ�سا�سي يف عملية التثقيف العقائدي والتنظيمي
لعنا�صر وكوادر اجلماعة يف لبنان ،و�أ�صبحت م�صطلحات اجلاهلية
املعا�صرة واحلاكمية ذات ثقل مركزي يف �إنتاجه الفكري يف ما بعد،
ميت
فهو يذهب �إلى «�أن دعاة الإ�سالم يعي�شون يف جمتمع جاهلي ال ّ
جمتمع حتلل من كل القيم واملثل وتعطلت
�إلى جوهر الدين ب�صلة،
ٍ
جمتمع ازدحمت فيه عوامل الإف�ساد ،حتى �أ�صبح
فيه حوا�س اخلري،
ٍ
التهتك والإباحية عنوان التقدم والتح�ضر ،وغدا التورع والتدين رمز
الرجعية والت�أخر»( .)52ويف مكان �آخر يقول« :لقد هدمت جاهلية القرن
الع�شرين كل معنى من معاين الف�ضيلة واخلري والكرامة ،و�أ�سفرت عن
وجه كالح �شاحب ترت�سم فيه �أ�سباب الغواية والفتنة وال�شذوذ ...حتى
�أ�صبح الإن�سان ال يف ّكر �إال بها وال يعي�ش �إال لها وال يحكم على الأ�شياء �إال
من خاللها� .أعمت ب�صره وب�صريته و�أماتت ح�سه و�شعوره»(.)53
وال يعلن يكن عن موقفه من التعددية احلزبية وال�سيا�سية،
رغم �إدانته للأحزاب والعمل احلزبي ،لأن «طبيعة العمل الإ�سالمي
غري طبيعة العمل احلزبي»( ،)54فال�شخ�صانية هي «جرثومة فناء
احلركات احلزبية» ،و�أما العقائدية فهي «عامل بقاء احلركة الإ�سالمية
وا�ستمرارها» ،والتجرد هلل والإخال�ص له يف ال�سر والعالنية هي �أهم
( ((5فتحي يكن« ،م�شكالت الدعوة والداعية» ،بيروت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط� ،1995 ،15ص.48
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.106
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.132
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خ�صائ�ص العقائدية ،بينما امل�ساومة على احلق هي �سمة احلركات
احلزبية.
يدعو يكن �إلى �ضرورة قيام حركة �إ�سالمية عاملية واحدة،
ويطرح �أربعة مربرات جتعل من هذه املهمة ذات �أولوية:
� -1إن الإ�سالم يواجه يف هذا الع�صر حتديات �ضارية،
و�أحكام الإ�سالم وقوانينه املنبثقة عن ال�شريعة الإ�سالمية معطلة يف
�سائر �أنحاء الوطن الإ�سالمي وحكم الطاغوت والأنظمة والأفكار
امل�ضادة للإ�سالم واحلاقدة عليه م َّكن الغزو املارك�سي الي�ساري امللحد
من �أن يجتاح الأمة.
� -2إن املعركة اليوم بني الإ�سالم واجلاهلية ،مل تعد
حم�صورة يف حدود املناق�شة واحلوار ،بل �أ�ضحى ال�صراع دموي ًا.
فجاهلية اليوم ت�ستخدم جميعكل الأ�سلحة الفتاكة من قتل و�سحل
و�سجن وتعذيب وت�شريد ،ف�ض ًال عن الت�شكيك والتخوين.
� -3إن العامل بات يعي�ش اليوم حالة �ضياع ،و�أ�صبح يئن حتت
وط�أة االنحراف وال�شذوذ والفراغ و�أعمته مظاهر املدنية احلديثة ،ما
يتهدد الوجود الإن�ساين بالفناء.
 -4التحديات التي تواجه الإ�سالم (ال�صهيونية – املا�سونية
– ال�شيوعية  -التب�شري ال�صليبي) و�إمكانات �أطرافها الكبرية ،ال ميكن
مواجهتها �إال على م�ستواها نف�سه وب�أ�ساليبها نف�سها.
