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اال�صطدام بالواقع مدخل اىل النقد الذاتي

�إال �أن يكن يف الت�سعينيات هو غريه يف ال�ستينيات �أو
ال�سبعينيات ،فهو ا�صطدم نتيجة املمار�سة بالواقع ال�سيا�سي اللبناين
وتعقيداته من جهة ،كما اكت�سب خربة من تفاعله مع التنظيمات
واحلركات اال�سالمية التي �شهدت ال�ساحة اللبنانية والدة الكثري منها
يف هذه احلقبة ،والتي راح بع�ضها ينتقد ،بل ويزايد على اجلماعة بعد �أن
تربى فيها ،ف�أ�صبحت �أطروحاته تت�سم بالقراءة النقدية مل�سار احلركة
الإ�سالمية ،حيث حاول �أن يقدم من خالل هذه املقاربة جديد ًا ،من
دون �أن يتقدم مبراجعة فكرية �أو نقد ذاتي ملا �سبق من �إنتاجه وكتاباته.
ومل تكن �إ�ضافته خل�صائ�ص املنهج الإ�سالمي اخلم�س ال�سابق ذكرها،
عنا�صر جديدة ذات معنى وداللة عميقة� ،أو عم ًال فكري ًا بحت ًا ،بقدر ما
كانت خال�صة جتربة ميدانية غنية يف العمل الإ�سالمي ،فهو ي�ضيف
اخل�صائ�ص التالية (الواقعية واجلماهريية والإن�سانية واحلنيفية)(،)73
وال يخفى ما لأهمية هذه العنا�صر من ت�أثريات على الت�صور احلركي
للعمل الإ�سالمي.
يف مراجعته النقدية هذه ،يحدد يكن الإ�شكالية الكربى،
التي تتمثل بر�أيه يف «غيبة املرجعية الرا�شدة واملر�شدة» ،والتي ينتج
منها �سل�سلة من الأعرا�ض املر�ضية ،وتتمثل يف غيبة فقه االعتدال
والو�سطية واخلالف واالختالف وفقه املعادالت واملوازنات وفقه
( ((7فتحي يكن« ،نحو �صحوة �إ�سالمية في م�ستوى الع�صر .خطوة على طريق ا�ست�شراق القرن الحادي
والع�شرين» ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط� ،1998 ،2ص.50 ،49 ،48 ،47
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املكا�شفة والوالء والقدوة والإخال�ص والإخوة واالحرتام ،فقه الدعوة
واجلهاد ،واملعرفة واخلطاب ،وفقه التعامل مع الآخرين .ويتوقف يكن
عند الكثري من النقاط ،التي ت�شكل بتقديره ثغرات تنال من مناعة
احلركة الإ�سالمية ،فريف�ض الرتبية اال�صطفائية �أو النخبوية ،وي�شدد
على �أهمية الرتبية اجلماهرية( ،)74ويطالب ال�صحوة الإ�سالمية بكل
�أطيافها بوعي «فقه الأولويات» يف العلوم والت�شريع واحل�سبة والدعوة
والرتبية(.)75
ويناق�ش املفاهيم اخلاطئة عند البع�ض من الإ�سالميني
الذين يعتقدون �أن التكاليف ال�شرعية تلزم الرجل وال تلزم املر�أة،
وبخا�صة يف ما يتعلق بدورهما يف بناء احلياة ومعرتك ال�صراع،
ويخل�ص �إلى �أن م�شكلة املر�أة تكمن يف الرجل ولي�س يف الدين �أو ال�شرع.
فالرجل ال يت�صور املر�أة �إال رمز ًا للجن�س �أو �صانعة لطعامه �أو حا�ضنة
لأوالده ،والقليل من الرجال يرغب يف �أن يرى املر�أة مفكرة �أو فقيهة �أو
جماهدة �أو �سيا�سية �أو نائبة ووزيرة .ومع ذلك ورغم �أنه يتب ّنى ق�ضية
والية املر�أة �إال �أنه مييل �إلى الر�أي ال�شرعي القائل بعدم توليها رئا�سة
الدولة ا�ستناد ًا �إلى حديث النبي حم ّمد« :ما �أفلح قوم َو َّلوا �أمرهم
امر�أة»(.)76

( ((7المرجع نف�سه� ،ص.189
( ((7المرجع نف�سه� ،ص.158
( ((7المرجع نف�سه� ،ص.308 -304
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ي�شري يكن �إلى تعدد املدار�س والتيارات الإ�سالمية ،التي
ن�ش�أت عنها م�شكالت خطرية طالت الإ�سالم كر�سالة ح�ضارية ،كما
طالت الدعوة واحلركة الإ�سالمية ،ويدعو �إلى العودة �إلى مقولة
اله�ضيبي ال�شهرية «جماعة من امل�سلمني ال جماعة امل�سلمني» ،رد ًا على
ادعاء كل فريق �أنه ميثل جماعة امل�سلمني� ،أو «الفرقة الناجية» ،ما ي�ؤدي
�إلى الغلو والتطرف واال�ستكبار ،وحماولة كل فريق �إلغاء الآخر( .)77وهو
يعترب �أن الفقه ال�شرعي الأ�صيل يرف�ض القوة والعنف يف نطاق ن�شر
الدعوة الإ�سالمية( ،)78و�إن ا�ستعمال القوة يف التغيري ي�أتي يف مرحلة
مت�أخرة ،وهو �أمر ال يجوز �أن تقوم به فئة ما ،مهما كان عدد �أفرادها
�إن مل تكن بلغت �أعلى امل�ستويات من التفاعل والقبول لها بحيث حتقق
هذه النقلة ب�أقل اخل�سائر�« :إن بلوغ احلكم الإ�سالمي ال يكون من خالل
قفزة يف الهواء ،و�إلقاء العباد والبالد يف املجهول ،كما ال يكون من خالل
عبث العابثني وجهل اجلاهلني ومراهقة املراهقني� ..إن بع�ض احلركات
الإ�سالمية يف هذا الزمن �سمحت لنف�سها ب�أن تتجاوز كل ال�سنن الكونية
واملعادالت الب�شرية من �أجل الو�صول �إلى ال�سلطة ،بالغ ًا ما بلغ الثمن،
ولو كان الثمن هالكها وهالك ال�شعب وانهيار البلد ..لقد و�صل الهو�س
ببع�ض امل�ستعجلني �أن ا�ستحل ه�ؤالء دماء بع�ضهم البع�ض ،ف�ض ًال عن
امل�سلمني وغري امل�سلمني ،وبذلك �أقحموا �أنف�سهم و�شعوبهم يف فنت
عمياء �صماء بكماء جعلت احلليم حريان ًا ،وجعلت ب�أ�س امل�سلمني بينهم
وفتحت الباب على م�صراعه �أمام الدول الكربى .)79(»...ويناق�ش يكن
( ((7المرجع نف�سه� ،ص.25
( ((7المرجع نف�سه� ،ص.171
( ((7المرجع نف�سه� ،ص.179 -178
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ه�ؤالء امل�ستعجلني يف �أكرث من مكان ،ويلمح القارئ مرارة الكاتب من
ه�ؤالء الذين يود بع�ضهم «القفز فوق نوامي�س احلياة وقوانني الطبيعة
وال�سنن الكونية ،ويح�سبون �أن احلكم بالإ�سالم ميكن �أن يتم بانقالب
خاطف� ،أو �سحر �ساحر ،و�أن الإعداد الفكري والثقايف واالجتماعي
واالقت�صادي والإعالمي ميكن �أن ي�أتي يف مرحلة الحقة»( ،)80ويعك�س
موقفه هذا ن�ضوج ًا وحكمة تت�سم بالواقعية والعقالنية� ،أكرث مما
تت�سم باحلما�سة والعاطفية التي ميزت خطاب الت�أ�سي�س يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات.
ويفتح يكن منطقة جديدة يف خطابه الفكري حني يتحدث
عن مفهوم «االن�سانية :يف الإ�سالم فريى �أن «الإ�سالم بينّ حقوق
الإن�سان وو�ضع القوانني ل�صيانتها وحفظها ،قبل قرون طويلة من قيام
املنظمات الدولية� ...إنها �إن�سانية احلرية والدميقراطية� ،إن�سانية
العدالة وامل�ساواة� ،إن�سانية الر�أفة والرحمة� ،إن�سانية الرفق وال�شفقة،
التي جتاوزت الرفق بالإن�سان �إلى الرفق باحليوان» .ويت�ساءل�« :أين
هذه الإن�سانية مما ي�ش ّوه ال�ساحة الإ�سالمية اليوم من ممار�سات �شاذة،
تقدم للعامل ذرائع التهام الإ�سالم وامل�سلمني بالهمجية والإرهاب»(.)81
وهو مييز بني الإرهاب �ضد العامل و»الإرهاب» مبواجهة العدو
ال�صهيوين ،معترب ًا الأخري حق ًا من حقوق الدفاع عن النف�س وامل�صري
والأر�ض والعر�ض.
