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 اال�صطدام بالواقع مدخل اىل النقد الذاتي

�أو  �ل�ستينيات  يف  غريه  هو  �لت�سعينيات  يف  يكن  �أن  �إال 
�للبناين  �ل�سيا�سي  بالو�قع  �ملمار�سة  نتيجة  ��سطدم  فهو  �ل�سبعينيات، 
�لتنظيمات  مع   تفاعله  من  خربة  �كت�سب  كما  جهة،  من  وتعقيد�ته 
و�حلركات �ال�سالمية �لتي �سهدت �ل�ساحة �للبنانية والدة �لكثري منها 
يف هذه �حلقبة، و�لتي ر�ح بع�سها ينتقد، بل ويز�يد على �جلماعة بعد �أن 
تربى فيها، فاأ�سبحت �أطروحاته تت�سم بالقر�ءة �لنقدية مل�سار �حلركة 
�ملقاربة جديدً�، من  يقدم من خالل هذه  �أن  �الإ�سالمية، حيث حاول 
دون �أن يتقدم مبر�جعة فكرية �أو نقد ذ�تي ملا �سبق من �إنتاجه وكتاباته. 
ومل تكن �إ�سافته خل�سائ�س �ملنهج �الإ�سالمي �خلم�س �ل�سابق ذكرها، 
عنا�سر جديدة ذ�ت معنى وداللة عميقة، �أو عماًل فكريًا بحتًا، بقدر ما 
كانت خال�سة جتربة ميد�نية غنية يف �لعمل �الإ�سالمي، فهو  ي�سيف 
�خل�سائ�س �لتالية )�لو�قعية و�جلماهريية و�الإن�سانية و�حلنيفية()73(، 
وال يخفى ما الأهمية هذه �لعنا�سر من تاأثري�ت على �لت�سور �حلركي 

للعمل �الإ�سالمي.    

   يف مر�جعته �لنقدية هذه، يحدد يكن �الإ�سكالية �لكربى، 
ينتج  و�لتي  و�ملر�سدة«،  �لر��سدة  �ملرجعية  »غيبة  يف  بر�أيه  تتمثل  �لتي 
�العتد�ل  فقه  غيبة  يف  وتتمثل  �ملر�سية،  �الأعر��س  من  �سل�سلة  منها 
وفقه  و�ملو�زنات  �ملعادالت  وفقه  و�الختالف  و�خلالف  و�لو�سطية 

)73( فتحي يكن، »نحو �سحوة �إ�سالمية في م�ستوى �لع�سر. خطوة على طريق ��ست�سر�ق �لقرن �لحادي 
والع�سرين«، م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 1998، �س47، 48، 49، 50.
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�لدعوة  فقه  و�الحرت�م،  و�الإخوة  و�الإخال�س  و�لقدوة  و�لوالء  �ملكا�سفة 
و�جلهاد، و�ملعرفة و�خلطاب، وفقه �لتعامل مع �الآخرين. ويتوقف يكن 
مناعة  من  تنال  ثغرات  بتقديره  ت�سكل  التي  النقاط،  من  الكثري  عند 
�حلركة �الإ�سالمية، فريف�س �لرتبية �ال�سطفائية �أو �لنخبوية، وي�سدد 
بكل  �الإ�سالمية  �ل�سحوة  ويطالب  �لرتبية �جلماهرية)74(،  �أهمية  على 
�لعلوم و�لت�سريع و�حل�سبة و�لدعوة  �أطيافها بوعي »فقه �الأولويات« يف 

و�لرتبية)75(. 

�الإ�سالميني  من  �لبع�س  عند  �خلاطئة  �ملفاهيم  ويناق�س     
�ملر�أة،  تلزم  وال  �لرجل  تلزم  �ل�سرعية  �لتكاليف  �أن  يعتقدون  �لذين 
�ل�سر�ع،  ومعرتك  �حلياة  بناء  يف  بدورهما  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة 
ويخل�س �إلى �أن م�سكلة �ملر�أة تكمن يف �لرجل ولي�س يف �لدين �أو �ل�سرع. 
فالرجل ال يت�سور �ملر�أة �إال رمزً� للجن�س �أو �سانعة لطعامه �أو حا�سنة 
الأوالده، و�لقليل من �لرجال يرغب يف �أن يرى �ملر�أة مفكرة �أو فقيهة �أو 
جماهدة �أو �سيا�سية �أو نائبة ووزيرة. ومع ذلك ورغم �أنه يتبّنى ق�سية 
والية �ملر�أة �إال �أنه مييل �إلى �لر�أي �ل�سرعي �لقائل بعدم توليها رئا�سة 
�أمرهم  َولَّو�  قوم  �أفلح  »ما  حمّمد:  �لنبي  حديث  �إلى  ��ستنادً�  �لدولة 

�مر�أة«)76(.

)74( �لمرجع نف�سه، �س189. 
)75( �لمرجع نف�سه، �س158.

)76( �لمرجع نف�سه، �س304- 308.
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�لتي  �الإ�سالمية،  و�لتيار�ت  �ملد�ر�س  تعدد  �إلى  يكن  ي�سري     
كما  ح�سارية،  كر�سالة  �الإ�سالم  طالت  خطرية  م�سكالت  عنها  ن�ساأت 
مقولة  �إلى  �لعودة  �إلى  ويدعو  �الإ�سالمية،  و�حلركة  �لدعوة  طالت 
�له�سيبي �ل�سهرية »جماعة من �مل�سلمني ال جماعة �مل�سلمني«، ردً� على 
ادعاء كل فريق اأنه ميثل جماعة امل�سلمني، اأو »الفرقة الناجية«، ما ي�ؤدي 
�إلى �لغلو و�لتطرف و�ال�ستكبار، وحماولة كل فريق �إلغاء �الآخر)77(. وهو 
ن�سر  نطاق  و�لعنف يف  �لقوة  يرف�س  �الأ�سيل  �ل�سرعي  �لفقه  �أن  يعترب 
ياأتي يف مرحلة  �لتغيري  �لقوة يف  ��ستعمال  و�إن  �الإ�سالمية)78(،  �لدعوة 
متاأخرة، وهو �أمر ال يجوز �أن تقوم به فئة ما، مهما كان عدد �أفر�دها 
�إن مل تكن بلغت �أعلى �مل�ستويات من �لتفاعل و�لقبول لها بحيث حتقق 
هذه �لنقلة باأقل �خل�سائر: »�إن بلوغ �حلكم �الإ�سالمي ال يكون من خالل 
قفزة يف �لهو�ء، و�إلقاء �لعباد و�لبالد يف �ملجهول، كما ال يكون من خالل 
عبث �لعابثني وجهل �جلاهلني ومر�هقة �ملر�هقني.. �إن بع�س �حلركات 
�الإ�سالمية يف هذ� �لزمن �سمحت لنف�سها باأن تتجاوز كل �ل�سنن �لكونية 
و�ملعادالت �لب�سرية من �أجل �لو�سول �إلى �ل�سلطة، بالغًا ما بلغ �لثمن، 
ولو كان �لثمن هالكها وهالك �ل�سعب و�نهيار �لبلد.. لقد و�سل �لهو�س 
ببع�ض امل�ستعجلني اأن ا�ستحل ه�ؤالء دماء بع�سهم البع�ض، ف�ساًل عن 
فنت  يف  و�سعوبهم  �أنف�سهم  �أقحمو�  وبذلك  �مل�سلمني،  وغري  �مل�سلمني 
عمياء �سماء بكماء جعلت �حلليم حري�نًا، وجعلت باأ�س �مل�سلمني بينهم 
وفتحت �لباب على م�سر�عه �أمام �لدول �لكربى...«)79(. ويناق�س يكن 

)77( �لمرجع نف�سه، �س25.
)78( �لمرجع نف�سه، �س171.

)79( �لمرجع نف�سه، �س178- 179.
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ه�ؤالء امل�ستعجلني يف اأكرث من مكان، ويلمح القارئ مرارة الكاتب من 
ه�ؤالء الذين ي�د بع�سهم »القفز ف�ق ن�امي�ض احلياة وق�انني الطبيعة 
و�ل�سنن �لكونية، ويح�سبون �أن �حلكم باالإ�سالم ميكن �أن يتم بانقالب 
و�الجتماعي  و�لثقايف  �لفكري  �الإعد�د  و�أن  �ساحر،  �سحر  �أو  خاطف، 
ياأتي يف مرحلة الحقة«)80(، ويعك�س  �أن  و�القت�سادي و�الإعالمي ميكن 
مما  �أكرث  و�لعقالنية،  بالو�قعية  تت�سم  وحكمة  ن�سوجًا  هذ�  موقفه 
تت�سم باحلما�سة و�لعاطفية �لتي ميزت خطاب �لتاأ�سي�س يف �ل�ستينيات 

و�ل�سبعينيات.

   ويفتح يكن منطقة جديدة يف خطابه �لفكري حني يتحدث 
حقوق  بنّي  »�الإ�سالم  �أن  فريى  �الإ�سالم  يف  »�الن�سانية:  مفهوم  عن 
�الإن�سان وو�سع �لقو�نني ل�سيانتها وحفظها، قبل قرون طويلة من قيام 
�إن�سانية  و�لدميقر�طية،  �حلرية  �إن�سانية  �إنها  �لدولية...  �ملنظمات 
و�ل�سفقة،  �لرفق  �إن�سانية  �لر�أفة و�لرحمة،  �إن�سانية  و�مل�ساو�ة،  �لعد�لة 
»�أين  ويت�ساءل:  باحليو�ن«.  �لرفق  �إلى  باالإن�سان  �لرفق  جتاوزت  �لتي 
هذه �الإن�سانية مما ي�سّوه �ل�ساحة �الإ�سالمية �ليوم من ممار�سات �ساذة، 
تقدم للعامل ذر�ئع التهام �الإ�سالم و�مل�سلمني بالهمجية و�الإرهاب«)81(. 
�لعدو  مبو�جهة  و«�الإرهاب«  �لعامل  �سد  �الإرهاب  بني  مييز  وهو 
�ل�سهيوين، معتربً� �الأخري حقًا من حقوق �لدفاع عن �لنف�س و�مل�سري 

و�الأر�س و�لعر�س.