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وقبل �أن يعر�ض خ�صائ�ص هذه احلركة العاملية ،يناق�ش
جتارب العمل الإ�سالمي فريف�ض طريق الوعظ والإر�شاد التي تب ّنتها
«جماعة التبليغ» ،لأنه عدا عن ت�شبهه بطريقة التب�شري امل�سيحي،
�سيبقى حم�صور ًا يف امل�ساجد وروادها ،وهو عمل بطيء الأثر قليل
الثمر ،وهو ال يف�ضي �إلى �إقامة جتمع حركي منظم قادر على مواجهة
اجلاهلية وحتدياتها املتزايدة( .)55كذلك يعر�ض لطريق القوة �أو الثورة
امل�سلحة ،وهو �إذ يق ّر ب�أن منطق الع�صر وطبيعة املواجهة يحتمان
امتالك القوة و�أ�سبابها ،لكن ب�شرط �أن يتحقق التو�سل بها وا�ستعمالها
كجزء من ا�سرتاتيجية ولي�س اال�سرتاتيجية جميعكلها( .)56ويتوقف
�أي�ض ًا عند طريقة حزب التحرير القائمة على التثقيف وبث الأفكار،
ويخل�ص �إلى �أن احلزب �أخط�أ حني اعتمد الفكر �أو ًال و�آخر ًا و�سيلة
لبناء ال�شخ�صية الإ�سالمية ،وهو ا�ستغرق يف اعتماده على الفكر �إلى
حد الإ�سفاف ،و�أخط�أ عندما قرر مبد�أ القفز من مرحلة «التثقيف»
�إلى مرحلة «التفاعل» ،كما �أخط�أ حني اعتمد القوى غري الذاتية املمثلة
ح�سب ا�صطالحه بـ«طلب الن�صرة» ،و�أخط�أ كذلك حني التزم بفكرة
تبني الأحكام ب�شكل تعميمي يف الق�ضايا اخلالفية الكربى لأن من �ش�أن
هذا �أن مي�سخ الثقافة الإ�سالمية وي�ض ّيق الفكر �ضمن دائرة الكتب التي
ي�صدرها احلزب( .)57ثم يعر�ض لتجربة الإخوان امل�سلمني من دون �أن
يوجه �أي نقد لها ،فيعتربها قائمة على الإميان العميق والتكوين الدقيق
والعمل املتوا�صل .وهي و�إن كانت ممتدة ،عرب �أكرث �أقطار العامل
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.218 -217
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.221 -220 -219
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.228 -222
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الإ�سالمي� ،إال �أنها مل ت�صبح قط حركة واحدة تخطيط ًا وتنظيم ًا،
ويعيد ذلك �إلى ال�ضربات واملحن التي تعر�ضت لها وكان من نتائجها
«�أن حتكمت �أنظمة الكفر يف بالد امل�سلمني»( ،)58ما �أدى �إلى انكما�ش
ن�شاط الإخوان وانح�سارهم عن معرتك ال�صراع ال�سيا�سي ،و�إن بقي
وجودهم الفكري والعقائدي قائم ًا.
�أما مالمح احلركة الإ�سالمية العاملية الواحدة التي تدعو
�إليها اجلماعة الإ�سالمية بقلم فتحي يكن ،فيمكن تلخي�صها بخم�سة
عنا�صر:
 -1االنقالبية :فالإ�سالم منهج انقالبي ولي�س منهج ًا
ترقيعي ًا ،وحتقيق امل�شروع الإ�سالمي يتطلب قيام جتمع حركي انقالبي،
وا�سرتاتيجية تبلغ بها احلركة الإ�سالمية مرحلة التنفيذ العملي
لأهدافها ومبادئها.
 -2الالمركزية :ويق�صد بها «جماوزة االنتماء القطري
امل�صطنع» مع �إ�شارته �إلى �أن حتقيق الإ�سالم قد يكون �سه ًال وممكن ًا
يف مكان ما ،و�صعب ًا وم�ستحي ًال يف �آخر ،وعندها ي�صبح من ال�ضروري
�إفراغ اجلهد يف ما هو ممكن ومي�سور حفاظ ًا على الطاقات والأوقات.
 -3الفكرية :مبعنى اعتماد احلجة ولي�س العاطفة ،بحيث
تكون املواجهة مع اجلاهلية اجلديدة قائمة على درا�سة م�سبقة ومركزة.
( ((5المرجع نف�سه� ،ص.231
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 -4العلمية :ومن مالحمها ا�ستفادة احلركة الإ�سالمية
املن�شودة من �أحدث النظريات يف حقل التنظيم ،ومن �أحدث الو�سائل
يف حقل الإعالم ،ومن �أف�ضل ال�سبل يف حقل العمل ال�شعبي والطالبي
وال�سيا�سي وغريه ،واعتماد املعرفة الوا�سعة والدقيقة للمجتمع الذي
تعي�ش فيه.
