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االأداء ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية

الأداء ال�صيا�صي للجماعة الإ�صالمية

اأواًل: مقاربة اجلماعة االإ�شالمية لل�شيا�شة والعمل العام:

1. �سمات عامة:

يكن من خالل حتليل ومتابعة �أدبيات �جلماعة يف فرت�ت خمتلفة من تاريخها حتديد 

هي:  �ل�صمات  وهذه  �ل�صيا�صي،  للعمل  �جلماعة  مقاربة  يف  منهجية  فكرية  �صمات  عدة 

�لتطرف  ورف�ص  �لتكفري،  ورف�ص  باملجتمع،  �لل�صيقة  و�لعالقة  و�ملرونة،  �ل�صمولية، 

�آمنت  و�لعنف، وفهم متطلبات كل مرحلة، و�لقدرة على �لتكيف معها. فمنذ تاأ�صي�صها، 

�أن  باعتبار  و�ل�صيا�صة،  �لدين  بني  �لف�صل  ر�ف�صة  �الإ�صالمي،  �ملنهج  ب�صمولية  �جلماعة 

�ل�صيا�صة هي رعاية �صوؤون �الأمة و�إد�رة �أمورها �لد�خلية و�خلارجية. وهو �أمر ين�صجم 

مع �صمولية �حلركة �الإ�صالمية كما كانت �جلماعة تر�ها، �إذ �إن �حلركة �الإ�صالمية “�صاملة 

�أحد  يف  فهي  وبالتايل  ؛ 
�الآخر”1 دون  �حلياة  جو�نب  من  جانب  �صالح  على  تقت�رش  ال 

 .
�أوجهها “�صيا�صية تعمل على رعاية �صوؤون �الأمة باالإ�صالم على كل �صعيد”2

حتقيق  هّمُه  �صيا�صياً  جتمعاً  “لي�صت  باأنها  نف�صها  �الإ�صالمية  �جلماعة  وعّرفت 

حميطها  �صو�ء  جمتمعها،  عن  تناأى  �أن  تاأ�صي�صها  منذ  رف�صت  كما   .
قريبة”3 مكا�صب 

�ملحيط  �أو  للدين،  �حلركية  �لروؤية  عن  �صو�ده  يف  بعيد�ً  كان  �لذي  �الأقرب  �الإ�صالمي 

�للبناين �لذي طاملا �ت�صم بكرثة �ألو�نه �لطائفية، و�ختالفاته �لعقدية، وتنوع �الجتاهات 

�لفكرية، و�حلزبية فيه، وتناق�صها، بل وت�صادمها �أحياناً. 

فلم  �ل�صيا�صي.  �لعمل  عن  يوماً  بعيدة  �الإ�صالمية  �جلماعة  تكن  مل  ذلك،  على  وبناء   

يقت�رش ن�صاط �جلماعة على �مل�صاركة يف �لعمل �جلبهوي، و�لعمل �لعام، و�إنكار �ملنكر، 

بها،  تعج  �للبنانية  �ل�صاحة  كانت  �لتي  �لق�صايا  خمتلف  من  �حلركي  موقفها  وتو�صيح 

�أقل من ع�رشة �أعو�م على تاأ�صي�صها �لر�صمي،  بل �إن �حلركة �لفتية وجدت نف�صها، بعد 

فتحي يكن، ماذا يعني انتمائي لالإ�سالم، ط 15 )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، 1988(، �ص 114.  
1

املرجع نف�سه، �ص 115.  
2

بريوت، ال�سهاب،  جملة  و�أهد�ف،  مبادئ  �الإ�صالمية  �جلماعة  �صيد�:  مركز  يف  يتحدث  يكن  فتحي  �الأ�صتاذ   
3 

�لعدد 8، متوز/ يوليو 1974، �ص 2.
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خالل  من  وذلك  �للبناين،  �حلكم  وقو�نني  د�صتور  وفق  �ل�صيا�صي  �لعمل  جّلة  تخو�ص 

خو�صها �النتخابات �لنيابية للمرة �الأوىل �صنة 1972.