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.35
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.51 -50
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يف هذا االجتاه �أ�صدر يكن عدة كتب ،منها «املتغريات
الدولية» ،و»الدور الإ�سالمي املن�شود» ،و�سل�سلة تعر�ض للتجربة النيابية
الإ�سالمية يف لبنان ،حاول فيها تقدمي مقاربة جتديدية لأ�سلوب عمل
احلركة الإ�سالمية� ،إال �أنه كان حذر ًا يف الق�ضايا الفكرية ال�شائكة،
وبخا�صة يف ما يتعلق مب�س�ألة ال�شورى والدميقراطية ،والتكفري
واحلاكمية واجلاهلية والآخر غري امل�سلم ،والتعددية ال�سيا�سية والتغيري
وتداول ال�سلطة .ورغم حماوالت التجديد الفكري املتوا�ضعة ،بقيت
روا�سب املا�ضي تفعل فعلها ،وتكبح جتديد اخلطاب الإ�سالمي يف
امل�سائل الأ�سا�سية ،وهو يعرتف يف تقييمه لهذا اخلطاب بـ«�أن التطور
مل ي�صبه �إال بن�سبة ال تزيد على  30باملئة ،عدا عن �أنه (�أي اخلطاب
الإ�سالمي) يف كثري من الأحيان ال يعتمد العلمية واملو�ضوعية والوثائقية
والرقمية ،وال يطرح البديل يف مواجهة م�شاريع الآخرين ،و�إمنا يكتفي
بنقدها ،ويغو�ص يف اجلزئيات ،وال يهتم بالأولويات ،وينحرف نحو
التجريح ال�شخ�صي والفئوي واملذهبي والطائفي.)82(»...
�إال �أن ما ي�ضعف من قيمة هذه القراءة النقدية عنده �أنها
مل تبد�أ �إال بعد خالفه مع قيادات اجلماعة الإ�سالمية وخروجه منفرد ًا
من اجلماعة ،ثم ا�ستقالته �أو ف�صله منها.

( ((8المرجع نف�سه� ،ص.255 -254
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الرتبية التنظيمية والتن�شئة العقائدية
�ش ّكل الإرث التنظيمي والرتبوي للإخوان امل�سلمني املادة
الأ�سا�سية للجماعة الإ�سالمية يف لبنان جلهة تثقيف الأع�ضاء وتعبئتهم
وتنظيمهم وت�أهيلهم للقيام مبهام «الدعوة» ،ي�ضاف �إليها التجربة
الذاتية للجماعة ،التي متثل فيها كتابات فتحي يكن مورد ًا �أ�سا�سي ًا.
وميكن اعتبار كتاب «�أبجديات الت�صور احلركي للعمل الإ�سالمي» �أحد
مرتكزات هذا الفكر التنظيمي الذي يتمحور على ثماين حلقات .الأولى
تت�ضمن ت�أ�صي ًال لأهمية التنظيم يف القر�آن وال�سنة ووجوبه ،وجتربة
العمل الإ�سالمي كنقي�ض للفو�ضى والعفوية ،والثانية تناق�ش �ضرورة
التكامل ورف�ض اجلزئية وتبيان م�ضارها ،والثالثة تطرح ق�ضية التوازن
يف العمل الإ�سالمي ،وكيف �أنه يحقق االعتدال ،ويربز منطق الأولويات،
ومينع الغلو ،والرابعة ّ
تنظر مل�س�ألة وجوب الوحدة يف العمل الإ�سالمي
باعتبارها فري�ضة �شرعية و�ضرورة حركية تتناق�ض مع التعددية التي
فيها تتبعرث الطاقات وتتعار�ض اجلهود ،واخلام�سة تركز على وجوب
الرتبية اجلهادية باعتبار الإ�سالم دعوة تغيريية تقوم على «حتمية»
اجلهاد ،واحللقة ال�ساد�سة خم�ص�صة للرتبية الأمنية ،حيث يخ�ضع
الع�ضو لت�أهيل «�أمني» وتدريب ملواجهة الظروف ال�صعبة ،وال�سابعة
تركز على فكرة العاملية ،حيث يرتبى الع�ضو على �أن الإ�سالم دين
عاملي والت�آمر عليه عاملي ،وبالتايل فالتغيري يجب �أن يكون متجاوز ًا
لأطر العمل املحلية �أو الإقليمية� ،أما الثامنة فرتكز على وجوب املبدئية
وتبيان �أن املرحلية لي�ست نقي�ض املبدئية.
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�ضمن هذه احللقات الثماين يتمحور الفكر الرتبوي
التنظيمي للجماعة ،وهو ين�سجم كلي ًا مع املنظومة العقائدية التي
تب ّنتها ،والتي تتطلب وعي ًا حركي ًا وتربية تنظيمية يكت�سبها الأع�ضاء عرب
برامج تثقيفية تزودهم بالأ�ساليب والكيفيات من خالل العمل املنظم،
ف�أعداء «الإ�سالم لهم ع�شرات التنظيمات واحلركات والواجهات
يت�آمرون من خاللها على الإ�سالم و�أهله ،وهم ميلكون من الأ�سباب
ّ
وي�سخرون كل التقنيات احلديثة يف
املادية ما ال يح�صى كم ًا ونوع ًا
حربهم على الإ�سالم تخطيط ًا وتنفيذ ًا ،وينطلقون من مواقع عاملية..
فهل بعد هذا كله يعقل �أن تكون املواجهة الإ�سالمية قا�صرة عاجزة غري
منظمة وغري خمططة؟»( .)83وهذه املواجهة يجب �أن تكون متكاملة ،ال
جزئية ،فما قيمة العمل ال�سيا�سي «�إن مل ي�أخذ مكانه وحجمه الالزمني
يف بنية احلركة الإ�سالمية؟ بل ما قيمة العمل الرتبوي �إن كان منف�ص ًال
عن �أهداف احلركة الإ�سالمية ومنهجها يف التغيري؟»(� .)84إن تكامل
املواجهة يتطلب �إعداد ًا تربوي ًا وع�سكري ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،بل حتى
ريا�ضي ًا وك�شفي ًا ،ف�ض ًال عن الإعداد ال�سيا�سي والرتبوي والفكري(،)85
وكل عمل من هذه املجاالت ال يرتبط بالهدف يفقد قيمته ومربر وجوده.
ويلخ�ص يكن طريقة عمل اجلماعة وهويتها احلركية ب�أنها
دعوة �سلفية ،وطريقة �س ّنية ،وحقيقة �صوفية ،وهيئة �سيا�سية ،وجماعة
ريا�ضية ،ورابطة علمية ثقافية ،و�شركة اقت�صادية ،وفكرة �أو م�ؤ�س�سة
( ((8فتحي يكن� « ،أبجديات الت�صور الحركي للعمل الإ�سالمي» ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط� ،1985 ،3ص.22
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.32
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.38
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اجتماعية ،ليقول ا�ستناد ًا �إلى ح�سن البنا�« ،إن الإ�سالم �أك�سب فكرتنا
�شمو ًال لكل مناحي الإ�صالح»( .)86لكنه مع هذا ي�شدد على التوازن
الذي يعني �إعطاء كل جانب من جوانب العمل وزنه ومعياره الالزمني.
فالداعية �أمام م�س�ؤوليات ثالث :جتاه نف�سه ،وجتاه �أهله ،وجتاه جمتمعه.