 -5الربانية :تعتمد �أي�ض ًا الرتبية الربانية �سبي ًال لتكوين
�أفرادها وبناء ال�شخ�صية الإ�سالمية التي هي العن�صر الأ�سا�س لتحقيق
االنقالب الإ�سالمي و�إقامة الدولة الإ�سالمية .لذا وجب �إعداد «الطليعة
الإ�سالمية» �إعداد ًا غري عادي لأن مهمتها كذلك غري عادية ،نف�سي ًا
ومعنوي ًا ،عقيدي ًا و�أخالقي ًا ،فكري ًا وحركي ًا(.)59
ويلخ�ص يكن نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية بالأفكار التالية:
�أ -الأمة الإ�سالمية واحدة وال اعتبار للأقطار القائمة يف
بالد امل�سلمني ويجب �أن تخ�ضع لقيادة واحدة.
ب -العقيدة الإ�سالمية هي �أ�سا�س الدولة.
ج -حمل الدعوة الإ�سالمية هو العمل الأ�صيل للدولة.
د -احلاكمية يف الدول الإ�سالمية هلل ،والكتاب وال�س ّنة هي
وحدها الأدلة املعتربة للأحكام ال�شرعية.
( ((5المرجع نف�سه ،انظر ال�صفحات.236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،
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هـ -ال�شورى حق جلميع امل�سلمني على رئي�س الدولة� ،أما
نتيجة ال�شورى ف�إنها غري ملزمة للحاكم.
و -احلاكم يف الدولة الإ�سالمية م�س�ؤول بني يدي اهلل
ومن النا�س ،وهو الإمام املكلف ب�إقامة �أمر اهلل ،و�إن على الأمة ال�سمع
والطاعة ما مل ي�أمر مبع�صية.
ز -تتمتع الطوائف غري الإ�سالمية باحلقوق العامة .ولهم
ا�ستقاللهم الذاتي يف الأحوال ال�شخ�صية وبع�ض الق�ضايا اخلا�صة(.)60
يعالج يكن هذه العناوين باخت�صار وعمومية �شديدة،
وهو ال يقدم تنظري ًا جديد ًا ،بل يكرر خمت�صرات �شائعة بني منظري
احلركة الإ�سالمية ،ويلج ًا يف هذا الكتاب �إلى �إيراد الئحة كتب يف نهاية
كل ف�صل للتعمق يف املو�ضوع الذي يعاجله ،فالكتاب موجه للدعاة،
وال بد من تزويدهم مبراجع تن�سجم مع ر�ؤية اجلماعة .ومن خالل
قراءة عناوين هذه الكتب و�أ�سماء م�ؤلفيها ،جند كتب �سيد قطب
و�أبي الأعلى املودودي هي الكتب الأكرث ترداد ًا ،ثم تليها كتب ح�سن
البنا ،وعبدالقادر عودة ،وتقي الدين النبهاين ،و�سعيد حوى ،ويو�سف
القر�ضاوي ،وحممد الغزايل ،وحممد �أ�سد ،وعبدالكرمي زيدان،
وم�صطفى ال�سباعي ،وعبدالرحمن حبنكة ،وحممد �سعيد رم�ضان
البوطي ،و�أبي احل�سن الندوي ،وحممد قطب ،والبهي اخلويل ،ف�ض ًال
عن بع�ض الكتب الكال�سيكية يف العقيدة والفقه.
( ((6فتحي يكن« ،كيف ندعو �إلى الإ�سالم» ،بيروت ،دار الحديث� ،1970 ،ص.133 -131
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ويذهب يكن يف هذا الكتاب �إلى ت�أ�صيل املنهج الإ�سالمي
حركي ًا ،فيقول« :على الأخ الداعية �أن يبني للمدعو اخل�صائ�ص التي
امتاز بها املنهج الإ�سالمي عن �سواه من املناهج الو�ضعية ،فهذه
اخل�صائ�ص هي فوا�صل جذرية ،وفوارق �أ�سا�سية»( ،)61حمدد ًا هذه
اخل�صائ�ص بـ:
 -1ر ّبان ّيته :فاملنهج الإ�سالمي منهج �إلهي ،ولي�س خما�ض
عقل ب�شري �ش�أن املذاهب الو�ضعية .وهذه ال�صفة ت�ؤكد قابليته للحياة
وقدرته على ا�ستيعاب م�شاكلها املتجددة واملتطورة �أبد ًا ،عك�س املناهج
الب�شرية التي حتمل يف �أح�شائها بذور فنائها.
� -2شموله :وعظمة ما يف هذا ال�شمول �أنه �شمول توزعت
جزئياته بالق�سطا�س املحقق للتوازن بني خمتلف احلاجات واملطالب
الع�ضوية والنف�سية ،بحيث ال يحدث ت�ضخم ًا يف جانب على ح�ساب
جانب �آخر� .أما النظم الو�ضعية ففيها �شمول غري متجان�س� ،إنه خليط
من نظريات ونظم و�أحكام مل تنبثق من مفهوم عقيدي واحد.