2. روؤية �سيا�سية 1983:

ويف بد�ية �لثمانينيات، ومع تفّرع �لعمل �لعام �لذي �نخرطت فيه �جلماعة �صو�ء على 

�الإ�صالمية  �جلماعة  يف  �ل�صيا�صية  �للجنة  �أ�صدرت  �ملوؤ�ص�صاتي،  �أم  �ل�صيا�صي  �ل�صعيد 

در��صة �أكدت فيها بد�ية رف�صها �الن�صحاب من حركة �حلياة، ورف�ص �عتز�ل �ملجتمع �أو 

�أو ت�صكيل موقف �جتماعي �صلبي، الأن �الأمر يدفع  رجمه ب�صتى �لنعوت، و�الأو�صاف، 

بامل�صلم �إىل �لدخول فيما ي�صبه “�ل�رشنقة �لتي توؤدي به �إىل عامل ال يت �إىل �لو�قع ب�صلة، 

مما يتولد عنه غلو روحي وعبادي، ومكث د�ئم يف �مل�صجد، وعدم �كرت�ث باأخبار �ملجتمع 

 .
و�لعامل �لذي �صقط من ح�صاب �مل�صلم”4

و�أعلنت �جلماعة يف �لدر��صة نف�صها رف�صها �لثورة على �لنظام �الجتماعي وتقوي�صه. 

ور�أت �أن هذ� �الأمر قد يجر بع�ص �مل�صلمني �إىل �لعنف �لع�صو�ئي، و�النخر�ط يف “جمموعات 

�نتحارية يف �صبيل �خلروج من �ملاأزق �لنف�صي �لذي وجد نف�صه فيه، بعد �لت�صبع بفكرة 

�أ�صلمة  مهمة  �أن  �جلماعة  و�أكدت   .
عالية”5 وجاذبية  وهج  ذ�ت  فكرة  وهي  �ال�صت�صهاد، 

و�صنو�ت،  �صنو�ت  تطول  قد  عديدة  �إجر�ء�ت  تتطلب  �إنها  بل  ب�صيطة،  لي�صت  �ملجتمع 

و�أعطت �الأولوية “لبلورة روؤية �إ�صالمية متكاملة قبل �ل�رشوع يف عملية �الأ�صلمة، بحيث 

 .
تعالج هذه �لروؤية �لو�صع �القت�صادي، و�الجتماعي، و�ل�صيا�صي، و�لع�صكري”6

وبررت �جلماعة �رشورة �مل�صاركة يف �لعمل �ل�صيا�صي باالأ�صباب �لتالية:

عدم ترك �ل�صاحة �ل�صيا�صية، الأن �لتخلي عن �لعمل �ل�صيا�صي من وجهة نظرها يعني  �أ. 

�لتخلي عن �لقيادة، “فتوؤول قيادة �مل�صلمني �إىل �صو�هم، ويكون �مل�صلمون �أد�ة تنفيذ 

 .
بيد غريهم، في�صبح من �ملمكن توجيههم لقتل �أنف�صهم وقتل �إخو�نهم”7

�إن �لبعد عن �لعمل �ل�صيا�صي يعني بقاء �مل�صلمني، من وجهة نظر �جلماعة، يف حالة  ب. 

عجز وعقم �صيا�صينَْي، وبالتايل يكونون حمل تنفيذ ما ير�د بهم من خمططات، دون 

�للجنة �ل�صيا�صية، �جلماعة �الإ�صالمية، حاجة �مل�صلم �إىل �لوعي �ل�صيا�صي، 1983/8/28، �ص 8.  
4

�ملرجع نف�صه، �ص 9.  
5

�ملرجع نف�صه.  
6

�ملرجع نف�صه، �ص 10  
7
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�لتخلي  “�أن  �جلماعة  ر�أت  كما  �ملخططات.  هذه  كنه  معرفة  على  قدرة  لهم  تكون  �أن 

 عن �لعمل �ل�صيا�صي يعني �إعطاء �لقوى �ملعادية لالإ�صالم �ل�صالح �ملا�صي يف حماربة

.
دين �هلل”8

وتعّب هذه �لدر��صة عن روؤية �صيا�صية �إ�صالمية و�عية ومتزنة، مّت تقديها يف ظروف 

و�مل�صار�ت  �لروؤى  مقابل  يف  �ملعتدل  �الإ�صالمي  �لتيار  روؤية  مو�صحة  ومتد�خلة،  معقدة 

�الأخرى.