والداعية الناجح هو الذي يحفظ معادلة التوازن هذه ويعطي كل جانب
حقه ،87من دون �أن ين�سى قاعدة الأولويات والأ�سبقيات ،ويحقق هذا
املنطق االعتدال ومينع الغلو .88ويرف�ض يكن التخ�ص�ص يف جمال واحد
من جماالت العمل الإ�سالمي ،لأن هذا ي�ؤدي �إلى بناء حركة �إ�سالمية
غري متكاملة وغري متوازنة عاجزة عن تغطية جوانب العمل الإ�سالمي
خارج تخ�ص�صها .ويعرتف ب�صعوبة هذا النوع من العمل مقابل �سهولة
العمل اجلزئي� ،إال �أن املنهج الأول تتوافر فيه اال�ستمرارية رغم منوه
البطيء ،والثاين مرحلي �أكرث قابلية للعطب رغم منوه ال�سريع(.)89
تربي اجلماعة �أع�ضاءها على رف�ض التعددية يف العمل
الإ�سالمي م�ؤكدة وجوب وحدته .وي�ستغرب يكن كيف يعترب البع�ض
�صحية( ،)90وي�سرف يف تعداد
التعددية يف �أطر العمل الإ�سالمي ظاهرة ّ
الآثار ال�سلبية لهذه التعددية ،وال يجد مربر ًا لقيام �أي عمل �إ�سالمي
خارج اجلماعة الإ�سالمية مبا لها من �أ�سبقية ،بل ي�شكك به�ؤالء،
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.40
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.156
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.52
( ((8المرجع نف�سه� ،ص.64
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.68
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معاد للإ�سالم ،و�إما تتم ّلكهم نزعة
فهم �إما �صنيعة مع�سكر دويل ٍ
الزعامة وال�سلطان وامل�صالح الدنيوية ،و�إما جاهلون مبقت�ضيات العمل
الإ�سالمي يف هذا الع�صر( .)91و�صحيح �أن يكن ال يطرح ب�شكل �صريح
اجلماعة الإ�سالمية كـ «جماعة امل�سلمني» �أو كـ«الفرقة الناجية»� ،إال �أنه
يت�صرف ويكتب على �أ�سا�سها من دون �أن ي�صرح بها ،ما يعني �أن وحدة
العمل الإ�سالمي تتحقق بااللتحاق باجلماعة ب�شكل �أو ب�آخر.
و�أهم ما يف حلقات الرتبية التنظيمية هذه ،هي احللقة
املخ�ص�صة للرتبية الأمنية واجلهادية .فقد خ�ص�ص عدد ًا من
ال�صفحات ي�ساوي تقريب ًا ثلث الكتاب( ،)92وثالثة �أ�ضعاف من بع�ض
احللقات الأخرى �أو �أكرث ،ينتقد فيها يكن االجتاهات الإ�سالمية التي
احل�سي من «دون
ترف�ض «اخلط اجلهادي» وتكتفي مبا هو دون اجلهاد
ّ
احل�سي
�أن يدخل يف ح�سابها من قريب �أو بعيد ،تبنيها للقوة �أو للجهاد
ّ
يف تغيري املجتمعات وحتقيق االنقالب الإ�سالمي»( ،)93الأمر الذي جعل
ال�ساحة الإ�سالمية على مدار �سنوات طويلة� ،شبه خالية من املجاهدين
على الرغم من ازدحامها بالعاملني والوعاظ واملر�شدين والفال�سفة
وامل�ؤلفني ،وعلى الرغم من �أنه �سي�شكو مبرارة بعد �سنوات قليلة من
غلبة
«الهم الع�سكري» على ما عداه( ،)94لكنه كان يف ذلك احلني
ّ
ي�ؤكد «حتمية» اجلهاد ،لأن الهدف الرئي�س ال ميكن حتقيقه من دون
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.73 -72
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.136 -79
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.81
( ((9فتحي يكن « ،احذروا الإيدز الحركي :ظاهرة تمزق البنى التنظيمية وكيف ن�صون بنيتنا» ،بيروت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط� ،1995 ،5ص.57 -56 -55
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�صياغة جيل جماهد و�إقامة تنظيم جهادي� ،أفراده يحبون املوت كما
يحب النا�س احلياة()95؛ هذه الرتبية التي ّ
حت�ض على كراهية احلياة
واعتبارها موطن الف�ساد والإغواء�« ،أ�شد خطر ًا على الكيانات اجلاهلية
و�أقدر على اقتالعها و�إقامة البديل الإ�سالمي مكانها»(.)96
تتجه الرتبية التنظيمية للجماعة الإ�سالمية يف هذه احللقات
نحو «الع�سكرة» �أكرث ف�أكرث� ،إذ يجب على امللتزمني «االهتمام باجل�سد
ليكون معافى قوي ًا ميتلك �إمكانات الدفاع والهجوم وخربات الدفاع
احل�سي .ويتوقف يكن تف�صي ًال
والهجوم»( ،)97كما يجب عليهم الإعداد
ّ
عند �أهمية الرماية التي تغطي «امل�ساحة الكربى والأهم من االحتياجات
اجلهادية القتالية»( .)98ولي�س املق�صود رماية ال�سهم والرمح �أو املقالع
طبع ًا ،وهو منع ًا لاللتبا�س يخ�ص�ص �صفحات عديدة لأنواع الرماية
املطلوب اتقانها ،بدء ًا برماية امل�سد�س والبنادق الآلية والر�شا�شات
اخلفيفة واملتو�سطة ،ورماية مدافع الهاون واملدافع املبا�شرة والقذائف
امل�ضادة للدروع والقنابل اليدوية وال�صواريخ ،ويرفق هوام�ش تف�صيلية
ت�شرح �أنواع الأ�سلحة ومداها القاتل ومداها املجدي و�سعة كل منها(،)99
معترب ًا �أن الر�سول عندما ّ
ح�ض على الرماية مل يق�صرها على الو�سائل
القدمية فقط.
( ((9فتحي يكن� « ،أبجديات الت�صور» ،...م� .س� ،ص.88
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.89
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.90
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.96
( ((9المرجع نف�سه� ،ص.100 -99 -98 -97
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�أما الرتبية الأمنية فهي حتمية و�ضرورية ،ويعترب يكن �أن
الوعي الأمني يف احلركة الإ�سالمية بالغ التق�صري والتخلف ،ما يجعل
هذه احلركة مك�شوفة و�سهلة املنال« ،لذلك يجب �أن ن�ستدرك �أمر ًا
�أغفلناه ون�ستذكر واجب ًا ق�صرنا طوي ًال يف القيام به وحتقيقه»(.)100
ويحاول يكن ت�أ�صيل الفكر الأمني يف الإ�سالم ليخل�ص �إلى بع�ض
القواعد التي حتقق �أمن الأفراد وحمايتهم ،و�أمن امل�ستندات والأ�سرار،
والأمن الع�سكري الإ�سالمي ،م�ستعر�ض ًا جتربة النبي و�صحبه يف �صدر
الإ�سالم( ،)101فيخل�ص �إلى التحذير من الت�صرفات غري املن�ضبطة،
ومن امللتزمني الذين ترتبط ت�صرفاتهم مب�شاعرهم وعواطفهم �أو
مب�صاحلهم ،بل حتى ممن يو�ضعون يف مو�ضع امل�س�ؤولية قبل ن�ضجهم
واكتمال جوانب �شخ�صيتهم� ،أو من الذين يفكرون ب�صوت مرتفع
وال يحفظون �سر ًا ،وال يكتمون �أمر ًا( .)102كما يحذر من االن�شقاقات
الداخلية التي هي من الأ�سباب املدمرة للحركات ،وهي ان�شقاقات
عانت منها اجلماعة الإ�سالمية معاناة مريرة .ويتحدث ب�إ�سهاب عن
كيفية الت�صرف عند الوقوع يف �أيدي الأعداء ،وكيفية مواجهة حاالت
االخرتاق التنظيمي التي ميكن �أن تكون بوا�سطة الأ�شخا�ص� ،أو الأفكار
�أو من خالل االحتواء بوا�سطة الدعم(.)103

(((10المرجع نف�سه� ،ص.107
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.112 -111 -110
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.115 -114
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.120
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�أما �أبرز العنا�صر يف الرتبية الأمنية الإ�سالمية كما يراها
يكن فتقوم على ال�سرية والتكتم ،104والتخفي والتمويه ،105والر�صد،106
ف�ض ًال عن الئحة احتياطات �أمنية واردة على �شاكلة تعليمات و�إر�شادات.