)80( �لمرجع نف�سه، �س35.
)81( �لمرجع نف�سه، �س50- 51.
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»�ملتغري�ت  منها  كتب،  عدة  يكن  �أ�سدر  �الجتاه  هذ�  يف     
�لدولية«، و«�لدور �الإ�سالمي �ملن�سود«، و�سل�سلة تعر�س للتجربة �لنيابية 
�الإ�سالمية يف لبنان، حاول فيها تقدمي مقاربة جتديدية الأ�سلوب عمل 
�ل�سائكة،  �لفكرية  �لق�سايا  يف  حذرً�  كان  �أنه  �إال  �الإ�سالمية،  �حلركة 
و�لتكفري  و�لدميقر�طية،  �ل�سورى  مب�ساألة  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة 
و�حلاكمية و�جلاهلية و�الآخر غري �مل�سلم، و�لتعددية �ل�سيا�سية و�لتغيري 
بقيت  �ملتو��سعة،  �لفكري  �لتجديد  حماوالت  ورغم  �ل�سلطة.  وتد�ول 
يف  �الإ�سالمي  �خلطاب  جتديد  وتكبح  فعلها،  تفعل  �ملا�سي  رو��سب 
�مل�سائل �الأ�سا�سية، وهو يعرتف يف تقييمه لهذ� �خلطاب بـ»�أن �لتطور 
مل ي�سبه �إال بن�سبة ال تزيد على 30 باملئة، عد� عن �أنه )�أي �خلطاب 
�الإ�سالمي( يف كثري من �الأحيان ال يعتمد �لعلمية و�ملو�سوعية و�لوثائقية 
و�لرقمية، وال يطرح �لبديل يف مو�جهة م�ساريع �الآخرين، و�إمنا يكتفي 
نحو  وينحرف  باالأولويات،  يهتم  وال  �جلزئيات،  يف  ويغو�س  بنقدها، 

�لتجريح �ل�سخ�سي و�لفئوي و�ملذهبي و�لطائفي...«)82(. 

   �إال �أن ما ي�سعف من قيمة هذه �لقر�ءة �لنقدية عنده �أنها 
مل تبد�أ �إال بعد خالفه مع قياد�ت �جلماعة �الإ�سالمية وخروجه منفردً� 

من �جلماعة، ثم ��ستقالته �أو ف�سله منها.

)82( �لمرجع نف�سه، �س254- 255.
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الرتبية التنظيمية والتن�صئة العقائدية

�ملادة  �مل�سلمني  لالإخو�ن  و�لرتبوي  �لتنظيمي  �الإرث  �سّكل     
�الأ�سا�سية للجماعة �الإ�سالمية يف لبنان جلهة تثقيف �الأع�ساء وتعبئتهم 
�لتجربة  �إليها  ي�ساف  »�لدعوة«،  مبهام  للقيام  وتاأهيلهم  وتنظيمهم 
�أ�سا�سيًا.  موردً�  يكن  فتحي  كتابات  فيها  متثل  �لتي  للجماعة،  �لذ�تية 
وميكن �عتبار كتاب »�أبجديات �لت�سور �حلركي للعمل �الإ�سالمي« �أحد 
مرتكز�ت هذ� �لفكر �لتنظيمي �لذي يتمحور على ثماين حلقات. �الأولى 
وجتربة  ووجوبه،  و�ل�سنة  �لقر�آن  يف  �لتنظيم  الأهمية  تاأ�سياًل  تت�سمن 
�سرورة  تناق�س  و�لثانية  و�لعفوية،  للفو�سى  كنقي�س  �الإ�سالمي  �لعمل 
�لتكامل ورف�س �جلزئية وتبيان م�سارها، و�لثالثة تطرح ق�سية �لتو�زن 
يف �لعمل �الإ�سالمي، وكيف �أنه يحقق �العتد�ل، ويربز منطق �الأولويات، 
ومينع �لغلو، و�لر�بعة تنّظر مل�ساألة وجوب �لوحدة يف �لعمل �الإ�سالمي 
باعتبارها فري�سة �سرعية و�سرورة حركية تتناق�س مع �لتعددية �لتي 
تركز على وجوب  وتتعار�س �جلهود، و�خلام�سة  �لطاقات  تتبعرث  فيها 
»حتمية«  على  تقوم  تغيريية  دعوة  �الإ�سالم  باعتبار  �جلهادية  �لرتبية 
يخ�سع  حيث  �الأمنية،  للرتبية  خم�س�سة  �ل�ساد�سة  و�حللقة  �جلهاد، 
و�ل�سابعة  �ل�سعبة،  �لظروف  ملو�جهة  وتدريب  »�أمني«  لتاأهيل  �لع�سو 
دين  �الإ�سالم  �أن  على  �لع�سو  يرتبى  حيث  �لعاملية،  فكرة  على  تركز 
متجاوزً�  يكون  �أن  يجب  فالتغيري  وبالتايل  عاملي،  عليه  و�لتاآمر  عاملي 
الأطر �لعمل �ملحلية �أو �الإقليمية، �أما �لثامنة فرتكز على وجوب �ملبدئية 

وتبيان �أن �ملرحلية لي�ست نقي�س �ملبدئية.
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�لرتبوي  �لفكر  يتمحور  �لثماين  �حللقات  هذه  �سمن     
�لتي  �لعقائدية  �ملنظومة  مع  كليًا  ين�سجم  وهو  للجماعة،  �لتنظيمي 
تبّنتها، و�لتي تتطلب وعيًا حركيًا وتربية تنظيمية يكت�سبها �الأع�ساء عرب 
بر�مج تثقيفية تزودهم باالأ�ساليب و�لكيفيات من خالل �لعمل �ملنظم، 
و�لو�جهات  و�حلركات  �لتنظيمات  ع�سر�ت  لهم  »�الإ�سالم  فاأعد�ء 
�الأ�سباب  من  ميلكون  وهم  و�أهله،  �الإ�سالم  على  خاللها  من  يتاآمرون 
يف  �حلديثة  �لتقنيات  كل  وي�سّخرون  ونوعًا  كمًا  يح�سى  ال  ما  �ملادية 
حربهم على �الإ�سالم تخطيطًا وتنفيذً�، وينطلقون من مو�قع عاملية.. 
فهل بعد هذ� كله يعقل �أن تكون �ملو�جهة �الإ�سالمية قا�سرة عاجزة غري 
منظمة وغري خمططة؟«)83(. وهذه �ملو�جهة يجب �أن تكون متكاملة، ال 
جزئية، فما قيمة �لعمل �ل�سيا�سي »�إن مل ياأخذ مكانه وحجمه �لالزمني 
يف بنية �حلركة �الإ�سالمية؟ بل ما قيمة �لعمل �لرتبوي �إن كان منف�ساًل 
تكامل  �إن  �لتغيري؟«)84(.  يف  ومنهجها  �الإ�سالمية  �حلركة  �أهد�ف  عن 
�ملو�جهة يتطلب �إعد�دً� تربويًا وع�سكريًا و�جتماعيًا و�قت�ساديًا، بل حتى 
ريا�سيًا وك�سفيًا، ف�ساًل عن �الإعد�د �ل�سيا�سي و�لرتبوي و�لفكري)85(، 
وكل عمل من هذه �ملجاالت ال يرتبط بالهدف يفقد قيمته ومربر وجوده.   

   ويلخ�س يكن طريقة عمل �جلماعة وهويتها �حلركية باأنها 
دعوة �سلفية، وطريقة �سّنية، وحقيقة �سوفية، وهيئة �سيا�سية، وجماعة 
اأو م�ؤ�س�سة  ريا�سية، ورابطة علمية ثقافية، و�سركة اقت�سادية، وفكرة 

)83( فتحي يكن، » اأبجديات الت�س�ر الحركي للعمل االإ�سالمي«، م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط3، 1985، �س22.
)84( �لمرجع نف�سه، �س32.
)85( �لمرجع نف�سه، �س38.
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�جتماعية، ليقول ��ستنادً� �إلى ح�سن �لبنا، »�إن �الإ�سالم �أك�سب فكرتنا 
�لتو�زن  على  ي�سدد  هذ�  مع  لكنه  �الإ�سالح«)86(.  مناحي  لكل  �سمواًل 
�لذي يعني �إعطاء كل جانب من جو�نب �لعمل وزنه ومعياره �لالزمني. 
فالداعية اأمام م�س�ؤوليات ثالث: جتاه نف�سه، وجتاه اأهله، وجتاه جمتمعه. 
و�لد�عية �لناجح هو �لذي يحفظ معادلة �لتو�زن هذه ويعطي كل جانب 
و�الأ�سبقيات، ويحقق هذ�  �الأولويات  ين�سى قاعدة  �أن  حقه87، من دون 
�ملنطق �العتد�ل ومينع �لغلو88. ويرف�س يكن �لتخ�س�س يف جمال و�حد 
من جماالت العمل االإ�سالمي، الأن هذا ي�ؤدي اإلى بناء حركة اإ�سالمية 
غري متكاملة وغري متو�زنة عاجزة عن تغطية جو�نب �لعمل �الإ�سالمي 
خارج تخ�س�سها. ويعرتف ب�سعوبة هذ� �لنوع من �لعمل مقابل �سهولة 
�أن �ملنهج �الأول تتو�فر فيه �ال�ستمر�رية رغم منوه  �إال  �لعمل �جلزئي، 

�لبطيء، و�لثاين مرحلي �أكرث قابلية للعطب رغم منوه �ل�سريع)89(.  