3. التطرف والعنف:

على  فيها  �أكدت  �أخرى،  در��صة  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أ�صدرت  ذلك  مع  وبالتز�من 

من  موقفها  فيها  وبينت  و�جلماعة،  �ل�صنة  الأهل  �لعام  �خلط  �صمن  �ملعتدل،  م�صارها 

�إىل  �لدعوة  مثل  دخله،  �إذ�  �لعنف  ي�صينه  �صيء  ال  “�أن  و�أكدت  و�لعنف،  �لتطرف  ظو�هر 

مفاهيمه  يف  ربانياً  �صخ�صاً  منه  لتجعل  �الإن�صان  �أعماق  �إىل  تدخل  �أن  يفرت�ص  �لتي  �هلل، 

و�صعوره و�صلوكه، وهذ� كله ال يتم �إال باحلكمة وح�صن �لتاأين و�لرتفق يف فتح مغاليق 

 .
�لعقول و�لقلوب”9

وقد رف�صت �جلماعة جميع مظاهر �لتطرف و�لعنف باأ�صكالها �ملختلفة، فناأت بنف�صها 

عن تكفري من �رتكب مع�صية، وعن �ملغاالة �لتي بلغت حّد �لتطاول على �لعلماء و�لفقهاء، 

ورف�صت �ملنطق �لذي يق�صي بعدم �الأخذ باالأ�صباب بحجة �الإيان باهلل تعاىل و�التكال 

�الآر�ء  ينكر  و�لذي  �الآخرين،  بوجود  يعرتف  ال  �لذي  للر�أي  �لتع�صب  ورف�صت  عليه، 

باجلهل  ويتهمهم  �صالل،  على  �أ�صحابها  �أن  ويرى  �الأخرى  �لنظر  ووجهات  �ملخالفة 

�لدر��صة من خطورة  بالف�صوق و�لع�صيان. كما حذرت  و�جلنب و�تباع �لهوى، و�أحياناً 

فر�ص �لر�أي على �الآخرين بالع�صا �لغليظة، ولي�ص �ملق�صود هنا �ل�صالح فقط، بل �أي�صاً 

من  خطر�ً  �أ�صدُّ  ذلك  وعّدت  و�ملروق،  بالكفر  �أو  بالدين  �ال�صتهتار  �أو  باالبتد�ع  �التهام 

�الإرهاب �حل�صي. كما رف�صت �لتز�م �لت�صدد د�ئماً مع قيام موجبات �لتي�صري؛ ورف�صت 

 .
10

�لغلظة يف �لتعامل، و�خل�صونة يف �الأ�صلوب و�لفظاظة يف �لدعوة

�ملرجع نف�صه، �ص 11.  
8

�نظر: �الأمانة �لعامة، �جلماعة �الإ�صالمية، �الإ�صالم وظو�هر �لتطرف و�لعنف، 1983/2/27.  
9

�ملرجع نف�صه.  
10
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�الأعد�ء  �أو  �الأنظمة  �إىل مو�جهة مع  �النزالق  نف�صها،  �لدر��صة  ورف�صت �جلماعة، يف 

خو�ص  “�إىل  ب�صاحبهما  يوؤديان  و�لتطرف  �لغلو  �أن  ور�أت  �لن�رش.  �صنن  مر�عاة  دون 

 .
حرب غري متكافئة �أو �إىل �أن ي�صتدرجو� �إىل �لقتال بتوقيت من عدوهم”11

4. الدولة الإ�سالمية والنظام الدميوقراطي:

يف  �مل�صاركة  يف  �ال�صتمر�ر  �الإ�صالمية  �جلماعة  �ختارت  �الأهلية  �حلرب  �نتهاء  ومع 

و�جب  �أنه  كما  �رشعياً،  و�جباً  ذلك  باعتبارها  �لنيابية  و�النتخابات  �ل�صيا�صية،  �لعملية 

وطني. وقد فتح �لفوز )�لذي مل تتوقعه �لعديد من �لقوى �ل�صيا�صية( لثالثة من مر�صحي 

�جلماعة )فتحي يكن يف طر�بل�ص، و�أ�صعد هرمو�ص يف �ل�صنية، وزهري �لعبيدي يف بريوت( 

عنُي على �جلماعة وموقفها من �لدولة، وما �إذ� كان 
َ
يف �النتخابات �لنيابية �صنة 1992، �الأ

يف  �جلماعة  م�صوؤولو  فقدم  لبنان؛  يف  �الإ�صالمية  �لدولة  �إقامة  �إىل  �ل�صعي  �لنهائي  هدفها 