�إال �أن كل هذه اجلوانب الأمنية ال قيمة لها ما مل ميتلك الع�ضو م�سلك ًا
جهادي ًا يتج�سد يف تعويد النف�س على حتمل الظروف ال�صعبة ،والتعود
على ك�سر روتني العادات اليومية ،وااللتزام الدقيق يف املواعيد وتنفيذ
املهام ،والطاعة ،وال�صرب ،والتعود على �أن تكون املعرفة بقدر احلاجة
يف ما يتعلق ب�ش�ؤون احلركة والتنظيم( ،)107واال�ستعداد للت�ضحية
وال�شهادة «ليدركوا �أن نعيم الآخرة هو النعيم و�أن الدنيا �سجن امل�ؤمن
وجنة الكافر»( ،)108باعتبار املجتمع اجلاهلي القائم هو �أ�شبه باجلحيم
والعذاب اليومي للم�ؤمن ،و»�إن هذه الدنيا بكل �أطايبها ال ت�ساوي عند
اهلل جناح بعو�ضة ..وعليهم �أن يدركوا �أنهم ميتون �شاءوا �أم �أبوا»(.)109
هذا النوع من الرتبية يف�ضي �إلى �إن�شاء �شخ�صية انف�صامية ،تعي�ش يف
جمتمعاتها ،لكنها تكره احلياة ،وحتر�ص على املوت طلب ًا لل�شهادة ،وال
تو�ضح هذه الرتبية �أن هذا يف مواجهة العدو الغا�صب ال�صهيوين ،بل
امل�شكلة �أنها تعمم ب�شكل ملتب�س ،لت�شمل �أنظمة «اجلاهلية» حيث ي�سود
الكفر وال تطبق ال�شريعة ،بل ت�شمل �أعداء احلركة الإ�سالمية التي تغدو
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.129
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.130
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.131
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.134 -133
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.119
( ((10المرجع نف�سه� ،ص.122
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ممثلة للإ�سالم ودعوته ،وتف�ضي اخل�صومة معها �إلى خ�صومة وعداوة
مع الإ�سالم ذاته.
يف الرتبية التنظيمية للجماعة حتذير من الوقوع يف �أ�سر
املحلية �أو الإقليمية يف العمل الإ�سالمي الذي هو عاملي بطبيعته ،وال يقبل
التعاي�ش مع الأنظمة الو�ضعية وم�شاركتها احلكم( ،)110وبالتايل فهو
يرف�ض ما ي�سميه «اختالط املفاهيم» .فبع�ض النا�س «يجيزون لأنف�سهم
اخللط بني القومية والإ�سالم ،وبني العروبة والإ�سالم ،وحتى بني
اال�شرتاكية والإ�سالم� ،أو بني الدميوقراطية والإ�سالم ..فهذه مقوالت ال
تت�سم باملبدئية وهي مرفو�ضة من وجهة نظرنا ال�شرعية»( .)111ويخل�ص
من هذه املقارنة �إلى التحذير من اخللط بني املبدئية واملرحلية ،حيث
يجيز البع�ض لأنف�سهم منافقة احلكام وم�سايرة الطغاة« ..فاملرحلية
ال تعني اخلروج عن �أي مبد�أ من مبادئ الإ�سالم وال تعني قط م�سايرة
اجلاهلية يف حد من حدود اهلل ،وال تعني �إخفاء الأهداف� ،إنها قد
تعني �إخفاء خطة العمل وو�سائلها و�أ�ساليبها� ...إنها تعني التدرج يف
اخلطوات� ،ضمن الدائرة املبدئية ولي�س خارجها»(.)112
ما الذي تغيرّ يف الربنامج الرتبوي التنظيمي بعد خروج
فتحي يكن من اجلماعة الإ�سالمية؟ يف الواقع مل يكن �سه ًال الإجابة
عن هذا ال�س�ؤال� ،إال �أننا وفقنا يف الإطالع على الربنامج املعد بتاريخ
( ((11المرجع نف�سه� ،ص.147
( ((11المرجع نف�سه� ،ص.156
( ((11المرجع نف�سه� ،ص.157
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� 28شباط /فرباير  2003للتثقيف الداخلي للحلقات والأ�سر( ،)113وبدا
�أن بع�ض التحديث قد بد�أ يدخل عليه .فتت�ضمن املرحلة الأولى منه 219
در�س ًا ،واملرحلة الثانية  240در�س ًا ،تتوزع على حماور وق�ضايا ،ال�صراع
مع ال�صهيونية ،وجغرافيا العامل الإ�سالمي ،والتاريخ الإ�سالمي،
واحلركات الإ�سالمية ،وتاريخ الدعوة ،وق�ضايا معا�صرة (التدخني
– اجلن�س – الربا) ،وق�ضايا �شبابية ،و�أفكار معا�صرة مثل العلمانية
وال�شيوعية ،ودرو�س عن العقائد الأخرى كامل�سيحية ،واملا�سونية،
والبهائية ،و�شهود يهوه ،والبوذية ،والهندو�سية ...والأقليات امل�سلمة.
ثم هناك حمور مهم يتعلق بامل�سائل الدينية و�ش�ؤون العقيدة ،ويت�ضمن
درو�س ًا يف القر�آن الكرمي وال�سنة والفقه وعلوم القر�آن والأدعية...
�إن حتليل برنامج احللقات املعتمد للتثقيف الداخلي ي�ضع
املنت�سب �أمام مهمة ع�سرية ،فهو يحتاج �إلى �أربع �سنوات ون�صف تقريب ًا
لإجناز املرحلة الأولى منه باجتماع �أ�سبوعي ،و�إلى �سنوات مماثلة تقريب ًا
ليجتاز املرحلة الثانية ،وهذا يعني �أن تخريج الكوادر يف اجلماعة مير
عرب نفق زمني يدخل فيه املر�شح �شاب ًا ليخرج رمبا كه ًال .لذلك كان
احلل ،كما �أفادت بع�ض املقابالت مع قيادات يف اجلماعة ،بعقد دورات
مكثفة تتيح املجال للأع�ضاء الذين تتوافر فيهم املوا�صفات الالزمة
الخت�صار برنامج احللقات ومدته الزمنية.

( ((11ح�صلنا على ن�سخة منه من �أحد قيادات الجماعة الإ�سالمية الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه( .مرفق
في ملحق هذا الف�صل �صورة عنه).
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املالحظة الثانية هي دخول �أ�سماء م�ؤلفني ومفكرين جدد على
برنامج التثقيف يف احللقات ،فف�ض ًال عن الندوي ،واملودودي ،وح�سن
البنا ،ويو�سف القر�ضاوي ،وفتحي يكن (الذي حذفت �أغلب م�ؤلفاته
بعد اخلالف معه) ،و�سيد قطب ،و�شقيقه حممد ،دخلت على الربنامج
�أ�سماء جديدة ككتب معتمدة وملزمة ،منها �سل�سلة �أ�سعد ال�سحمراين
عن الأديان (البوذية والهندو�سية واملا�سونية ،)...وحم�سن �صالح عن
الق�ضية الفل�سطينية ،ونواف التكروري ،وحممود �شاكر ،وعبداهلل
العقيلي ،و�سارة منيمنة ،و�شرائط لعمر خالد ،وجالل العامل ،وكتاب
ال�شيعة والت�صحيح للمو�سوي (للمطالعة) ،ف�ض ًال عن كتب حممد �سعيد
رم�ضان البوطي .واملالحظ �أن كتب �سيد قطب بقي منها «امل�ستقبل
لهذا الدين» يدر�س يف املرحلة الثانية ب�شكل �إلزامي ،يف حني �أن تف�سريه
ال�شهري «يف ظالل القر�آن» �ص ّنف يف الربنامج من «الكتب امل�ساعدة»،
يف حني غاب كتابه الإ�شكايل ال�شهري «معامل يف الطريق» عن الربنامج
كلي ًا .و�أما كتب فتحي يكن فقد بقي منها مو�ضوعات خمتارة من
املو�سوعة احلركية ،وكتاب «الإ�سالم واجلن�س» ،وا�ستبعدت بقية الكتب.
و�أما كتابه الإ�شكايل ال�شهري «ماذا يعني انتمائي للإ�سالم» ،فقد بقي
اجلزء الأول منه م�سج ًال �ضمن الئحة الكتب امل�ساعدة.
ميكن للمدقق يف برنامج احللقات �أن ي�ستنتج �أن وا�ضعي
الربنامج التثقيفي حاولوا تغليب فكر االعتدال ،وتزويد الع�ضو
باملفاهيم الإ�سالمية التقليدية يف �إطار الأيديولوجيا الإخوانية مع �شيء
من االنفتاح والإفادة من الكتابات الإ�سالمية والتكنولوجيا احلديثة
(اعتماد بع�ض احللقات على برنامج الكومبيوتر امل�صورة) مثل �أطل�س
66

المسبار

د .عبدالغني عماد

القر�آن ل�شوقي �أبي خليل ،وعر�ض املناظرات ال�شهرية على اال�سطوانات
امل�ضغوطة ( )CDوغريها� ...إال �أن �ضخامة الربنامج بقيت ت�شكل عبئ ًا
ثقي ًال على املر�شحني اجلدد.