�لعمل  يف  �لتعددية  رف�س  على  �أع�ساءها  �جلماعة  تربي     
البع�ض  يعترب  كيف  يكن  وي�ستغرب  وحدته.  وج�ب  م�ؤكدة  االإ�سالمي 
�لتعددية يف �أطر �لعمل �الإ�سالمي ظاهرة �سّحية)90(، وي�سرف يف تعد�د 
�إ�سالمي  �أي عمل  لقيام  �لتعددية، وال يجد مربرً�  لهذه  �ل�سلبية  �الآثار 
به�ؤالء،  ي�سكك  بل  اأ�سبقية،  من  لها  مبا  االإ�سالمية  اجلماعة  خارج 

)86( �لمرجع نف�سه، �س40.
)87( �لمرجع نف�سه، �س156.

)88( �لمرجع نف�سه، �س52.

)89( �لمرجع نف�سه، �س64.

)90( �لمرجع نف�سه، �س68.
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نزعة  تتمّلكهم  و�إما  لالإ�سالم،  معاٍد  دويل  مع�سكر  �سنيعة  �إما  فهم 
�لزعامة و�ل�سلطان و�مل�سالح �لدنيوية، و�إما جاهلون مبقت�سيات �لعمل 
�الإ�سالمي يف هذ� �لع�سر)91(. و�سحيح �أن يكن ال يطرح ب�سكل �سريح 
�جلماعة �الإ�سالمية كـ »جماعة �مل�سلمني« �أو كـ»�لفرقة �لناجية«، �إال �أنه 
يت�سرف ويكتب على �أ�سا�سها من دون �أن ي�سرح بها، ما يعني �أن وحدة 

�لعمل �الإ�سالمي تتحقق بااللتحاق باجلماعة ب�سكل �أو باآخر.

�حللقة  هي  هذه،  �لتنظيمية  �لرتبية  حلقات  يف  ما  و�أهم     
من  عددً�  خ�س�س  فقد  و�جلهادية.  �الأمنية  للرتبية  �ملخ�س�سة 
بع�س  من  �أ�سعاف  وثالثة  �لكتاب)92(،  ثلث  تقريبًا  ي�ساوي  �ل�سفحات 
�حللقات �الأخرى �أو �أكرث، ينتقد فيها يكن �الجتاهات �الإ�سالمية �لتي 
ترف�س »�خلط �جلهادي« وتكتفي مبا هو دون �جلهاد �حل�سّي من »دون 
�أن يدخل يف ح�سابها من قريب �أو بعيد، تبنيها للقوة �أو للجهاد �حل�سّي 
يف تغيري �ملجتمعات وحتقيق �النقالب �الإ�سالمي«)93(، �الأمر �لذي جعل 
�ل�ساحة �الإ�سالمية على مد�ر �سنو�ت طويلة، �سبه خالية من �ملجاهدين 
و�لفال�سفة  و�ملر�سدين  و�لوعاظ  بالعاملني  �زدحامها  من  �لرغم  على 
من  قليلة  �سن�ات  بعد  مبرارة  �سي�سك�  اأنه  من  الرغم  وعلى  وامل�ؤلفني، 
�حلني  ذلك  يف  كان  لكنه  عد�ه)94(،  ما  على  �لع�سكري«  »�لهّم  غلبة 
الرئي�ض ال ميكن حتقيقه من دون  الهدف  الأن  ي�ؤكد »حتمية« اجلهاد، 

)91( �لمرجع نف�سه، �س72- 73.
)92( �لمرجع نف�سه، �س79- 136.

)93( �لمرجع نف�سه، �س81.
)94( فتحي يكن، » �حذرو� �الإيدز �لحركي: ظاهرة تمزق �لبنى �لتنظيمية وكيف ن�سون بنيتنا«، بيروت، 

م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط5، 1995، �س55- 56- 57.
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�أفر�ده يحبون �ملوت كما  �سياغة جيل جماهد و�إقامة تنظيم جهادي، 
�لتي حت�ّس على كر�هية �حلياة  �لرتبية  �لنا�س �حلياة)95(؛ هذه  يحب 
و�عتبارها موطن �لف�ساد و�الإغو�ء، »�أ�سد خطرً� على �لكيانات �جلاهلية 

و�أقدر على �قتالعها و�إقامة �لبديل �الإ�سالمي مكانها«)96(.

   تتجه �لرتبية �لتنظيمية للجماعة �الإ�سالمية يف هذه �حللقات 
نحو »�لع�سكرة« �أكرث فاأكرث، �إذ يجب على �مللتزمني »�الهتمام باجل�سد 
�لدفاع  وخرب�ت  و�لهجوم  �لدفاع  �إمكانات  ميتلك  قويًا  معافى  ليكون 
و�لهجوم«)97(، كما يجب عليهم �الإعد�د �حل�سّي. ويتوقف يكن تف�سياًل 
عند �أهمية �لرماية �لتي تغطي »�مل�ساحة �لكربى و�الأهم من �الحتياجات 
�جلهادية �لقتالية«)98(. ولي�س �ملق�سود رماية �ل�سهم و�لرمح �أو �ملقالع 
�لرماية  الأنو�ع  عديدة  �سفحات  يخ�س�س  لاللتبا�س  منعًا  وهو  طبعًا، 
و�لر�سا�سات  �الآلية  و�لبنادق  �مل�سد�س  برماية  بدءً�  �تقانها،  �ملطلوب 
�خلفيفة و�ملتو�سطة، ورماية مد�فع �لهاون و�ملد�فع �ملبا�سرة و�لقذ�ئف 
�مل�سادة للدروع و�لقنابل �ليدوية و�ل�سو�ريخ، ويرفق هو�م�س تف�سيلية 
ت�سرح �أنو�ع �الأ�سلحة ومد�ها �لقاتل ومد�ها �ملجدي و�سعة كل منها)99(، 
معتربً� �أن �لر�سول عندما ح�ّس على �لرماية مل يق�سرها على �لو�سائل 

�لقدمية فقط.       

)95( فتحي يكن، » �أبجديات �لت�سور«...، م. �س، �س88.
)96( �لمرجع نف�سه، �س89.
)97( �لمرجع نف�سه، �س90.
)98( �لمرجع نف�سه، �س96.

)99( �لمرجع نف�سه، �س97- 98- 99- 100.
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   �أما �لرتبية �الأمنية فهي حتمية و�سرورية، ويعترب يكن �أن 
�لوعي �الأمني يف �حلركة �الإ�سالمية بالغ �لتق�سري و�لتخلف، ما يجعل 
�أمرً�  ن�ستدرك  �أن  يجب  »لذلك  �ملنال،  و�سهلة  مك�سوفة  �حلركة  هذه 
وحتقيقه«)100(.  به  �لقيام  يف  طوياًل  ق�سرنا  و�جبًا  ون�ستذكر  �أغفلناه 
بع�س  �إلى  ليخل�س  �الإ�سالم  يف  �الأمني  �لفكر  تاأ�سيل  يكن  ويحاول 
�لقو�عد �لتي حتقق �أمن �الأفر�د وحمايتهم، و�أمن �مل�ستند�ت و�الأ�سر�ر، 
و�الأمن �لع�سكري �الإ�سالمي، م�ستعر�سًا جتربة �لنبي و�سحبه يف �سدر 
�ملن�سبطة،  غري  �لت�سرفات  من  �لتحذير  �إلى  فيخل�س  �الإ�سالم)101(، 
�أو  وعو�طفهم  مب�ساعرهم  ت�سرفاتهم  ترتبط  �لذين  �مللتزمني  ومن 
مب�ساحلهم، بل حتى ممن ي��سع�ن يف م��سع امل�س�ؤولية قبل ن�سجهم 
مرتفع  ب�سوت  يفكرون  �لذين  من  �أو  �سخ�سيتهم،  جو�نب  و�كتمال 
�الن�سقاقات  من  يحذر  كما  �أمرً�)102(.  يكتمون  وال  �سرً�،  يحفظون  وال 
�ن�سقاقات  وهي  للحركات،  �ملدمرة  �الأ�سباب  من  هي  �لتي  �لد�خلية 
عانت منها �جلماعة �الإ�سالمية معاناة مريرة. ويتحدث باإ�سهاب عن 
كيفية �لت�سرف عند �لوقوع يف �أيدي �الأعد�ء، وكيفية مو�جهة حاالت 
�الخرت�ق �لتنظيمي �لتي ميكن �أن تكون بو��سطة �الأ�سخا�س، �أو �الأفكار 

�أو من خالل �الحتو�ء بو��سطة �لدعم)103(. 

)100(�لمرجع نف�سه، �س107.
)101( �لمرجع نف�سه، �س110- 111- 112.