 -3انقالب ّيته :فهو يرف�ض ت�صحيح بع�ض �ش�ؤون املجتمع
اجلاهلي ،وال ي�ست�سيغ التعاي�ش يف هذا املجتمع �إال ملحاولة هدمه و�إقامة
جمتمع �إ�سالمي مكانه؛ �إنه يرف�ض �أن يكون م�صدر ًا من م�صادر
الت�شريع ،وال ير�ضى �إال �أن يكون امل�صدر الوحيد للت�شريع .ويرف�ض �أن
يحكم ببع�ض جزئيات ت�شريعه ،وال ير�ضى �إال ب�أن يحكم بت�شريعه كله.
( ((6المرجع نف�سه� ،ص.81
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ويرف�ض �أن ين�ص على �أن دين الدولة الإ�سالم يف بلد ما ،وال ير�ضى
�إال ب�أن ين�ص على �أن الإ�سالم هو نظام هذا البلد ومنهجه يف احلياة.
فطبيعة املنهج الإ�سالمي ت�أبى التجز�ؤ وال تر�ضى بغري الكلية يف �أخذه
�أو تركه.
 -4ا�ستمراريته :املنهج الإ�سالمي فيه من مقومات
اال�ستمرار و�صفات املرونة ما يجعله �صاحل ًا لإمامة الب�شرية يف خمتلف
الع�صور والدهور.
 -5عامل ّيته� :إنه منهج عاملي ،فهو لي�س وليد بيئة معينة �ش�أن
املناهج الب�شرية الو�ضعية ،فهو يتميز ب�سعة الآفاق وكلية الإحاطة ما
جعله عاملي ًا قادر ًا على احلياة واخل�صب والإبداع يف كل مكان.
�سجاالت فكرية وخطاب م�ضطرب
�أثارت كتابات فتحي يكن �سجا ًال ونقا�ش ًا داخل اجلماعة
الإ�سالمية ،ت�أثر ًا بكتابات �سيد قطب يف فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات
التي متيزت ب�شمولية الطروحات ال�سيا�سية والنقدية ،وقد عك�ست
ذلك جملة «ال�شهاب» ال�صادرة عن اجلماعة ،التي �أ ّدت دور ل�سان
حال احلركة الإ�سالمية يف العامل كله ،ولي�س يف لبنان فقط ،وطرحت
بقوة امل�شروع الإ�سالمي ال�شامل حماولة �إ�سقاطه على الو�ضع اللبناين.
واجلماعة الإ�سالمية اليوم يف تقييمها لتلك املرحلة ال تقدم قراءة
نقدية ،كل ما تفعله هو الترب�ؤ من بع�ض كتابات �أمينها العام فتحي
يكن يف ذلك احلني ،معتربة تلك الكتابات تعبري ًا عن ر�أي �شخ�صي
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له يعك�س حالة احلراك الفكري الذي كانت ت�شهده ال�ساحة الإ�سالمية
عموم ًا ،وهي ت�ؤكد �أن توجه اجلماعة الر�سمي ح�سم النقا�ش يف االجتاه
الإ�صالحي الدعوي راف�ض ًا تبني مقوالت التكفري القطبية .فما هي
حقيقة الأمر؟
ال ميكن يف البداية للجماعة التهرب من حقيقة �أنها تبنت
اخلطاب القطبي بالكامل ،وال ميكن �إلقاء تلك امل�س�ؤولية على عاتق
الداعية فتحي يكن وحده ،على الرغم من �أنه �أبرز املر ّوجني لها .ويكفي
الإطالع على بع�ض الن�شرات التوجيهية املت�سربة ،التي كانت ت�صدر يف
ذلك احلني با�سم اجلماعة ،ومنها املعنونة بـ«هذا هو الطريق».
كما �أن املتابع لأدبيات اجلماعة يف جملة «ال�شهاب» ميكنه
رجحت على
�أن يلحظ ب�سهولة �أن كفة الهموم الإ�سالمية كثري ًا ما ّ
وقائع املجتمع اللبناين .ي�ست�شهد قادة اجلماعة اليوم بكتابات ال�شيخ
في�صل مولوي بداية ال�سبعينيات ،وبخا�صة تلك املقاالت ال�شهرية يف
املجلة لي�ؤكدوا من خاللها �أن اجلماعة ح�سمت منذ ذلك احلني خيارها
الراف�ض للمنطق القطبي ،والذي ن�أى باجلماعة عن انتهاج العنف
و�سيلة لإحداث التغيري� ،أو اعتماد الت�شدد مرتكز �أ�سا�سي يف املنهج
الرتبوي التنظيمي والدعوي(� ،)62إال �أن حتليل م�ضمون تلك املقاالت
وال�سجال املرافق لها ال يف�ضي �إلى مثل هذا اال�ستنتاج على �إطالقه.