م�س�ألة القيادة والنظام الداخلي :ال�شورى ملزمة �أم معلمة؟

تربط اجلماعة م�س�ألة التنظيم مبو�ضوع القيادة ،وتكاد
الثانية تطغى على الأولى ،فالقائد يف الإ�سالم كما يرى يكن «يلي
الأحكام ال�شرعية ،ويحتكم �إليها .فهو امل�ؤمتن على م�صلحة الأمة
ورعاية كل �ش�ؤونها الدينية والدنيوية ،ف�إن مل يكن جدير ًا بوالية �ش�ؤون
الأمة الدنيوية فكيف يكون م�ؤمتن ًا على والية �أمورها الدينية وهي
الأخطر والأكرب»( .)114واختيار القائد والأمري امل�س�ؤول مهمة جماعية،
وعندما يتم اختياره ،يلزم �أن يكون احلكم يف املفا�ضلة بني الآراء ،ال
�أن يكون ر�أيه كر�أي غريه �سواء ب�سواء ،لأن املبد�أ هو ال�سمع والطاعة
للقائد( .)115والقيادة يف الإ�سالم كما يرى يكن «فردية» ،وال ميكن �أن
تكون موزعة على جمموعة ،لأن توزيعها من �ش�أنه �أن ي�ضعفها وي�ض ّيعها،
وهذا ما يحدث لدى اتخاذ القرارات على الطريقة الغربية وامل�سماة
دميقراطية بالت�صويت ،حيث ت�ضيع امل�س�ؤوليات»( .)116ويت�ساءل يكن
مربر ًا« :كيف ميكن عق ًال و�شرع ًا �أن يتحمل �إن�سان م�س�ؤولية تنفيذ قرار
واعتماد �سيا�سة غري مقتنع بها؟ وكيف ميكن لقائد �أن يقود �إن كان ر�أيه
( ((11فتحي يكن ،»« ،م� .س� ،ص.296
( ((11المرجع نف�سه� ،ص.298
( ((11المرجع نف�سه� ،ص.298
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ور�أي خمالفيه �سواء؟ ومبا �أن القيادة يف الإ�سالم هي ال�سلطة التنفيذية
التي تتولى تطبيق �أحكام الإ�سالم ،كما هو �ش�أن احلركة الإ�سالمية يف
املرحلة احلا�ضرة ،وهذا من دون �شك �أمر من �أمور اهلل ،وبذلك ت�صبح
طاعة الأخ امل�سلم لها طاعة هلل وع�صيانها ع�صيان هلل»( .)117كتب يكن
هذا الكالم �أوا�سط ال�سبعينيات وبقي متم�سك ًا بر�أيه حتى وفاته.
ويبدو �أن هذه النقطة كانت مو�ضع جدال وخالف طويل
منذ ت�أ�سي�س اجلماعة ،وحتى حلظة خروج امل�ؤ�س�س ،وهي ت�سببت يف
م�شاكل تنظيمية داخلية عديدة� ،أدت يف بع�ض الأحيان �إلى «اعتكاف»
يكن اعرتا�ض ًا على عدم التجاوب معه� ،إال �أنه كان دائم ًا يتم ت�سوية
الأمور وت�أجيل احل�سم بها ،فمنذ مراحل الت�أ�سي�س الأولى بد�أت
املناكفات عندما ت�شكل �أول جمل�س �شورى للجماعة عام  ،1969الذي
�ضم حينها  15ع�ضو ًا (من بينهم فتحي يكن بطبيعة احلال ،وفي�صل
مولوي ،وحممد ر�شيد ميقاتي ،وحممد علي �ضناوي ،و�سعيد �شعبان،
وغ�سان حبل�ص ،وعبداهلل بابتي ،و�أحمد خالد ،وزهري عبيدي ،وه�شام
قطان ،وعبدالفتاح زيادة ،و�إبراهيم امل�صري) ،وانتخب حممد علي
�ضناوي( )118رئي�س ًا ملجل�س ال�شورى .هذا املجل�س انتخبه الأع�ضاء
( ((11فتحي يكن « ،م�شكالت الدعوة والداعية» ،م� .س� ،ص.85
( ((11من مواليد طرابل�س ( )1940در�س المحاماة وح�صل على الدكتوراه ،وهو من م�ؤ�س�سي الجماعة
الإ�سالمية ،و�شغل فيها م�س�ؤوليات عديدة ،منها م�س�ؤول الطالب ،وم�س�ؤول ق�سم الأ�سر .تر�شح لع�ضوية
البرلمان اللبناني عام  1972با�سم الجماعة الإ�سالمية ،وله العديد من الم�ؤلفات في التف�سير والقانون
والتاريخ وال�سيا�سة .ع�ضو المجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى حتى عام  ،1974وع�ضو اللجنة العالمية
الإ�سالمية لحقوق الإن�سان ،وع�ضو المجل�س الإ�سالمي العالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة� .أ�س�س وتر�أ�س
التجمع الإ�سالمي ال�شمالي في لبنان بين عامي  :1976-1973ترك الجماعة الإ�سالمية و�أ�س�س جبهة
الإنقاذ الإ�سالمية منذ عام  .1981وي�شرف على مجموعة م�ؤ�س�سات خيرية و�صحية وثقافية �أعلنها �أوقاف ًا
م�ستقلة� ،أبرزها :بيت الزكاة والخيرات ،والوقف الإ�سالمي للعمل االجتماعي لإ�صالح ذات البين ولدفن
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العاملون يف اجلماعة ،وهو بدوره انتخب �أول مكتب قيادي لها كان من
بني �أع�ضائه مدحت بلحو�ص ،وه�شام قطان ،و�إبراهيم امل�صري ،وفايز
�إيعايل ،وفتحي يكن الذي انتخب �أمينا عام ًا .وكان حممد ر�شيد ميقاتي
�أول �أمني �سر ملكتب اجلماعة على م�ستوى لبنان الذي طبق فيها نظام
البيعة بالن�سبة �إلى جميع الأع�ضاء .ويف االجتماعات الأولى ملجل�س
ال�شورى طرح يكن �أن تكون ال�شورى معلمة ،لكن اقرتاحه جوبه برف�ض
�أغلبية الأع�ضاء ،وبالتايل �أ�صبحت ال�شورى من الناحية النظرية يف
اجلماعة ملزمة مع عدم قناعة امل�ؤ�س�س بذلك ،فقد بقي على ر�أيه يف
كتاباتهَ ،
ينظر له فقهي ًا و�شرعي ًا وتنظيمي ًا( .)119وال تنفي هذه الرواية
�أن اخلالفات �أدت بالنتيجة �إلى خروج ال�ضناوي نف�سه من اجلماعة،
ثم �سعيد �شعبان ،وفايز �إيعايل ،وحممد ر�شيد ميقاتي ،وزهري عبيدي،
وغريهم .وحرم هذا النزيف على م�ستوى القيادة والكوادر العليا
اجلماعة من طاقات كبرية ومهمة.
كيف تقر�أ اجلماعة الإ�سالمية اليوم تلك املرحلة وكيف
تق ّيم اخلالف مع م�ؤ�س�سها فتحي يكن؟ يلخ�ص الأ�سباب نائب اجلماعة
الإ�سالمية وع�ضو مكتبها ال�سيا�سي عماد احلوت ب�أمرين ،الأول يعود
�إلى االختالف حول ق�ضية ال�شورى «التي كانت اجلماعة تعتربها ملزمة
و�إجبارية للأمني العام ،يف حني كان يعتربها معلمة» ،والأمر الثاين يعود
موتى الم�سلمين ،واتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية -لبنان.
( ((11مح�سن �صالح (تحرير و�إ�شراف) « ،الجماعة الإ�سالمية في لبنان منذ الن�ش�أة حتى  ،»1975مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بيروت� ،2009 ،ص  .49نق ًال عن مقابلة مع الدكتور محمد علي �ضناوي.