)102( �لمرجع نف�سه، �س114- 115.
)103( �لمرجع نف�سه، �س120.
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   �أما �أبرز �لعنا�سر يف �لرتبية �الأمنية �الإ�سالمية كما ير�ها 
يكن فتقوم على �ل�سرية و�لتكتم104، و�لتخفي و�لتمويه105، و�لر�سد106، 
ف�ساًل عن الئحة �حتياطات �أمنية و�ردة على �ساكلة تعليمات و�إر�ساد�ت. 
�إال �أن كل هذه �جلو�نب �الأمنية ال قيمة لها ما مل ميتلك �لع�سو م�سلكًا 
جهاديًا يتج�سد يف تعويد �لنف�س على حتمل �لظروف �ل�سعبة، و�لتعود 
على ك�سر روتني �لعاد�ت �ليومية، و�اللتز�م �لدقيق يف �ملو�عيد وتنفيذ 
�ملهام، و�لطاعة، و�ل�سرب، و�لتعود على �أن تكون �ملعرفة بقدر �حلاجة 
للت�سحية  و�ال�ستعد�د  والتنظيم)107(،  احلركة  ب�س�ؤون  يتعلق  ما  يف 
وال�سهادة »ليدرك�ا اأن نعيم االآخرة ه� النعيم واأن الدنيا �سجن امل�ؤمن 
وجنة �لكافر«)108(، باعتبار �ملجتمع �جلاهلي �لقائم هو �أ�سبه باجلحيم 
والعذاب الي�مي للم�ؤمن، و«اإن هذه الدنيا بكل اأطايبها ال ت�ساوي عند 
�هلل جناح بعو�سة.. وعليهم �أن يدركو� �أنهم ميتون �ساءو� �أم �أبو�«)109(. 
هذ� �لنوع من �لرتبية يف�سي �إلى �إن�ساء �سخ�سية �نف�سامية، تعي�س يف 
جمتمعاتها، لكنها تكره �حلياة، وحتر�س على �ملوت طلبًا لل�سهادة، وال 
تو�سح هذه �لرتبية �أن هذ� يف مو�جهة �لعدو �لغا�سب �ل�سهيوين، بل 
�مل�سكلة �أنها تعمم ب�سكل ملتب�س، لت�سمل �أنظمة »�جلاهلية« حيث ي�سود 
�لكفر وال تطبق �ل�سريعة، بل ت�سمل �أعد�ء �حلركة �الإ�سالمية �لتي تغدو 

)104( �لمرجع نف�سه، �س129.

)105( �لمرجع نف�سه، �س130.

)106( �لمرجع نف�سه، �س131.
)107( �لمرجع نف�سه، �س133- 134.

)108( �لمرجع نف�سه، �س119.

)109( �لمرجع نف�سه، �س122.
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ممثلة لالإ�سالم ودعوته، وتف�سي �خل�سومة معها �إلى خ�سومة وعد�وة 
مع �الإ�سالم ذ�ته.

   يف �لرتبية �لتنظيمية للجماعة حتذير من �لوقوع يف �أ�سر 
�ملحلية �أو �الإقليمية يف �لعمل �الإ�سالمي �لذي هو عاملي بطبيعته، وال يقبل 
فهو  وبالتايل  �حلكم)110(،  وم�ساركتها  �لو�سعية  �الأنظمة  مع  �لتعاي�س 
يرف�ض ما ي�سميه »اختالط املفاهيم«. فبع�ض النا�ض »يجيزون الأنف�سهم 
بني  وحتى  و�الإ�سالم،  �لعروبة  وبني  و�الإ�سالم،  �لقومية  بني  �خللط 
�ال�سرت�كية و�الإ�سالم، �أو بني �لدميوقر�طية و�الإ�سالم.. فهذه مقوالت ال 
تت�سم باملبدئية وهي مرفو�سة من وجهة نظرنا �ل�سرعية«)111(. ويخل�س 
من هذه �ملقارنة �إلى �لتحذير من �خللط بني �ملبدئية و�ملرحلية، حيث 
»فاملرحلية  �لطغاة..  الأنف�سهم منافقة �حلكام وم�سايرة  �لبع�س  يجيز 
ال تعني �خلروج عن �أي مبد�أ من مبادئ �الإ�سالم وال تعني قط م�سايرة 
قد  �إنها  �الأهد�ف،  �إخفاء  تعني  وال  �هلل،  حدود  من  حد  يف  �جلاهلية 
يف  �لتدرج  تعني  �إنها  و�أ�ساليبها...  وو�سائلها  �لعمل  خطة  �إخفاء  تعني 

�خلطو�ت، �سمن �لد�ئرة �ملبدئية ولي�س خارجها«)112(.  

خروج  بعد  �لتنظيمي  �لرتبوي  �لربنامج  يف  تغرّي  �لذي  ما 
�الإجابة  �لو�قع مل يكن �سهاًل  �الإ�سالمية؟ يف  فتحي يكن من �جلماعة 
عن هذا ال�س�ؤال، اإال اأننا وفقنا يف االإطالع على الربنامج املعد بتاريخ 

)110( �لمرجع نف�سه، �س147.

)111( �لمرجع نف�سه، �س156.

)112( �لمرجع نف�سه، �س157.
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28 �سباط/ فرباير 2003 للتثقيف �لد�خلي للحلقات و�الأ�سر)113(، وبد� 
�أن بع�س �لتحديث قد بد�أ يدخل عليه. فتت�سمن �ملرحلة �الأولى منه 219 
در�سًا، و�ملرحلة �لثانية 240 در�سًا، تتوزع على حماور وق�سايا، �ل�سر�ع 
�الإ�سالمي،  و�لتاريخ  �الإ�سالمي،  �لعامل  وجغر�فيا  �ل�سهيونية،  مع 
)�لتدخني  معا�سرة  وق�سايا  �لدعوة،  وتاريخ  �الإ�سالمية،  و�حلركات 
– �جلن�س – �لربا(، وق�سايا �سبابية، و�أفكار معا�سرة مثل �لعلمانية 
و�ملا�سونية،  كامل�سيحية،  �الأخرى  �لعقائد  عن  ودرو�س  و�ل�سيوعية، 
�مل�سلمة.  و�الأقليات  و�لهندو�سية...  و�لبوذية،  يهوه،  و�سهود  و�لبهائية، 
ثم هناك حم�ر مهم يتعلق بامل�سائل الدينية و�س�ؤون العقيدة، ويت�سمن 

درو�سًا يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة و�لفقه وعلوم �لقر�آن و�الأدعية...

   �إن حتليل برنامج �حللقات �ملعتمد للتثقيف �لد�خلي ي�سع 
�ملنت�سب �أمام مهمة ع�سرية، فهو يحتاج �إلى �أربع �سنو�ت ون�سف تقريبًا 
الإجناز �ملرحلة �الأولى منه باجتماع �أ�سبوعي، و�إلى �سنو�ت مماثلة تقريبًا 
ليجتاز �ملرحلة �لثانية، وهذ� يعني �أن تخريج �لكو�در يف �جلماعة مير 
عرب نفق زمني يدخل فيه �ملر�سح �سابًا ليخرج رمبا كهاًل. لذلك كان 
�حلل، كما �أفادت بع�س �ملقابالت مع قياد�ت يف �جلماعة، بعقد دور�ت 
�لالزمة  �ملو��سفات  فيهم  تتو�فر  �لذين  لالأع�ساء  �ملجال  تتيح  مكثفة 

الخت�سار برنامج �حللقات ومدته �لزمنية.

)113( ح�سلنا على ن�سخة منه من �أحد قياد�ت �لجماعة �الإ�سالمية �لذي ف�سل عدم ذكر ��سمه. )مرفق 
في ملحق هذ� �لف�سل �سورة عنه(.
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املالحظة الثانية هي دخ�ل اأ�سماء م�ؤلفني ومفكرين جدد على 
برنامج �لتثقيف يف �حللقات، فف�ساًل عن �لندوي، و�ملودودي، وح�سن 
م�ؤلفاته  اأغلب  حذفت  )الذي  يكن  وفتحي  القر�ساوي،  وي��سف  البنا، 
بعد �خلالف معه(، و�سيد قطب، و�سقيقه حممد، دخلت على �لربنامج 
�أ�سماء جديدة ككتب معتمدة وملزمة، منها �سل�سلة �أ�سعد �ل�سحمر�ين 
عن �الأديان )�لبوذية و�لهندو�سية و�ملا�سونية...(، وحم�سن �سالح عن 
وعبد�هلل  �ساكر،  وحممود  �لتكروري،  ونو�ف  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
وكتاب  �لعامل،  لعمر خالد، وجالل  و�سر�ئط  منيمنة،  و�سارة  �لعقيلي، 
�ل�سيعة و�لت�سحيح للمو�سوي )للمطالعة(، ف�ساًل عن كتب حممد �سعيد 
»�مل�ستقبل  منها  بقي  قطب  �سيد  كتب  �أن  و�ملالحظ  �لبوطي.  رم�سان 
لهذ� �لدين« يدر�س يف �ملرحلة �لثانية ب�سكل �إلز�مي، يف حني �أن تف�سريه 
�ل�سهري »يف ظالل �لقر�آن« �سّنف يف �لربنامج من »�لكتب �مل�ساعدة«، 
يف حني غاب كتابه �الإ�سكايل �ل�سهري »معامل يف �لطريق« عن �لربنامج 
من  خمتارة  مو�سوعات  منها  بقي  فقد  يكن  فتحي  كتب  و�أما  كليًا. 
�ملو�سوعة �حلركية، وكتاب »�الإ�سالم و�جلن�س«، و��ستبعدت بقية �لكتب. 
و�أما كتابه �الإ�سكايل �ل�سهري »ماذ� يعني �نتمائي لالإ�سالم«، فقد بقي 

�جلزء �الأول منه م�سجاًل �سمن الئحة �لكتب �مل�ساعدة.

و��سعي  �أن  ي�ستنتج  �أن  �حللقات  برنامج  يف  للمدقق  ميكن 
�لع�سو  وتزويد  �العتد�ل،  فكر  تغليب  حاولو�  �لتثقيفي  �لربنامج 
باملفاهيم �الإ�سالمية �لتقليدية يف �إطار �الأيديولوجيا �الإخو�نية مع �سيء 
�حلديثة  و�لتكنولوجيا  �الإ�سالمية  �لكتابات  من  و�الإفادة  �النفتاح  من 
)�عتماد بع�س �حللقات على برنامج �لكومبيوتر �مل�سورة( مثل �أطل�س 
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�لقر�آن ل�سوقي �أبي خليل، وعر�س �ملناظر�ت �ل�سهرية على �ال�سطو�نات 
�مل�سغوطة )CD( وغريها... �إال �أن �سخامة �لربنامج بقيت ت�سكل عبئًا 

ثقياًل على �ملر�سحني �جلدد.  