يف الواقع ال ميكن جتاهل الأثر الكبري الذي �أحدثته كتابات
(« « ((6الجماعة الإ�سالمية في لبنان» ...مرجع �سابق� ،ص.82
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�سيد قطب يف اخلطاب الإخواين ،وما �أثارته من �سجاالت يف مو�ضوع
القطيعة مع املجتمع اجلاهلي والعزلة ال�شعورية ومو�ضوع احلاكمية
الإلهية ،وهي كتابات ا�ستدعت رد ًا مف�ص ًال وموثق ًا حينها من املر�شد
الثاين للإخوان ح�سن اله�ضيبي �سطره يف كتاب «دعاة ال ق�ضاة» مل
ي�أخذ �شهرة كافية ،لكنه كان حا�سم ًا يف تبلور منهجني داخل اخلطاب
الإخواين ب�شكل عام� .أكد اله�ضيبي على الدور الدعوي والإ�صالحي
للإخوان ورف�ض املنهج التكفريي والدعوة للعزلة ال�شعورية ومقولة
اجلاهلية واحلاكمية ،ورد على ما ورد يف كتاب �سيد قطب و�أبي الأعلى
املودودي وبع�ض املقوالت اخلاطئة يف هذا املجال .وت�أثرت اجلماعة
الإ�سالمية يف لبنان بهذه ال�سجاالت واملناخات الفكرية ل�سنوات،
وانعك�س ذلك على تعاطيها مع املجتمع اللبناين املتنوع بطوائفه و�أ َّثر يف
�صورتها .وظهرت على �صفحات جملة «ال�شهاب» بع�ض تداعيات هذه
الإ�شكالية الفكرية من خالل عدة مقاالت منذ انطالقة عددها الأول.
فتحت عنوان «عالقتنا باملجتمع اجلاهلي» كتب ال�شيخ في�صل مولوي
عام �« 1966أن املوقف احلق الذي يريده الإ�سالم لدعاته و�أتباعه �أن
يحر�صوا على بقاء اجل�سور التي تربط بينهم وبني عنا�صر املجتمع
اجلاهلي ،و�أن يعربوا هذه اجل�سور ،ويحاولوا �إنقاذ من ي�ستطيعون من
النا�س من املجتمع اجلاهلي الذي يعي�شون فيه �إلى املجتمع الإ�سالمي،
� ...إن العزلة التي حتدثنا عنها ال تعني �إذ ًا �إال عزلة الفكر عن الت�أثر
بالأفكار اجلاهلية ،وعزلة ال�شعور والعاطفة عن االرتباط بعنا�صر
املجتمع اجلاهلي ،وعزلة الإن�سان عن معاي�شة املنكر �أو م�سايرة الف�ساد
�أو ال�سكوت عنه� ،إن هذه العزلة ت�ؤدي �إلى ا�ستقرار نف�سي للم�سلم،
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�إذ تبعده عن االرتباط بالنق�ضيني ،وت�ؤدي �إلى تعميق والئه لعقيدته،
وح�صر هذا الوالء بها ،كما تفتح له الباب على م�صراعيه ليلج منه �إلى
املجتمع اجلاهلي مع ّلم ًا ال متعلم ًا وداعي ًا ال مدعو ًا وم�ؤثر ًا ال مت�أثر ًا...
من دون �أن ت�ستهويه بهارج احلياة وزخارف اجلاهلية ومفاتن الدنيا
فيغرق فيها.)63(»...
يف هذا الن�ص يحاول ال�شيخ في�صل مولوي مقاربة املو�ضوع
ب�شكل حذر ،لكنه يبقى داخل بنية اخلطاب القطبي ،حماو ًال تخفيف
حدته وجتميل �صورته وتدوير زواياه احلادة ،فعنده املجتمع اجلاهلي
قائم ،والعزلة واجبة ،لكن الفذلكة الفكرية التي يتقدم بها تذهب �إلى
اعتبارها «عزلة فكرية» و»عزلة ال�شعور والعاطفة» عن الت�أثر باملجتمع
اجلاهلي الذي على «امل�سلم» �أن يتعامل معه كداعية .لي�س ثمة فروق
جوهرية يف خطاب املولوي يف مرحلة ال�ستينيات� ،سوى �أنه �أقل حدة
من خطاب يكن.