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الهيكلية التنظيمية للجماعة الإ�سالمية
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�إلى اخلالف حول �آلية التفاعل ال�سيا�سي يف ال�ش�أن الداخلي� ،إذ اعترب
�أن التوجه ال�سيا�سي الذي �سارت فيه اجلماعة «�أ�صبح يتناق�ض وقناعته
ال�شخ�صية ،ي�ضاف �إليها خمالفته لقاعدة �أ�سا�سية من قواعد اجلماعة
�أدت �إلى خ�سارته تلقائي ًا ع�ضويته حني �أ�س�س جبهة العمل الإ�سالمي،
فاعتربته اجلماعة منذ ذلك الوقت ،وك�أنه م�ستقيل»( .)120ويعرتف
احلوت �أن هذا الأمر ت�سبب ب�أكرث من �أزمة .ويذكر �أنه يف ال�سبعينيات
ويف الثمانينيات م ّرت اجلماعة مبراحل مل يكن فيها الأ�ستاذ فتحي �أمين ًا
عام ًا للجماعة ،خالف ًا ملا يظنه النا�س �أنه بقي �أمين ًا عام ًا للجماعة منذ
الت�أ�سي�س وحتى عام  ،1991وهذا غري �صحيح .ففي بع�ض الأحيان كان
ال�سبب �أنه مل ينتخب �أمين ًا عام ًا ،ويف بع�ضها الآخر كان ب�سبب خمالفته
مبد�أ �إلزامية ال�شورى ،فمجل�س ال�شورى �أخذ القرار «بتوقيفه» عن
الأمانة العامة ،لأنه ال ميكن �أن ي�ستمر �أمين ًا عام ًا ،وال يلتزم ب�إلزامية
ال�شورى .ورغم �أن هذه كانت من املرات القليلة التي مل يلتزم فيها مببد�أ
�إلزامية ال�شورى ،لكن اخلالف يف هذه النقطة «و�صل �إلى مرحلة كان
�سيبد�أ فيها باالنعكا�س على اجلماعة ،و�سي�صبح القرار قرار ًا فردي ًا
بعد ذلك .حينها اتخذ جمل�س ال�شورى القرار مبا�شرة بتخيري الأ�ستاذ
فتحي� ،إما بااللتزام مبنهجية اجلماعة جلهة �إلزامية ال�شورى وبالقرار
اجلماعي �أو بالرف�ض ،وعندها لن ي�صلح �أن يكون �أمين ًا عام ًا .وهو قال
يف ذلك الوقت �أنه غري قادر على اال�ستمرار بهذا االلتزام ،فعزل عن
( ((12مقابلة مع النائب عماد الحوت (ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجماعة) �أجرتها الطالبة يوال �أحمد ي�سن
محمود �أحمد ،في  ،2008/8/22في مقر الجماعة في بيروت ،عائ�شة بكار (ن�ص المقابلة في ر�سالة دبلوم
الحركات الإ�سالمية في لبنان ،نموذج الجماعة الإ�سالمية� ،صادرة عن الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم
االجتماعية� ،2008-2007 ،ص.143
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الأمانة العامة ،واختري غريه حتى يكمل الدورة»(.)121
التايل:

تت�شكل الهيكلية التنظيمية يف اجلماعة الإ�سالمية على ال�شكل

 الأمني العام وهو مبثابة ر�أ�س الهيكل التنظيمي ويتمانتخابه ملدة ثالث �سنوات ،وهو ي�ؤدي دور ًا مركزي ًا داخل اجلماعة.
 املكتب التنفيذي �أو املكتب العام ،ويتم انتخاب �أع�ضائهمن قبل املجل�س اال�ست�شاري ،وهو مبثابة اجلهاز الإداري والتنفيذي
للجماعة ،ويتبع له مكتب املحافظات الذي يتم انتخاب �أع�ضائه من
قبل املنت�سبني يف املحافظات ،حيث يجري اختيار حمافظ يرئ�سها،
وتق�سم بعدها كل حمافظة �إلى جمموعة من ال�شعب بح�سب االنت�ساب
التنظيمي والأق�ضية التي توجد فيها اجلماعة ،ويكون لكل �شعبة
ّ
وينتظم
رئي�سها ،ولكل حمافظة من ميثلها داخل املكتب التنفيذي.
عمل املكتب التنفيذي وفق تق�سيم يقوم على جمموعة من الدوائر،
�أهمها دائرة التنظيم ،ودائرة التعبئة ،ودائرة ال�سيا�سة والإعالم،
ودائرة املالية ،وتتفرع عن هذه الدوائر جمموعة من املكاتب .فدائرة
التعبئة ،على �سبيل املثال ،ت�ضم مكتب الدعوة ومكتب الطالب ومكتب
العمل ال�شبابي ،ودائرة التنظيم ت�ضم مكتب الأ�سر وعدد ًا �آخر من
املكاتب الداخلية ،ودائرة ال�سيا�سة والإعالم ت�ضم مكاتب تعنى ب�ش�ؤون
ال�سيا�سة اللبنانية والعربية والإ�سالمية والإعالم والنقابات والأحزاب
( ((12المرجع ال�سابق� ،ص.143
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والعالقات العامة وغريها..

 جمل�س ال�شورى �أو املجل�س اال�ست�شاري :ينتخبه املنت�سبون�إلى اجلماعة يف كل املحافظات ،ومن �أبرز مهامه انتخاب �أمني عام
اجلماعة ،وو�ضع ال�سيا�سات العامة ومراقبة املكاتب التنفيذية ،ومدة
انتخابه كذلك ثالث �سنوات.
يتميز قانون االنتخاب يف اجلماعة بالتمثيل الن�سبي� ،أي �إن
تغيرّ عدد املنت�سبني يف املحافظات ي�ؤدي �إلى تغيرّ مماثل يف القانون
االنتخابي ،لينعك�س ذلك على متثيل الأع�ضاء يف جمل�س ال�شورى،
جلهة عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى املمثلني للمحافظة التي ازداد عدد
�أع�ضائها املنت�سبني( .)122وللأمني العام حق تعيني عدد من الأع�ضاء يف
جمل�س ال�شورى غري منتخبني ،ولكل منطقة جمال�س تنفيذية منتخبة.

( ((12المرجع ال�سابق� ،ص.70
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وقد �شغل من�صب الأمني العام الداعية فتحي يكن منذ ت�أ�سي�س
اجلماعة ،وحتى انتخابه ع�ضو ًا يف الربملان اللبناين عام  ،1992هذا
عدا فرتات ب�سيطة يف ال�سبعينيات مل يعلن عنها يف ذلك احلني ،حني
ا�ستقال من الأمانة العامة بعدها �إثر خالفات داخلية خرجت �إلى العلن
()123
بعد انتهاء واليته النيابية ،وانتخب خلف ًا له ال�شيخ في�صل مولوي
حتى عام  2009حني انتخب �إبراهيم امل�صري(� )124أمين ًا عام ًا.
االنت�ساب �إلى اجلماعة حمدد بنظام دقيق� ،إذ يفرت�ض
باملر�شح �أن يح�ضر يف البداية جمموعة من احللقات (الدرو�س) خالل
فرتة زمنية حمددة تطول �أو تق�صر بح�سب قدرته على اال�ستيعاب،
وعليه �أن يواظب على ح�ضور هذه احللقات ملدة �ستة �أ�شهر �أو �سنة
كحد �أدنى �أو خم�س �سنوات كحد �أق�صى .ولدى انتهاء هذه املرحلة
( ((12ولد �سنة  1941وتوفي عام  2011في طرابل�س – لبنان� ،شغل من�صب الأمين العام للجماعة
الإ�سالمية منذ عام  ،1992وع ّين قا�ضي ًا �شرعي ًا في لبنان منذ عام  ،1968كما ع ّين م�ست�شار ًا في المحكمة
ال�شرعية في بيروت عام  ،1988حائز على مرتبة قا�ضي �شرف برتبة م�ست�شار بموجب مر�سوم جمهوري،
رئي�س بيت الدعوة والدعاة منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1990وع�ضو المكتب التنفيذي لالتحاد العالمي لعلماء
الم�سلمين ،ونائب رئي�س المجل�س الأوروبي للإفتاء والبحوث ،تلقى تعليمه في الجامعة اللبنانية ونال �إجارة
الحقوق منها عام  ،1967ثم تابع درا�سته في جامعة دم�شق ،ونال منها �إجازة في ال�شريعة الإ�سالمية ،ثم
دبلوم درا�سات معمقة من جامعة ال�سوربون في باري�س عام � ،1984أقام في �أوروبا خم�س �سنوات (-1980
 ،)1985وكان العميد الم�ؤ�س�س للكلية الأوروبية للدرا�سات الإ�سالمية في «�شاتو �شينون» في فرن�سا منذ
ت�أ�سي�سها عام  ،1990اختارته الندوة العالمية لل�شباب الإ�سالمي �أح�سن داعية �إ�سالمي في �أوروبا ،وله
العديد من الم�ؤلفات ،في التربية والمواريث ،والمال والفكر الإ�سالمي.