 م�صاألة القيادة والنظام الداخلي: ال�صورى ملزمة اأم معلمة؟

وتكاد  �لقيادة،  مبو�سوع  �لتنظيم  م�ساألة  �جلماعة  تربط 
»يلي  يكن  يرى  كما  �الإ�سالم  يف  فالقائد  �الأولى،  على  تطغى  �لثانية 
االأمة  م�سلحة  على  امل�ؤمتن  فه�  اإليها.  ويحتكم  ال�سرعية،  االأحكام 
ورعاية كل �س�ؤونها الدينية والدني�ية، فاإن مل يكن جديرًا ب�الية �س�ؤون 
وهي  الدينية  اأم�رها  والية  على  م�ؤمتنًا  يك�ن  فكيف  الدني�ية  االأمة 
�الأخطر و�الأكرب«)114(. واختيار القائد واالأمري امل�س�ؤول مهمة جماعية، 
وعندما يتم �ختياره، يلزم �أن يكون �حلكم يف �ملفا�سلة بني �الآر�ء، ال 
و�لطاعة  �ل�سمع  �ملبد�أ هو  ب�سو�ء، الأن  �سو�ء  ر�أيه كر�أي غريه  �أن يكون 
للقائد)115(. و�لقيادة يف �الإ�سالم كما يرى يكن »فردية«، وال ميكن �أن 
تكون موزعة على جمموعة، الأن توزيعها من �ساأنه �أن ي�سعفها وي�سّيعها، 
و�مل�سماة  �لغربية  �لطريقة  �لقر�ر�ت على  �تخاذ  لدى  وهذ� ما يحدث 
يكن  ويت�ساءل  امل�س�ؤوليات«)116(.  ت�سيع  حيث  بالت�س�يت،  دميقراطية 
مربرًا: »كيف ميكن عقاًل و�سرعًا اأن يتحمل اإن�سان م�س�ؤولية تنفيذ قرار 
و�عتماد �سيا�سة غري مقتنع بها؟ وكيف ميكن لقائد �أن يقود �إن كان ر�أيه 

)114( فتحي يكن، »«، م. �س، �س296.
)115( �لمرجع نف�سه، �س298.
)116( �لمرجع نف�سه، �س298.
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ور�أي خمالفيه �سو�ء؟ ومبا �أن �لقيادة يف �الإ�سالم هي �ل�سلطة �لتنفيذية 
�لتي تتولى تطبيق �أحكام �الإ�سالم، كما هو �ساأن �حلركة �الإ�سالمية يف 
�ملرحلة �حلا�سرة، وهذ� من دون �سك �أمر من �أمور �هلل، وبذلك ت�سبح 
طاعة �الأخ �مل�سلم لها طاعة هلل وع�سيانها ع�سيان هلل«)117(. كتب يكن 

هذ� �لكالم �أو��سط �ل�سبعينيات وبقي متم�سكًا بر�أيه حتى وفاته. 

�لنقطة كانت مو�سع جد�ل وخالف طويل  �أن هذه  ويبدو     
ت�سببت يف  وهي  امل�ؤ�س�ض،  وحتى حلظة خروج  اجلماعة،  تاأ�سي�ض  منذ 
م�ساكل تنظيمية د�خلية عديدة، �أدت يف بع�س �الأحيان �إلى »�عتكاف« 
ت�سوية  يتم  د�ئمًا  كان  �أنه  �إال  معه،  �لتجاوب  عدم  على  �عرت��سًا  يكن 
بد�أت  �الأولى  �لتاأ�سي�س  مر�حل  فمنذ  بها،  �حل�سم  وتاأجيل  �الأمور 
�ملناكفات عندما ت�سكل �أول جمل�س �سورى للجماعة عام 1969، �لذي 
�سم حينها 15 ع�سوً� )من بينهم فتحي يكن بطبيعة �حلال، وفي�سل 
�سعبان،  و�سعيد  ر�سيد ميقاتي، وحممد علي �سناوي،  مولوي، وحممد 
وغ�سان حبل�س، وعبد�هلل بابتي، و�أحمد خالد، وزهري عبيدي، وه�سام 
علي  حممد  و�نتخب  �مل�سري(،  و�إبر�هيم  زيادة،  وعبد�لفتاح  قطان، 
�الأع�ساء  �نتخبه  �ملجل�س  هذ�  �ل�سورى.  ملجل�س  رئي�سًا  �سناوي)118( 

)117( فتحي يكن، » م�سكالت �لدعوة و�لد�عية«، م. �س، �س85.
)118( من مو�ليد طر�بل�س )1940( در�ض المحاماة وح�سل على الدكت�راه، وه� من م�ؤ�س�سي الجماعة 
لع�س�ية  تر�سح  االأ�سر.  ق�سم  وم�س�ؤول  الطالب،  م�س�ؤول  م�س�ؤوليات عديدة، منها  فيها  و�سغل  االإ�سالمية، 
�لبرلمان �للبناني عام 1972 با�سم الجماعة االإ�سالمية، وله العديد من الم�ؤلفات في التف�سير والقان�ن 
�لعالمية  �للجنة  وع�سو  �الأعلى حتى عام 1974،  �ل�سرعي  �الإ�سالمي  �لمجل�س  و�ل�سيا�سة. ع�سو  و�لتاريخ 
�الإ�سالمية لحقوق �الإن�سان، وع�سو �لمجل�س �الإ�سالمي �لعالمي للدعوة و�الإغاثة في �لقاهرة. �أ�س�س وتر�أ�س 
جبهة  و�أ�س�س  �الإ�سالمية  �لجماعة  ترك   :1976-1973 عامي  بين  لبنان  في  �ل�سمالي  �الإ�سالمي  �لتجمع 
�الإنقاذ �الإ�سالمية منذ عام 1981. وي�سرف على مجم�عة م�ؤ�س�سات خيرية و�سحية وثقافية اأعلنها اأوقافًا 
م�ستقلة، �أبرزها: بيت �لزكاة و�لخير�ت، و�لوقف �الإ�سالمي للعمل �الجتماعي الإ�سالح ذ�ت �لبين ولدفن 



69المسبار

د. عبدالغني عماد

�لعاملون يف �جلماعة، وهو بدوره �نتخب �أول مكتب قيادي لها كان من 
بني �أع�سائه مدحت بلحو�س، وه�سام قطان، و�إبر�هيم �مل�سري، وفايز 
�إيعايل، وفتحي يكن �لذي �نتخب �أمينا عامًا. وكان حممد ر�سيد ميقاتي 
�أول �أمني �سر ملكتب �جلماعة على م�ستوى لبنان �لذي طبق فيها نظام 
ملجل�س  �الأولى  �الجتماعات  ويف  �الأع�ساء.  جميع  �إلى  بالن�سبة  �لبيعة 
�ل�سورى طرح يكن �أن تكون �ل�سورى معلمة، لكن �قرت�حه جوبه برف�س 
يف  �لنظرية  �لناحية  من  �ل�سورى  �أ�سبحت  وبالتايل  �الأع�ساء،  �أغلبية 
اجلماعة ملزمة مع عدم قناعة امل�ؤ�س�ض بذلك، فقد بقي على راأيه يف 
كتاباته، ينَظر له فقهيًا و�سرعيًا وتنظيميًا)119(. وال تنفي هذه �لرو�ية 
�إلى خروج �ل�سناوي نف�سه من �جلماعة،  �أدت بالنتيجة  �أن �خلالفات 
ثم �سعيد �سعبان، وفايز �إيعايل، وحممد ر�سيد ميقاتي، وزهري عبيدي، 
�لعليا  و�لكو�در  �لقيادة  م�ستوى  على  �لنزيف  هذ�  وحرم  وغريهم. 

�جلماعة من طاقات كبرية ومهمة.

�ليوم تلك �ملرحلة وكيف  �الإ�سالمية      كيف تقر�أ �جلماعة 
تقّيم اخلالف مع م�ؤ�س�سها فتحي يكن؟ يلخ�ض االأ�سباب نائب اجلماعة 
يعود  �الأول  باأمرين،  �ل�سيا�سي عماد �حلوت  �الإ�سالمية وع�سو مكتبها 
�إلى �الختالف حول ق�سية �ل�سورى »�لتي كانت �جلماعة تعتربها ملزمة 
و�إجبارية لالأمني �لعام، يف حني كان يعتربها معلمة«، و�الأمر �لثاين يعود 

م�تى الم�سلمين، واتحاد الم�ؤ�س�سات االإ�سالمية- لبنان. 
)119( مح�سن �سالح )تحرير و�إ�سر�ف(، » �لجماعة �الإ�سالمية في لبنان منذ �لن�ساأة حتى 1975«، مركز 
�لزيتونة للدر��سات و�ال�ست�سار�ت، بيروت، 2009، �س 49. نقاًل عن مقابلة مع �لدكتور محمد علي �سناوي.
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 الهيكلية التنظيمية للجماعة االإ�صالمية 

�الأمني �لعام

..  ..  ..