اال �أن ال�سبعينيات �شهدت مفارقة الفتة على �صفحات
«ال�شهاب» ،فقد �شهدت �صفحاتها نقا�شات حادة حول املجتمع اجلاهلي
وتكفريه وكيفية التعامل معه ،فكتب فتحي يكن عام « :1972منطق
العمل احلركي يقت�ضي الدقة واحل�سم يف حتديد م�ستويات و�أبعاد
التعامل مع املجتمع ،وقيمة هذا التحديد �أنه ير�سم للحركة نطاق
عملها وميدان حتركها ...بحيث ال تكون �أ�سرية الظروف املحيطة بها،
وتتخل�ص من حمى التخبط وفو�ضى االنفعال و�آفات االرجتال ،ف�إذا
( ((6في�صل مولوي« ،عالقتنا مع المجتمع الجاهلي» ،مجلة «ال�شهاب» ،العدد الأول� ،1966/12/1 ،ص.2
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ما كانت تريد نق�ض الواقع اجلاهلي ،نق�ضه بالكلية ،فكره ونظامه
و�أخالقه ،فهذا يفر�ض منط ًا من العمل احلركي وم�ستوى من التعامل
والتعاي�ش والإعداد يختلف نوع ًا وكم ًا عما هو م�ألوف ومعروف ...ف�إما
�إ�سالم �أو ال �إ�سالم� ،إ�سالم وجاهلية ال يجتمعان� .إن �أدنى حتوير يف
املنهج والطريق �سيبعدنا �أ�شواط ًا عن الغاية املر�سومة والهدف املن�شود،
و�سيفر�ض علينا بالتايل م�ستوى من التعاي�ش مع اجلاهلية ...من �ش�أنه
�أن يعطل فينا �إرادة النق�ض وعزمية البناء.)64(»...
ومت�سكه
يعبرّ يكن يف هذا الن�ص عن التزام اجلماعةّ ،
باخلطاب الذي ر�سخه فيها منذ �صدر عن اجلماعة ر�سمي ًا حتت عنوان
«هذا هو الطريق»( .)65وهو يعود ليتابع �سل�سلة كتاباته وحواراته يف ن�ص
�آخر�« :إن مهمة العمل الإ�سالمي �أن ُيه ّيئ كل الطاقات لإزاحة حكم
الطاغوت على الأر�ض حتى ال تكون فتنة ،ويكون الدين كله هلل ...ولي�س
من مهمته �أن يلتم�س احللول مل�شكالت املجتمع التي حتكم بغري ما �أنزل
اهلل ،لي�س من مهمته �أن يلتم�س حلول امل�شكالت الإعالمية التعليمية �أو
الغذائية �أو الك�سائية �أو �سواها التي خلفتها النظم الو�ضعية املتعفنة!
و�إذا كان ال بد من التع ّر�ض لهذه امل�شكالت ،فبقدر ما يدين النظم التي
�أوجدتها ...بقدر ما يعريها ويف�ضحها وي�ؤكد بطالنها ،ولي�س �أبد ًا مبا
ي�ساعدها على الت�سلط والإ�ستمرار والبقاء.)66(»...
( ((6فتحي يكن« ،الحركة الإ�سالمية و�إرادة التغيير :تحقيق الواقع الإ�سالمي يعني نق�ض الواقع
الجاهلي» ،مجلة «ال�شهاب» ،العدد � ،1972/9/1 ،9ص.2
( ((6الن�شرة التوجيهية ال�صادرة عن الجماعة (رقم  ،)4التي �سبق و�أ�شرنا �إليها.