( ((12ولد عام  1937وا�شتغل في حقل التدري�س في منطقة �شمال لبنان ،والتحق بجماعة عباد الرحمن
منذ بداية الخم�سينيات ،وهو من م�ؤ�س�سي الجماعة الإ�سالمية في لبنان ،وقد تولى مهام قيادية عديدة
منها :مهمة رئي�س تحرير مجلة «المجتمع» خالل عامي  1964و ،1965وكان رئي�س تحرير مجلة «ال�شهاب»
ما بين عامي  1966و 1975التي كانت �أبرز وجه �إعالمي للجماعة وحركة الإخوان الم�سلمين في العالم،
وهو رئي�س تحرير مجلة «الأمان» التي ت�صدر منذ عام  ،1979انتخب �أمين ًا عام ًا للجماعة منذ عام .2009
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ي�ؤدي املر�شح «بيعة» تخوله االن�ضمام �إلى اجلماعة والدخول يف مرحلة
«الأ�سرة» ،وحينها يطلق عليه ا�سم «الأخ املنت�سب» .وال ي�أتي قرار �ضمه
�إلى اجلماعة �إال بعد خ�ضوعه لتقييم بنا ًء على «ا�ستمارة تقييم املر�شح»
ي�ستند �إليها لتحقيق هذا الهدف ،وتت�ضمن هذه اال�ستمارة:
�أ – حتديد م�ستوى الثقافة الدينية والعامة للمر�شح.
ب – ال�صفات ال�شخ�صية جلهة الوعي الفكري واحلركي
والتنظيمي واجلدية والتوا�ضع والكتمان وال�شخ�صية القيادية و...
ج – ال�سلوك ال�شخ�صي جلهة ا�ستعداده للتلبية وامل�شار كة
والتزامه الديني و�صلواته يف امل�سجد واالنتظام يف احللقات وح�ضور
الن�شاطات وم�ستوى الثقة به ،والفاعلية يف احللقة ،وتفوقه الدرا�سي...
د – �سلوك عائلته و�أ�صدقائه(.)125
بعد تقييم املر�شح بنا ًء على الوحدات املعتمدة ينال عالمة
�إجمالية ،ثم يعمد الى ا�ست�شارة مكتب املحافظة وق�سم الأ�سر التخاذ
القرار النهائي بقبوله �أو رف�ضه.
يالحظ يف هذه اال�ستمارة �أن تقييم املر�شح ال يتم باال�ستناد
�إلى �سلوكه ال�شخ�صي فقط ،بل �إلى �سلوك عائلته و�أ�صدقائه �أي�ض ًا،
( ((12ا�ستمارة تقييم مر�شح ،ق�سم الحلقات ،الجماعة الإ�سالمية في لبنان( .ح�صلنا على ن�سخة منها
بوا�سطة �أحد كوادر الجماعة ومرفق ن�سخة عنها في ملحق هذا الف�صل)
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كذلك ف�إن التقييم ال يكتفي بثقافة املر�شح ووعيه الفكري ،بل يدقق
ب�سلوكه والتزامه وممار�ساته ،وذلك كي تطمئن اجلماعة من �صالبة
�إميان املر�شح و�أن �إ�سالمه �أ�صبح «منهج حياة».
بعد قبول ع�ضوية الأخ «املنت�سب» يح�صل على بع�ض
االمتيازات قبل ال�سماح له بح�ضور بع�ض اللقاءات الت�شاورية التي
تعقدها القيادة� ،إال �أنه يف هذه املرحلة ال يتمتع بحق انتخاب ممثلني
عنه داخل الهيئات القيادية يف اجلماعة ،فهذا احلق ال يح�صل عليه
�إال بعد �أن ي�ؤدي «بيعة« ثانية ت�سمى بيعة الأخ «العامل» .فاالنت�ساب �إلى
اجلماعة ي�ستغرق فرتة طويلة ،يتعر�ض فيها الأع�ضاء الى ما ي�شبه
الت�صفية �أو «االنتقاء» بكل ما للكلمة من معنى ،ويرتتب على ذلك
وجوب بقاء عدد كوادر اجلماعة حمدود ًا ،وقد قدرته بع�ض التقارير
بني  1200و 1500كادر( .)126يف كل الأحوال تبقى الأرقام جمال حتفظ
كبري لدى احلركات الإ�سالمية واحلزبية ب�شكل عام.
اجلماعة الإ�سالمية :لبنان ال�ساحة �أم الوطن؟
كان االجتاه نحو التلبنن بطيئ ًا لدى اجلماعة ،فقد تطلب
الأمر قدر ًا من الت�سيي�س مل تكن اجلماعة قد �أعدت نف�سها له ،يف
�ساحة متفجرة طالت املدن والقرى التي حتولت يف الكثري من الأحيان
(�((12أميمة عبد اللطيف« ،الإ�سالميون ال�سنة في لبنان ،قوة �صاعدة»� ،أوراق كارنيغي ،م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدولي.
www.carnegieendowment.org/program/arabic
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�إلى �ساحات اقتتال وخطوط متا�س �سيا�سية وع�سكرية .وطرح هذا
الواقع �إ�شكاليات �سيا�سية جديدة �أمام اجلماعة ،كان عليها �أن توازن
بني الطرح املبدئي العقائدي الذي تلتزمه ،والقا�ضي بال�سعي لإقامة
الدولة الإ�سالمية ،والطرح املرحلي الإ�سالمي الذي يقت�ضي القبول
ب�إ�صالحات ترقيعية للنظام اللبناين .كانت اجلماعة ال تزال تتبنى
منطق «املفا�صلة» الذي قال به �سيد قطب ،والذي يطرح ا�صطفاف ًا
�إ�سالمي ًا عقائدي ًا يف مواجهة الأنظمة «اجلاهلية» ،يقوم على املفا�صلة
مع هذه الأنظمة وال�سعي �إلى تقوي�ضها .وبني املنطق الإ�صالحي الذي
يق�ضي بامل�شاركة ،واملنطق الثوري الإنقالبي الذي يق�ضي باملفا�صلة،
عا�شت اجلماعة مرحلة جتاذب وان�شطار �سيا�سي ،ما لبثت �أن جتاوزته
مبواقف برغماتية ميزت خطها ال�سيا�سي منذ �أخذت ال�سري على طريق
التلبنن.
وقد �أ�صدر فتحي يكن كتاب «امل�س�ألة اللبنانية من منظور
�إ�سالمي» عام  1979يعالج فيه الإ�شكاالت الإ�سالمية التي عملت على
تفجري ال�ساحة اللبنانية من منظور �إ�سالمي .وميكن اعتبار هذا الكتاب
�أول وثيقة �إ�سالمية حركية لبنانية للجماعة بهذا التو�سع ال�شمويل ،وهو
ينطلق من �أن «الكيان اللبناين قام ب�إرادة ا�ستعمارية ليواجه يف تاريخه
الق�صري ع�شرات الفنت والكوارث لأنه يف الواقع يفقد مربرات احلياة
ككيان منف�صل»( .)127ويناق�ش يكن تركيبة البنية اللبنانية وخمتلف
الآراء يف خلفيات احلرب اللبنانية واحللول املطروحة ،و�صو ًال �إلى احلل
( ((12فتحي يكن « ،الم�س�ألة اللبنانية من منظور �إ�سالمي» ،الم�ؤ�س�سة الإ�سالمية للطباعة وال�صحافة
والن�شر ،بيروت� ،1979 ،ص .16
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من منظور �إ�سالمي الذي يرتكز بح�سب ر�أيه على الأفكار التالية:
 تثبت خلفية الأزمة اللبنانية ف�شل النظم الو�ضعية وعجزهاعن حتقيق الأمن واال�ستقرار والكفاية والعدل واحلرية للإن�سان(.)128
 �أن يكون احلكم للإ�سالم ال يعني �أن يكون طائفي ًا �أبد ًا(.)129 ي�ضمن الت�شريع الإ�سالمي حقوق �أهل الذمة يف لبنان(.)130 ومبا �أن الدين امل�سيحي ال يحتوي على قوانني و�أنظمةللحكم ال�سيا�سي ،فهذا يعني �أنهم �سيحكمون يف كل الأحوال بد�ستور
و�ضعي غري م�سيحي ،يف املقابل على امل�سيحيني مراعاة �أن الد�ستور
الإ�سالمي د�ستور ارت�ضته الأكرثية العربية امل�سلمة ،وجميعكل �أنظمة
العامل تخ�ضع حلكم الأكرثية(.)131
 �أما ق�ضية اجلزية فهي �ضريبة مقابل دفاع الدولة عنالن�صارى ،و ُترفع عنهم �إذا ما �أرادوا �أن يحاربوا مع امل�سلمني حلماية
الوطن الذي يعي�شون فيه(.)132

( ((12المرجع ال�سابق� ،ص .125
( ((12المرجع ال�سابق� ،ص .127
( ((13المرجع ال�سابق� ،ص .133 – 430
( ((13المرجع ال�سابق� ،ص .134
( ((13المرجع ال�سابق� ،ص .135
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 �أما رئا�سة الدولة فيجب �أن تكون بيد الأكرثية امل�سلمة(.)133يختم يكن كتابه بخال�صة كربى« :نحن نطرح الإ�سالم
كبديل ،لي�س عن النظام اللبناين فح�سب ،و�إمنا عن الأنظمة التي حتكم
هذه البالد جمعاء» ،ويف «�ضوء هذه املعطيات نرى كخطوة �أولى � -أن
احلل الذي ميكن �أن يفتت التناق�ضات املت�أ�صلة يف الكيان اللبناين هو
�أن يندمج يف كيان �أكرب منه ،و�أن يعود �إلى ما كان عليه قبل عام ،1920
جزء ًا من بالد ال�شام ،وهذا امل�شروع قادر على و�ضع حل نهائي للم�س�ألة
اللبنانية .و�سيبقى ما عداه ترقيعات ال تزيد الطني �إال بلة«( ،)134بهذا
الفقرة املعربة يخت�صر يكن احلل الإ�سالمي ويختم كتابه.