..  ..  ..
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                      �لعامة

د�ئرة �لتعبئة

�لطالب   �ل�سباب   �لدعوة
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مكتب �ال�سر
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ير�أ�س

�ملكتب �لتنفيذي جمل�س �ل�سورى
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�إلى �خلالف حول �آلية �لتفاعل �ل�سيا�سي يف �ل�ساأن �لد�خلي، �إذ �عترب 
�أن �لتوجه �ل�سيا�سي �لذي �سارت فيه �جلماعة »�أ�سبح يتناق�س وقناعته 
�ل�سخ�سية، ي�ساف �إليها خمالفته لقاعدة �أ�سا�سية من قو�عد �جلماعة 
�أ�س�س جبهة �لعمل �الإ�سالمي،  �أدت �إلى خ�سارته تلقائيًا ع�سويته حني 
ويعرتف  م�ستقيل«)120(.  وكاأنه  �لوقت،  ذلك  منذ  �جلماعة  فاعتربته 
�حلوت �أن هذ� �الأمر ت�سبب باأكرث من �أزمة. ويذكر �أنه يف �ل�سبعينيات 
ويف �لثمانينيات مّرت �جلماعة مبر�حل مل يكن فيها �الأ�ستاذ فتحي �أمينًا 
عامًا للجماعة، خالفًا ملا يظنه �لنا�س �أنه بقي �أمينًا عامًا للجماعة منذ 
�لتاأ�سي�س وحتى عام 1991، وهذ� غري �سحيح. ففي بع�س �الأحيان كان 
�ل�سبب �أنه مل ينتخب �أمينًا عامًا، ويف بع�سها �الآخر كان ب�سبب خمالفته 
عن  »بتوقيفه«  �لقر�ر  �أخذ  �ل�سورى  فمجل�س  �ل�سورى،  �إلز�مية  مبد�أ 
�الأمانة �لعامة، الأنه ال ميكن �أن ي�ستمر �أمينًا عامًا، وال يلتزم باإلز�مية 
�ل�سورى. ورغم �أن هذه كانت من �ملر�ت �لقليلة �لتي مل يلتزم فيها مببد�أ 
�إلز�مية �ل�سورى، لكن �خلالف يف هذه �لنقطة »و�سل �إلى مرحلة كان 
فرديًا  قر�رً�  �لقر�ر  و�سي�سبح  �جلماعة،  على  باالنعكا�س  فيها  �سيبد�أ 
بعد ذلك. حينها �تخذ جمل�س �ل�سورى �لقر�ر مبا�سرة بتخيري �الأ�ستاذ 
فتحي، �إما بااللتز�م مبنهجية �جلماعة جلهة �إلز�مية �ل�سورى وبالقر�ر 
�جلماعي �أو بالرف�س، وعندها لن ي�سلح �أن يكون �أمينًا عامًا. وهو قال 
يف ذلك �لوقت �أنه غري قادر على �ال�ستمر�ر بهذ� �اللتز�م، فعزل عن 

)120( مقابلة مع �لنائب عماد �لحوت )ع�سو �لمكتب �ل�سيا�سي للجماعة( �أجرتها �لطالبة يوال �أحمد ي�سن 
محمود �أحمد، في 2008/8/22، في مقر �لجماعة في بيروت، عائ�سة بكار )ن�س �لمقابلة في ر�سالة دبلوم 
�لحركات �الإ�سالمية في لبنان، نموذج �لجماعة �الإ�سالمية، �سادرة عن �لجامعة �للبنانية، معهد �لعلوم 

�الجتماعية، 2007-2008، �س143.
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�الأمانة �لعامة، و�ختري غريه حتى يكمل �لدورة«)121(.   

تت�سكل �لهيكلية �لتنظيمية يف �جلماعة �الإ�سالمية على �ل�سكل 
�لتايل: 

ويتم  �لتنظيمي  �لهيكل  ر�أ�س  مبثابة  وهو  �لعام  �الأمني   -
انتخابه ملدة ثالث �سن�ات، وه� ي�ؤدي دورًا مركزيًا داخل اجلماعة.

�أع�سائه  �نتخاب  ويتم  �لعام،  �ملكتب  �أو  �لتنفيذي  �ملكتب   -
و�لتنفيذي  �الإد�ري  �جلهاز  مبثابة  وهو  �ال�ست�ساري،  �ملجل�س  قبل  من 
من  �أع�سائه  �نتخاب  يتم  �لذي  �ملحافظات  مكتب  له  ويتبع  للجماعة، 
يرئ�سها،  حمافظ  �ختيار  يجري  حيث  �ملحافظات،  يف  �ملنت�سبني  قبل 
وتق�سم بعدها كل حمافظة �إلى جمموعة من �ل�سعب بح�سب �النت�ساب 
�سعبة  لكل  ويكون  �جلماعة،  فيها  توجد  �لتي  و�الأق�سية  �لتنظيمي 
وينتّظم  �لتنفيذي.  �ملكتب  د�خل  ميثلها  من  حمافظة  ولكل  رئي�سها، 
�لدو�ئر،  من  جمموعة  على  يقوم  تق�سيم  وفق  �لتنفيذي  �ملكتب  عمل 
و�الإعالم،  �ل�سيا�سة  ود�ئرة  �لتعبئة،  ود�ئرة  �لتنظيم،  د�ئرة  �أهمها 
ود�ئرة �ملالية، وتتفرع عن هذه �لدو�ئر جمموعة من �ملكاتب. فد�ئرة 
�لتعبئة، على �سبيل �ملثال، ت�سم مكتب �لدعوة ومكتب �لطالب ومكتب 
من  �آخر  وعددً�  �الأ�سر  مكتب  ت�سم  �لتنظيم  ود�ئرة  �ل�سبابي،  �لعمل 
املكاتب الداخلية، ودائرة ال�سيا�سة واالإعالم ت�سم مكاتب تعنى ب�س�ؤون 
�ل�سيا�سة �للبنانية و�لعربية و�الإ�سالمية و�الإعالم و�لنقابات و�الأحز�ب 

)121( �لمرجع �ل�سابق، �س143.
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و�لعالقات �لعامة وغريها..  

�أو �ملجل�س �ال�ست�ساري: ينتخبه �ملنت�سبون  - جمل�س �ل�سورى 
�أمني عام  �نتخاب  �أبرز مهامه  ومن  �ملحافظات،  كل  �إلى �جلماعة يف 
�لتنفيذية، ومدة  �ملكاتب  �لعامة ومر�قبة  �ل�سيا�سات  وو�سع  �جلماعة، 

�نتخابه كذلك ثالث �سنو�ت.   

يتميز قانون �النتخاب يف �جلماعة بالتمثيل �لن�سبي، �أي �إن 
القان�ن  تغرّي مماثل يف  اإلى  ي�ؤدي  املحافظات  املنت�سبني يف  تغرّي عدد 
�ل�سورى،  جمل�س  يف  �الأع�ساء  متثيل  على  ذلك  لينعك�س  �النتخابي، 
جلهة عدد �أع�ساء جمل�س �ل�سورى �ملمثلني للمحافظة �لتي �زد�د عدد 
�أع�سائها �ملنت�سبني)122(. ولالأمني �لعام حق تعيني عدد من �الأع�ساء يف 
جمل�س �ل�سورى غري منتخبني، ولكل منطقة جمال�س تنفيذية منتخبة.  

)122( �لمرجع �ل�سابق، �س70. 
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وقد �سغل من�سب �الأمني �لعام �لد�عية فتحي يكن منذ تاأ�سي�س 
�للبناين عام 1992، هذ�  �نتخابه ع�سوً� يف �لربملان  �جلماعة، وحتى 
عد� فرت�ت ب�سيطة يف �ل�سبعينيات مل يعلن عنها يف ذلك �حلني، حني 
��ستقال من �الأمانة �لعامة بعدها �إثر خالفات د�خلية خرجت �إلى �لعلن 
�ل�سيخ في�سل مولوي)123(  له  و�نتخب خلفًا  �لنيابية،  �نتهاء واليته  بعد 

حتى عام 2009 حني �نتخب �إبر�هيم �مل�سري)124( �أمينًا عامًا.      

يفرت�س  �إذ  دقيق،  بنظام  حمدد  �جلماعة  �إلى  �النت�ساب 
باملر�سح �أن يح�سر يف �لبد�ية جمموعة من �حللقات )�لدرو�س( خالل 
�ال�ستيعاب،  على  قدرته  بح�سب  تق�سر  �أو  تطول  حمددة  زمنية  فرتة 
�سنة  �أو  �أ�سهر  �ستة  ملدة  �حللقات  هذه  ح�سور  على  يو�ظب  �أن  وعليه 
�ملرحلة  هذه  �نتهاء  ولدى  �أق�سى.  كحد  �سنو�ت  خم�س  �أو  �أدنى  كحد 

للجماعة  �لعام  �الأمين  من�سب  �سغل  – لبنان،  طر�بل�س  في   2011 عام  وتوفي   1941 �سنة  ولد   )123(
�الإ�سالمية منذ عام 1992، وعّين قا�سيًا �سرعيًا في لبنان منذ عام 1968، كما عّين م�ست�سارً� في �لمحكمة 
�ل�سرعية في بيروت عام 1988، حائز على مرتبة قا�سي �سرف برتبة م�ست�سار بموجب مر�سوم جمهوري، 
لعلماء  �لعالمي  لالتحاد  �لتنفيذي  �لمكتب  وع�سو   ،1990 عام  تاأ�سي�سه  منذ  و�لدعاة  �لدعوة  بيت  رئي�س 
�لم�سلمين، ونائب رئي�س �لمجل�س �الأوروبي لالإفتاء و�لبحوث، تلقى تعليمه في �لجامعة �للبنانية ونال �إجارة 
�لحقوق منها عام 1967، ثم تابع در��سته في جامعة دم�سق، ونال منها �إجازة في �ل�سريعة �الإ�سالمية، ثم 
دبلوم در��سات معمقة من جامعة �ل�سوربون في باري�س عام 1984، �أقام في �أوروبا خم�س �سنو�ت )1980-
االإ�سالمية في »�سات� �سين�ن« في فرن�سا منذ  للدرا�سات  االأوروبية  للكلية  الم�ؤ�س�ض  العميد  1985(، وكان 
وله  �أوروبا،  �إ�سالمي في  �أح�سن د�عية  �الإ�سالمي  لل�سباب  �لعالمية  �لندوة  �ختارته  تاأ�سي�سها عام 1990، 

العديد من الم�ؤلفات، في التربية والم�اريث، والمال والفكر االإ�سالمي.
)124( ولد عام 1937 و��ستغل في حقل �لتدري�س في منطقة �سمال لبنان، و�لتحق بجماعة عباد �لرحمن 
منذ بداية الخم�سينيات، وه� من م�ؤ�س�سي الجماعة االإ�سالمية في لبنان، وقد ت�لى مهام قيادية عديدة 
منها: مهمة رئي�س تحرير مجلة »�لمجتمع« خالل عامي 1964 و1965، وكان رئي�س تحرير مجلة »�ل�سهاب« 
ما بين عامي 1966 و1975 �لتي كانت �أبرز وجه �إعالمي للجماعة وحركة �الإخو�ن �لم�سلمين في �لعالم، 
وهو رئي�س تحرير مجلة »�الأمان« �لتي ت�سدر منذ عام 1979، �نتخب �أمينًا عامًا للجماعة منذ عام 2009.
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ي�ؤدي املر�سح »بيعة« تخ�له االن�سمام اإلى اجلماعة والدخ�ل يف مرحلة 
»�الأ�سرة«، وحينها يطلق عليه ��سم »�الأخ �ملنت�سب«. وال ياأتي قر�ر �سمه 
�إلى �جلماعة �إال بعد خ�سوعه لتقييم بناًء على »��ستمارة تقييم �ملر�سح« 

ي�ستند �إليها لتحقيق هذ� �لهدف، وتت�سمن هذه �ال�ستمارة: 

�أ – حتديد م�ستوى �لثقافة �لدينية و�لعامة للمر�سح. 