( ((6فتحي يكن« ،كيف نعمل للإ�سالم :عالمية الفكرة ،المواجهة» ،مجلة «ال�شهاب» ،العدد ،8
� ،1973/9/5ص.2
44

المسبار

د .عبدالغني عماد

من الوا�ضح متام ًا �أن هذه الفكرة مقتب�سة متام ًا ،وحرفي ًا عن
�سيد قطب ،وكتابه «معامل يف الطريق»( ،)67وهي تعك�س حالة التجاذب
الفكري الذي كانت تعي�شه اجلماعة ،كما هي حال جمموعات الإخوان
امل�سلمني وخطابهم الفكري ب�شكل عام يف تلك املرحلة .فلم يكن �إ�صرار
فتحي يكن على هذا املنحى املت�شدد �إال رد ًا على مقال كتبه ال�شيخ
في�صل مولوي على �صفحات املجلة قبل ثالثة �أ�شهر حتت عنوان «متى
يكون الفرد م�سلم ًا ومتى يكون كافر ًا» ،جاء فيه« :نحن دعاة �إلى اهلل
ول�سنا ق�ضاة ن�صدر الأحكام على النا�س بالف�سق �أو النفاق �أو الكفر
وال�ضالل .والإ�سالم منهج حركي جاد ،ولي�س من اجلدية �أن نتل ّهى عن
الدعوة ب�إ�صدار الأحكام التي ال ن�ستطيع تنفيذ مقت�ضاها على �أفراد
من النا�س .بالإ�ضافة �إلى ذلك لي�س من مهمتنا ولي�س من قدرتنا ،فاهلل
تعالى هو الذي يحكم بني النا�س يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
يف الدنيا .وماذا ت�ستفيد الدعوة �إذا حكمنا على �إن�سان معني من النا�س
بالكفر �أو الردة ،ونحن ال ن�ستطيع تنفيذ حكم اهلل فيه بالقتل ،بل نحن
جمربون على �أن ن�ستمر بدعوته للرجوع �إلى الدين»(.)68
قد يبدو من الوهلة الأولى يف هذا الن�ص �أن ال�شيخ املولوي
قد ح�سم خياره راف�ض ًا االجتاه التكفريي املت�شدد ،ومتبني ًا نهج
الدعوة الإ�صالحي واخلطاب الر�سمي للإخوان الذي عبرّ عنه املر�شد
اله�ضيبي ،مبتعد ًا عن امل�صطلحات القطبية ورمزيتها املفتوحة على
( ((6قارن بكتاب �سيد قطب «معالم من الطريق» ،المرجع ال�سابق� ،ص 50و�ص.56
( ((6ال�شيخ في�صل مولوي« ،متى يكون الفرد م�سلم ًا ومتى يكون كافر ًا» ،مجلة «ال�شهاب» ،العدد ،2
� ،1973/6/15ص .4
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ت�أويالت �شتى ،لكنه يف احلقيقة قطع ن�صف الطريق يف هذا االجتاه،
ومع ذلك ت�سبب هذا يف �سجال حاد داخل اجلماعة ،والدليل على ذلك
ي�ضيفه عندما يتحدث عن احلكام الذين ال يطبقون ال�شريعة« :ب�أنهم
النتيجة ولي�سوا ال�سبب .وال بد للحركة الإ�سالمية من �أن تبد�أ مبعاجلة
ال�سبب قبل النتيجة� ،أي بتغيري الأفكار ال�سائدة يف املجتمع� .إن العدو
الأول الذي يجب على الدعاة �إلى اهلل يف هذا الع�صر �أن يعرفوه ليوجهوا
حربهم �إليه� ،إمنا هو «املجتمع الكافر» الذي يعي�شون فيه ،هذا املجتمع
ال ب�أفراده ،و�إمنا بقيمه الهابطة وت�صوراته امل�ضللة وقوانينه الكافرة.
وطاملا �أن املعركة اليوم «فكرية» .ف�إن �أفراد املجتمع ب�أكرثيتهم امل�سلمة
هم �إخوتنا و�أحبابنا ،بينما الروح اجلاهلية التي ت�سري بينهم وت�سيطر
عليهم هي العدو الذي يجب مقاومته .الواقع �أن امل�سلمني قد نتقلت
فئة منهم �إلى الكفر ،وهي ت�صرح بذلك وتر�ضاه وتدعو له ،فه�ؤالء
ال يح�سبون م�سلمني ،وفئة منهم ظلت على �إ�سالمها ،وهي الكرثة،
ولكنها حتتاج �أي�ض ًا �إلى التذكري والتوجيه ،و�إلى دفعها يف طريق العمل
للإ�سالم قبل �أن يدفعها الأعداء يف طريق هدم الإ�سالم ،وهي ال
ت�شعر»( .)69عند ال�شيخ املولوي الذي مثل اجلناح املعتدل يف مواجهة
يكن الذي عبرّ عن اخلطاب الأكرث جذرية ،والذي تب ّنى بو�ضوح املنحى
القطبي يف حتليله ،يت�ضح �أن نقطة «التمايز» ال تتوقف عند م�س�ألة
التكفري ،بل على كيفية التعامل مع املجتمع اجلاهلي الكافر .فاملولوي
ي�سلم مبقولة «املجتمع الكافر» وقوانينه الكافرة ،والروح اجلاهلية التي
ت�سري بني �أفراد املجتمع وت�سيطر عليهم ،وي�سلم ب�أن فئة منهم انتقلت
( ((6المرجع ال�سابق.