�إال �أن اجلماعة الإ�سالمية يف كتيب �صادر عنها عام 1977
تطرح ر�ؤية من ع�شرة نقاط� ،أبرز ما فيها �إ�سقاط نظام االمتيازات
الطائفية وتعديل الد�ستور لي�أتي من�سجم ًا متوازن ًا من حيث �صالحيات
وم�س�ؤولية ال�سلطة التنفيذية ،فال �صالحية �إال ويجب �أن ت�صحبها تبعة،
يف �إ�شارة وا�ضحة �إلى �ضرورة تقلي�ص �صالحيات رئي�س اجلمهورية،
ثم �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية على جميعكل امل�ستويات وو�ضع قانون
للجن�سية بحيث متنح ملن ي�ستحقها ،واعتماد خطة دفاعية ،وو�ضع قانون
للجي�ش ،واعتماد التخطيط املرحلي �أ�سا�س ًا القت�صاد علمي مربمج،
وت�أمني التعليم املجاين يف كل مرحلة ،ورف�ض التق�سيم والتم�سك بوحدة
لبنان ،والدعوة �إلى قيام حوار بناء يواجه امل�شاكل على �أ�سا�س من
( ((13المرجع ال�سابق� ،ص .133
( ((13المرجع ال�سابق� ،ص .136
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املو�ضوعية( .)135وبني �أطروحة يكن التي تخل�ص �إلى �إحلاق «الكيان
اللبناين» يف كيان �أكرب منه ،ور�ؤية الع�شرة نقاط للجماعة التي تتم�سك
بـ «لبنان املوحد امل�ستقر القائم على الثقة بني جميع مواطنيه »...م�سافة
تعك�س ا�ستمرار االختالف يف املقاربة التحليلية من جهة ،واختالف
املرجعية الفكرية التي يبني عليها التحليل من جهة �أخرى.
مع بداية الت�سعينيات �أخذت اجلماعة الإ�سالمية تطور
�أطروحتها ال�سيا�سية اللبنانية باجتاه التكيف مع املعطيات واملتغريات،
حيث انخرطت يف م�شروع الدولة .وميكن تلم�س بداية هذا االنخراط يف
بيانات قادة اجلماعة وكتاباتهم وممار�ساتها ال�سيا�سية.
ومما �ساعد على ح�سم اخليار بامل�شاركة ،االنفتاح الفكري
والثقافة الإ�سالمية متعددة املنابت والأ�صول لقيادة اجلماعة
الإ�سالمية ،الذي يجمع جنب ًا �إلى جنب ر�ؤية متثل �أفكار الإ�صالحيني
الكبار كجمال الدين الأفغاين ،وال�شيخ حممد عبده ،والإمام ر�شيد
ر�ضا ،وح�سن البنا ،ف�ض ًال عن �أفكار احلركيني الرواد املت�شددين منهم
�أبو الأعلى املودودي ،و�صو ًال �إلى �سيد قطب .ومع ذلك ميكن مالحظة
الكثري من «الرتدد» و»امليوعة» يف تبيان الفروق النوعية املهمة بني
فك َري ر�شيد ر�ضا وح�سن البنا ودعوتهما الإ�سالمية الإ�صالحية ،وبني
فكر �سيد قطب ودعوته االنقالبية الثورية .ويعك�س �سكوت اجلماعة عن
هذه الفروق ،وغياب موقف عند اجلماعة بني هاتني املدر�ستني ذلك
القلق والرتدد ،ورمبا احلرية ،بني فكر «التفا�صل» عند قطب ومدر�سته
(« ((13الجماعة الإ�سالمية في الأزمة اللبنانية» ،كتيب �صادر عن �أمانة الإعالم� ،1977 ،ص.35-31
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القائلة بكفر الدولة وجاهلية املجتمع ،والطاعنة ب�إ�سالم امل�سلمني ،وبني
فكر «التوا�صل» القائل بالدعوة �إلى �إ�صالح املجتمع والدولة و�إ�صالح
حال امل�سلمني عند ر�شيد ر�ضا وح�سن البنا .ويبدو �أن الت�أخر يف وعي
وح�سم هذه الإ�شكالية� ،ساهم يف �إبطاء التحوالت التي ت�ستجيب للواقع
ال�سيا�سي الراهن ،بل �ساهم يف �إطالة فرتة الرتدد واحلرية يف امل�شروع
الفكري وال�سيا�سي للجماعة ،وهو ما �أدى �إلى خروج كوادر �إ�سالمية
عديدة من �صفوف اجلماعة ،الأمر الذي كان ي�شكل نزيف ًا م�ؤذي ًا
مل�سريتها ومنوها.
والواقع �أن اجلماعة فتحت النقا�ش حول هذا املو�ضوع
يف مطلع ال�سبعينيات �إثر ت�صاعد العنف من قبل بع�ض اجلماعات
اال�سالمية امل�صرية التي ت�أثرت بكتابات �سيد قطب وبخا�صة كتابيه
«معامل يف الطريق» و»يف ظالل القر�آن» .وفع ًال �شرعت اجلماعة يف
لبنان عام  ،1972وعلى مدى �أعداد متتالية يف جملة «ال�شهاب» التابعة
لها يف �إثارة نقا�ش علني حول هذه املوا�ضيع ،كما ف�ص ّلنا يف �صفحات
�سابقة .وغلب على املقاالت الطابع التربيري �أكرث من الطابع النقدي.
وبقي النقا�ش معلق ًا .ولكن �أبرز ما تو�صلت �إليه و�سطية ال�شيخ في�صل
املولوي  -ولي�س فتحي يكن الذي كان ي�شغل من�صب الأمني العام حينها
ويف هذا داللة مهمة � -أن حكم التكفري �إذا جاز على بع�ض الأنظمة
ف�إنه ال يطال الأفراد يف ذلك املجتمع ،ويف هذا القول حماولة للتوفيق
بني اخلطابني ولت�صويب التف�سريات اخلاطئة التي تعر�ضت لها كتابات
قطب بح�سب ر�أيه .لكنه مع ذلك ال يذهب هو �إلى تبني �أطروحة ال�شيخ
الإمام ح�سن اله�ضيبي خليفة ح�سن البنا ،التي طرحها يف كتابه املهم
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«دعاة ال ق�ضاة» ،والذي جرى التعتيم عليه ل�سنوات.
هذه ال�ضبابية التي ا�ستمرت لفرتة طويلة �أدت عملي ًا �إلى تربية
عقائدية وتنظيمية تقوم على االن�شطار �أو التجاذب بني املدر�ستني.
و�أ�صبح بالتايل فكر اجلماعة ينطوي على منظومة متعار�ضة ومتعددة
املرجعيات ،ي�ستعمل كل منها الن�صو�ص وتف�سرياتها ب�شكل متع�سف
يف �أغلب الأحيان مبا يخرجها عن �سياقها التاريخي .و �أتاح هذا
«الطيف» الإ�سالمي املتعدد ،واملرجعيات الفكرية املتعار�ضة ،للجماعة
هام�ش ًا وا�سع ًا للمناورة ،و�سمح لها با�ستخدام وا�سع للحجج والأدلة
التي ت�ستعني بها من هذا الطيف املتنوع ،وتنهل بالتايل على هواها من
تلك املرجعيات املختلفة ما ي�سعفها للتنقل بني املواقف ،املت�شدد منها
والإ�صالحي .كما �ساعدها على تغطية املمار�سة الربغماتية التي تتغري
مع تغري الظروف ،يف �ساحة �سيا�سية معقدة كال�ساحة اللبنانية.
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