و�حلركي  �لفكري  �لوعي  جلهة  �ل�سخ�سية  �ل�سفات   – ب 
و�لتنظيمي و�جلدية و�لتو��سع و�لكتمان و�ل�سخ�سية �لقيادية و...

كة  و�مل�سار  للتلبية  ��ستعد�ده  �ل�سخ�سي جلهة  – �ل�سلوك  ج 
وح�سور  �حللقات  يف  و�النتظام  �مل�سجد  يف  و�سلو�ته  �لديني  و�لتز�مه 
�لن�ساطات وم�ستوى �لثقة به، و�لفاعلية يف �حللقة، وتفوقه �لدر��سي...

د – �سلوك عائلته و�أ�سدقائه)125(.

   بعد تقييم �ملر�سح بناًء على �لوحد�ت �ملعتمدة ينال عالمة 
�إجمالية، ثم يعمد �لى ��ست�سارة مكتب �ملحافظة وق�سم �الأ�سر التخاذ 

�لقر�ر �لنهائي بقبوله �أو رف�سه. 

يالحظ يف هذه �ال�ستمارة �أن تقييم �ملر�سح ال يتم باال�ستناد 
�أي�سًا،  و�أ�سدقائه  عائلته  �سلوك  �إلى  بل  فقط،  �ل�سخ�سي  �سلوكه  �إلى 

)125( ��ستمارة تقييم مر�سح، ق�سم �لحلقات، �لجماعة �الإ�سالمية في لبنان. )ح�سلنا على ن�سخة منها 
بو��سطة �أحد كو�در �لجماعة ومرفق ن�سخة عنها في ملحق هذ� �لف�سل(
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يدقق  بل  �لفكري،  ووعيه  �ملر�سح  بثقافة  يكتفي  ال  �لتقييم  فاإن  كذلك 
ب�سلوكه و�لتز�مه وممار�ساته، وذلك كي تطمئن �جلماعة من �سالبة 

�إميان �ملر�سح و�أن �إ�سالمه �أ�سبح »منهج حياة«. 

بع�س  على  يح�سل  »�ملنت�سب«  �الأخ  ع�سوية  قبول  بعد     
�لتي  �لت�ساورية  �للقاء�ت  بع�س  بح�سور  له  �ل�سماح  قبل  �المتياز�ت 
تعقدها �لقيادة، �إال �أنه يف هذه �ملرحلة ال يتمتع بحق �نتخاب ممثلني 
�لقيادية يف �جلماعة، فهذ� �حلق ال يح�سل عليه  �لهيئات  عنه د�خل 
اإال بعد اأن ي�ؤدي »بيعة» ثانية ت�سمى بيعة االأخ »العامل«. فاالنت�ساب اإلى 
ي�سبه  ما  �لى  �الأع�ساء  فيها  يتعر�س  طويلة،  فرتة  ي�ستغرق  �جلماعة 
ذلك  على  ويرتتب  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  »�النتقاء«  �أو  �لت�سفية 
�لتقارير  بقاء عدد كو�در �جلماعة حمدودً�، وقد قدرته بع�س  وجوب 
بني 1200 و1500 كادر)126(. يف كل �الأحو�ل تبقى �الأرقام جمال حتفظ 

كبري لدى �حلركات �الإ�سالمية و�حلزبية ب�سكل عام. 

اجلماعة االإ�صالمية: لبنان ال�صاحة اأم الوطن؟

تطلب  فقد  �جلماعة،  لدى  بطيئًا  �لتلبنن  نحو  �الجتاه  كان 
يف  له،  نف�سها  �أعدت  قد  �جلماعة  تكن  مل  �لت�سيي�س  من  قدرً�  �الأمر 
�ساحة متفجرة طالت �ملدن و�لقرى �لتي حتولت يف �لكثري من �الأحيان 

)126(اأميمة عبد اللطيف، »االإ�سالمي�ن ال�سنة في لبنان، ق�ة �ساعدة«، اأوراق كارنيغي، م�ؤ�س�سة كارنيغي 
لل�سالم �لدولي.

 www.carnegieendowment.org/program/arabic
 �لعدد 6، كانون �لثاني/ يناير 2008، �س30.
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هذا  وطرح  وع�سكرية.  �سيا�سية  متا�ض  وخط�ط  اقتتال  �ساحات  اإلى 
�لو�قع �إ�سكاليات �سيا�سية جديدة �أمام �جلماعة، كان عليها �أن تو�زن 
الإقامة  بال�سعي  و�لقا�سي  تلتزمه،  �لذي  �لعقائدي  �ملبدئي  �لطرح  بني 
�لقبول  يقت�سي  �لذي  �الإ�سالمي  �ملرحلي  و�لطرح  �الإ�سالمية،  �لدولة 
تتبنى  تز�ل  ال  �جلماعة  كانت  �للبناين.  للنظام  ترقيعية  باإ�سالحات 
��سطفافًا  يطرح  و�لذي  قطب،  �سيد  به  قال  �لذي  »�ملفا�سلة«  منطق 
�إ�سالميًا عقائديًا يف مو�جهة �الأنظمة »�جلاهلية«، يقوم على �ملفا�سلة 
مع هذه �الأنظمة و�ل�سعي �إلى تقوي�سها. وبني �ملنطق �الإ�سالحي �لذي 
باملفا�سلة،  يق�سي  �لذي  �الإنقالبي  �لثوري  و�ملنطق  بامل�ساركة،  يق�سي 
عا�ست �جلماعة مرحلة جتاذب و�ن�سطار �سيا�سي، ما لبثت �أن جتاوزته 
مبو�قف برغماتية ميزت خطها �ل�سيا�سي منذ �أخذت �ل�سري على طريق 

�لتلبنن.

منظور  من  �للبنانية  »�مل�ساألة  كتاب  يكن  فتحي  �أ�سدر  وقد 
�إ�سالمي« عام 1979 يعالج فيه �الإ�سكاالت �الإ�سالمية �لتي عملت على 
تفجري �ل�ساحة �للبنانية من منظور �إ�سالمي. وميكن �عتبار هذ� �لكتاب 
�أول وثيقة �إ�سالمية حركية لبنانية للجماعة بهذ� �لتو�سع �ل�سمويل، وهو 
ينطلق من �أن »�لكيان �للبناين قام باإر�دة ��ستعمارية ليو�جه يف تاريخه 
�لق�سري ع�سر�ت �لفنت و�لكو�رث الأنه يف �لو�قع يفقد مربر�ت �حلياة 
وخمتلف  �للبنانية  �لبنية  تركيبة  يكن  ويناق�س  منف�سل«)127(.  ككيان 
�الآر�ء يف خلفيات �حلرب �للبنانية و�حللول �ملطروحة، و�سواًل �إلى �حلل 

االإ�سالمية للطباعة وال�سحافة  الم�ؤ�س�سة  اإ�سالمي«،  اللبنانية من منظ�ر  الم�ساألة   « )127( فتحي يكن، 
و�لن�سر، بيروت، 1979، �س 16.
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من منظور �إ�سالمي �لذي يرتكز بح�سب ر�أيه على �الأفكار �لتالية:

- تثبت خلفية �الأزمة �للبنانية ف�سل �لنظم �لو�سعية وعجزها 
عن حتقيق �الأمن و�ال�ستقر�ر و�لكفاية و�لعدل و�حلرية لالإن�سان)128(. 

- �أن يكون �حلكم لالإ�سالم ال يعني �أن يكون طائفيًا �أبدً�)129(. 

- ي�سمن �لت�سريع �الإ�سالمي حقوق �أهل �لذمة يف لبنان)130(.

و�أنظمة  قو�نني  على  يحتوي  ال  �مل�سيحي  �لدين  �أن  ومبا   -
�الأحو�ل بد�ستور  �أنهم �سيحكمون يف كل  يعني  �ل�سيا�سي، فهذ�  للحكم 
�لد�ستور  �أن  مر�عاة  �مل�سيحيني  على  �ملقابل  يف  م�سيحي،  غري  و�سعي 
�أنظمة  وجميعكل  �مل�سلمة،  �لعربية  �الأكرثية  �رت�سته  د�ستور  �الإ�سالمي 

�لعامل تخ�سع حلكم �الأكرثية)131(.

عن  �لدولة  دفاع  مقابل  �سريبة  فهي  �جلزية  ق�سية  �أما   -
�لن�سارى، وُترفع عنهم �إذ� ما �أر�دو� �أن يحاربو� مع �مل�سلمني حلماية 

�لوطن �لذي يعي�سون فيه)132(.

)128( �لمرجع �ل�سابق، �س 125.

)129( �لمرجع �ل�سابق، �س 127.
)130( �لمرجع �ل�سابق، �س 430 – 133.