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�إلى الكفر وال يح�سبون م�سلمني ،و�إن فئة �أخرى وهي الكرثة (وهذه
هي نقطة التمايز) ظلت على �إ�سالمها ،لكن �إ�سالمها «ناق�ص» حتتاج
�إلى التذكري والتوجيه من طريق الدعوة واالحت�ضان .وعلى �أهمية هذه
النقطة وفاعليتها يف املوقف و�أ�سلوب العمل ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي
للجماعة� ،إال �أنها تف�صيلية وفرعية يف �أ�صل اخلطاب الذي بقي �أ�سري
م�صطلحات اجلاهلية والتكفري واحلاكمية والإ�شكاليات املت�أتية عنها.
�ستبقى هذه الإ�شكالية تفعل فعلها ب�شكل �صامت داخل
اجلماعة ،التي �سوف تتجه تدريجي ًا �إلى الواقعية بفعل االنغما�س
التدريجي للجماعة يف ال�سيا�سة اللبنانية ،فقد عقد يف بداية
ال�سبعينيات خلوة ا�ستمرت لأيام ،جرت فيها مناق�شة ومراجعة امل�شروع
الفكري والنظام الداخلي واملواقف ال�سيا�سية ،ومتت درا�سة خريطة
العمل ال�سيا�سي يف لبنان والعنا�صر امل�ؤثرة فيه وكيفية التحرك والعمل
يف �إطاره ،وعليه كان تر�شيح املحامي حممد علي �ضناوي لالنتخابات
النيابية �أول خطوة يف املعرتك ال�سيا�سي اللبناين .حينها انق�سم الر�أي
فيمن يرت�شح عن اجلماعة بني ال�ضناوي وفتحي يكن .وكان الت�صويت
باالقرتاع ،ورجحت كفة �ضناوي بفارق �صوت واحد(.)70
كان خو�ض االنتخابات للمرة الأولى بالن�سبة �إلى اجلماعة
الإ�سالمية ورغم ف�شلها يف الفوز باملقعد النيابي ،منعطف ًا مهم ًا زج بها
يف معرتك العمل ال�سيا�سي الداخلي اللبناين ،فقد ا�ضطرت خالله �إلى
تقدمي مقاربة �سيا�سية مكتوبة ،و�إجابات ،جاءت يف الأغلب عامة عن
(« « ((7الجماعة الإ�سالمية في لبنان» (تحرير مح�سن �صالح) ،المرجع ال�سابق� ،ص.86
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الق�ضايا واملع�ضالت االقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،والذي تبلور
يف كتاب مهم �أ�صدره املحامي حممد علي �ضناوي حتت عنوان «امل�سلمون
يف لبنان مواطنون ال رعايا»( ،)71طرح فيه �إ�شكالية الهيمنة املارونية
ال�سيا�سية يف لبنان على احلكم ب�صراحة على خمتلف الوظائف واملواقع
متتبع ًا القوانني الطائفية وقانون اجلن�سية واملحا�ص�صة اجلائرة التي
يتعر�ض لها امل�سلمون يف لبنان م�سمي ًا وحمدد ًا تلك املواقع والوظائف
املمنوعة على امل�سلمني .ويقول املحامي �ضناوي �إن رئي�س الوزراء �آنذاك
تقي الدين ال�صلح �أبلغه �أن رئي�س اجلمهورية �سليمان فرجنية طلب يف
�إحدى جل�سات جمل�س الوزراء �إحالة م�ؤلف الكتاب �إلى املحكمة بتهمة
�إثارة النعرات الطائفية ،و�أنه �أي ال�صلح ،مار�س دور حمامي الدفاع
حتى �آخر اجلل�سة(.)72
كان ذلك بداية االنعطاف واالهتمام بال�ش�أن ال�سيا�سي
الداخلي� ،إال �أن هذا االهتمام بال�ش�أن اللبناين بقي يحدث وفق
منظورين ومقاربتني ،كما �سوف يتبني يف �سياق التحليل .فلي�س �سه ًال
على الإطالق فك الت�شابك والتداخل ما بني اخلطاب الذي يريد يكن
تر�سيخه داخل اجلماعة ،وبني اخلطاب الذي كان يريد بع�ض �أقطاب
وم�ؤ�س�سي اجلماعة تعميمه� ،إال �أن املمار�سة �سوف تكون كفيلة يف تعميق
التناق�ضات ما بني امل�ؤ�س�س وامل�ؤ�س�سة.
( ((7فكرة الكتاب بد�أت من خالل محا�ضرة �ألقاها المحامي �ضناوي في بهو الجامع المن�صوري الكبير
في طرابل�س ،ولقيت ترحيب ًا كبير ًا وردود فعل �إعالمية الفتة.
( ((7مقابلة مع المحامي محمد علي �ضناوي ( 2005/8/4عن «كتاب « الجماعة الإ�سالمية في لبنان»،
المرجع ال�سابق� ،ص.)91
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