)131( �لمرجع �ل�سابق، �س 134.

)132( �لمرجع �ل�سابق، �س 135.
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- �أما رئا�سة �لدولة فيجب �أن تكون بيد �الأكرثية �مل�سلمة)133(.

�الإ�سالم  نطرح  »نحن  كربى:  بخال�سة  كتابه  يكن  يختم 
كبديل، لي�س عن �لنظام �للبناين فح�سب، و�إمنا عن �الأنظمة �لتي حتكم 
هذه �لبالد جمعاء«، ويف »�سوء هذه �ملعطيات نرى كخطوة �أولى - �أن 
�حلل �لذي ميكن �أن يفتت �لتناق�سات �ملتاأ�سلة يف �لكيان �للبناين هو 
�أن يندمج يف كيان �أكرب منه، و�أن يعود �إلى ما كان عليه قبل عام 1920، 
جزءً� من بالد �ل�سام، وهذ� �مل�سروع قادر على و�سع حل نهائي للم�ساألة 
�للبنانية. و�سيبقى ما عد�ه ترقيعات ال تزيد �لطني �إال بلة»)134(، بهذ� 

�لفقرة �ملعربة يخت�سر يكن �حلل �الإ�سالمي ويختم كتابه. 

�أن �جلماعة �الإ�سالمية يف كتيب �سادر عنها عام 1977  �إال 
االمتيازات  نظام  اإ�سقاط  فيها  ما  اأبرز  نقاط،  ع�سرة  روؤية من  تطرح 
�لطائفية وتعديل �لد�ستور لياأتي من�سجمًا متو�زنًا من حيث �سالحيات 
وم�س�ؤولية ال�سلطة التنفيذية، فال �سالحية اإال ويجب اأن ت�سحبها تبعة، 
رئي�س �جلمهورية،  تقلي�س �سالحيات  �إلى �سرورة  و��سحة  �إ�سارة  يف 
قانون  وو�سع  �مل�ستويات  جميعكل  على  �ل�سيا�سية  �لطائفية  �إلغاء  ثم 
للجن�سية بحيث متنح ملن ي�ستحقها، و�عتماد خطة دفاعية، وو�سع قانون 
مربمج،  علمي  القت�ساد  �أ�سا�سًا  �ملرحلي  �لتخطيط  و�عتماد  للجي�س، 
وتاأمني �لتعليم �ملجاين يف كل مرحلة، ورف�س �لتق�سيم و�لتم�سك بوحدة 
من  �أ�سا�س  على  �مل�ساكل  يو�جه  بناء  حو�ر  قيام  �إلى  و�لدعوة  لبنان، 

)133( �لمرجع �ل�سابق، �س 133.

)134( �لمرجع �ل�سابق، �س 136.
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»�لكيان  �إحلاق  �إلى  تخل�س  �لتي  يكن  �أطروحة  وبني  �ملو�سوعية)135(. 
اللبناين« يف كيان اأكرب منه، وروؤية الع�سرة نقاط للجماعة التي تتم�سك 
بـ »لبنان �ملوحد �مل�ستقر �لقائم على �لثقة بني جميع مو�طنيه...« م�سافة 
و�ختالف  جهة،  من  �لتحليلية  �ملقاربة  يف  �الختالف  ��ستمر�ر  تعك�س 

�ملرجعية �لفكرية �لتي يبني عليها �لتحليل من جهة �أخرى. 

تطور  �الإ�سالمية  �جلماعة  �أخذت  �لت�سعينيات  بد�ية  مع 
�أطروحتها �ل�سيا�سية �للبنانية باجتاه �لتكيف مع �ملعطيات و�ملتغري�ت، 
حيث انخرطت يف م�سروع الدولة. وميكن تلم�ض بداية هذا االنخراط يف 

بيانات قادة �جلماعة وكتاباتهم وممار�ساتها �ل�سيا�سية.

�لفكري  �النفتاح  بامل�ساركة،  �خليار  على ح�سم  �ساعد  ومما 
�جلماعة  لقيادة  و�الأ�سول  �ملنابت  متعددة  �الإ�سالمية  و�لثقافة 
اأفكار االإ�سالحيني  اإلى جنب روؤية متثل  االإ�سالمية، الذي يجمع جنبًا 
ر�سيد  و�الإمام  عبده،  حممد  و�ل�سيخ  �الأفغاين،  �لدين  كجمال  �لكبار 
ر�سا، وح�سن �لبنا، ف�ساًل عن �أفكار �حلركيني �لرو�د �ملت�سددين منهم 
�أبو �الأعلى �ملودودي، و�سواًل �إلى �سيد قطب. ومع ذلك ميكن مالحظة 
بني  �ملهمة  �لنوعية  �لفروق  تبيان  يف  و«�مليوعة«  »�لرتدد«  من  �لكثري 
فكَري ر�سيد ر�سا وح�سن �لبنا ودعوتهما �الإ�سالمية �الإ�سالحية، وبني 
فكر �سيد قطب ودعوته �النقالبية �لثورية. ويعك�س �سكوت �جلماعة عن 
�ملدر�ستني ذلك  �لفروق، وغياب موقف عند �جلماعة بني هاتني  هذه 
�لقلق و�لرتدد، ورمبا �حلرية، بني فكر »�لتفا�سل« عند قطب ومدر�سته 

)135( »�لجماعة �الإ�سالمية في �الأزمة �للبنانية«، كتيب �سادر عن �أمانة �الإعالم، 1977، �س35-31.
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�لقائلة بكفر �لدولة وجاهلية �ملجتمع، و�لطاعنة باإ�سالم �مل�سلمني، وبني 
و�إ�سالح  و�لدولة  �ملجتمع  �إ�سالح  �إلى  بالدعوة  �لقائل  »�لتو��سل«  فكر 
حال �مل�سلمني عند ر�سيد ر�سا وح�سن �لبنا. ويبدو �أن �لتاأخر يف وعي 
وح�سم هذه �الإ�سكالية، �ساهم يف �إبطاء �لتحوالت �لتي ت�ستجيب للو�قع 
�ل�سيا�سي �لر�هن، بل �ساهم يف �إطالة فرتة �لرتدد و�حلرية يف �مل�سروع 
�إ�سالمية  كو�در  خروج  �إلى  �أدى  ما  وهو  للجماعة،  و�ل�سيا�سي  �لفكري 
م�ؤذيًا  نزيفًا  ي�سكل  كان  الذي  االأمر  اجلماعة،  �سف�ف  من  عديدة 

مل�سريتها ومنوها.

�ملو�سوع  هذ�  حول  �لنقا�س  فتحت  �جلماعة  �أن  و�لو�قع 
�جلماعات  بع�س  قبل  من  �لعنف  ت�ساعد  �إثر  �ل�سبعينيات  مطلع  يف 
كتابيه  وبخا�سة  قطب  �سيد  بكتابات  تاأثرت  �لتي  �مل�سرية  �ال�سالمية 
يف  �جلماعة  �سرعت  وفعاًل  �لقر�آن«.  ظالل  و«يف  �لطريق«  يف  »معامل 
لبنان عام 1972، وعلى مدى �أعد�د متتالية يف جملة »�ل�سهاب« �لتابعة 
لها يف �إثارة نقا�س علني حول هذه �ملو��سيع، كما ف�سّلنا يف �سفحات 
�سابقة. وغلب على �ملقاالت �لطابع �لتربيري �أكرث من �لطابع �لنقدي. 
وبقي �لنقا�س معلقًا. ولكن �أبرز ما تو�سلت �إليه و�سطية �ل�سيخ في�سل 
�ملولوي - ولي�س فتحي يكن �لذي كان ي�سغل من�سب �الأمني �لعام حينها 
�الأنظمة  بع�س  على  �إذ� جاز  �لتكفري  �أن حكم   - مهمة  داللة  ويف هذ� 
فاإنه ال يطال �الأفر�د يف ذلك �ملجتمع، ويف هذ� �لقول حماولة للتوفيق 
بني �خلطابني ولت�سويب �لتف�سري�ت �خلاطئة �لتي تعر�ست لها كتابات 
قطب بح�سب ر�أيه. لكنه مع ذلك ال يذهب هو �إلى تبني �أطروحة �ل�سيخ 
�الإمام ح�سن �له�سيبي خليفة ح�سن �لبنا، �لتي طرحها يف كتابه �ملهم 
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»دعاة ال ق�ساة«، و�لذي جرى �لتعتيم عليه ل�سنو�ت.

  هذه �ل�سبابية �لتي ��ستمرت لفرتة طويلة �أدت عمليًا �إلى تربية 
�ملدر�ستني.  بني  �لتجاذب  �أو  �الن�سطار  على  تقوم  وتنظيمية  عقائدية  
و�أ�سبح بالتايل فكر �جلماعة ينطوي على منظومة متعار�سة ومتعددة 
متع�سف  ب�سكل  وتف�سري�تها  �لن�سو�س  منها  كل  ي�ستعمل  �ملرجعيات، 
هذ�  �أتاح  و  �لتاريخي.  �سياقها  عن  يخرجها  مبا  �الأحيان  �أغلب  يف 
»�لطيف« �الإ�سالمي �ملتعدد، و�ملرجعيات �لفكرية �ملتعار�سة، للجماعة 
و�الأدلة  للحجج  و��سع  با�ستخد�م  لها  و�سمح  للمناورة،  و��سعًا  هام�سًا 
�لتي ت�ستعني بها من هذ� �لطيف �ملتنوع، وتنهل بالتايل على هو�ها من 
تلك �ملرجعيات �ملختلفة ما ي�سعفها للتنقل بني �ملو�قف، �ملت�سدد منها 
و�الإ�سالحي. كما �ساعدها على تغطية �ملمار�سة �لربغماتية �لتي تتغري 

مع تغري �لظروف، يف �ساحة �سيا�سية معقدة كال�ساحة �للبنانية.