منا�صبات عديدة، على �متد�د �لت�صعينيات، مقاربة �جلماعة �لفكرية حول هذ� �ملو�صوع؛ 

و�لتي �أكدو� فيها على �أن �ل�صعي �إىل دولة �إ�صالمية )حتكيم �ل�رشيعة �الإ�صالمية( مبثابة 

ق�صية مبدئية، غري �أن �لو�قع �للبناين ال يكن فيه �إقامة دولة �إ�صالمية طاملا �أنه موؤلف من 

18 طائفة كما هو معروف. وبالتايل ما ي�صتطيع �مل�صلمون تطبيقه من �الأحكام �ل�رشعية 

بالتو�فق و�لتفاهم مع �إخو�نهم �ملو�طنني، ف�صت�صعى �جلماعة �إىل تطبيقه. وهذ� ما يكن 

�أن ي�صمى بح�صب و�صف �جلماعة “دولة �الإن�صان الأننا نعتقد �أن دولة �الإن�صان �حلقيقية 

 .
هي دولة �الإ�صالم”12

�الإ�صالمية  للحركة  بالن�صبة  �للبنانية(  �لبيئة  )يف  �حلل  �أن  �جلماعة  م�صوؤولو  و�أكد 

�ملوجودة  �لطو�ئف  تعددية  �العتبار  بعني  ياأخذ  �لذي  �لديوقر�طي  �لنظام  �عتماد  هو 

وخ�صو�صية كل طائفة ويحرتمها، وخ�صو�صاً ما يتعلق بامل�صلمني. و�صددت �جلماعة 

�لقو�نني  على  �ملبني  �لديوقر�طي  “�لنظام  ��صتمر�رية  على  �ملو�فقة  �رشط  �أن  على 

�لو�صعية �مل�صتمدة من �خلارج”، �أن ال يقوم هذ� �لنظام بت�رشيع �لقو�نني �لتي تتعار�ص 

للقيام بو�جب  منها  �إن موقفها هذ� جاء �صعياً  . وقالت 
13

�الإ�صالمية �ل�رشيعة  �أحكام  مع 

�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وحلماية �ملكت�صبات �الإ�صالمية، ولتحقيق ما يكن من 

�ملرجع نف�صه، �ص 6.  
11

مقابلة مع في�صل مولوي، جملة ال�رشاع، بريوت، �أيلول/ �صبتمب 1998، �ص 28.   
12

مقابلة مع زهري �لعبيدي، جملة الأفكار، بريوت، �أيلول/ �صبتمب 1992، �ص 11.   
13
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�مل�صالح، ودرء ما يكن من �ملفا�صد، والختيار �الأ�صلح لتمثيل �الأّمة يف جمل�ص �لنو�ب، 

�لعد�لة  وحتقيق  �لنا�ص  خلدمة  باباً  باعتباره  �حلكم،  ممار�صة  يف  �الأف�صل  والختيار 

بينهم، ولي�ص �صبيالً لل�رشقات و�الحتكار�ت وجمع �ملال �حلر�م، وظلم �لنا�ص. و�لقاعدة 

.
�ل�رشعية �ملعروفة “�إن ما ال يتّم �لو�جب �إالّ به فهو و�جب”14

5. م�رشوع احلزب:

 ويف 1998/8/30، �أطلق �ملوؤمتر �لعام للجماعة �الإ�صالمية فكرة �إن�صاء حزب �صيا�صي 

�ملو�صوع من  لبحث  �ل�صورى  فُقّدمت در��صة ملجل�ص  �الإ�صالمية،  للجماعة  يكون رديفاً 

كل جو�نبه، و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب. ومع �أن هذ� �حلزب مل يَر �لنور بعد، �إال �أنه من خالل 

مر�جعة �لدر��صة يكن ��صتخال�ص تطور�ت فكرية جديدة يف مقاربة �جلماعة �الإ�صالمية 

هو  لبنان  يف  لنف�صها  �جلماعة  ر�صمته  �لذي  �ل�صيا�صي  �لدور  فاأ�صبح  �ل�صيا�صي.  للعمل 

رعاية �صوؤون �مل�صلمني مبا يف ذلك “�ملحافظة على �حلريات، وحماية �ملقد�صات �لدينية، 

�لف�صاد، و�لظلم، و�الحتكار، و�لتقليل  �أنو�ع  و�لدفاع عن حقوق �الإن�صان، ومقاومة كل 

والإقر�ر  �ل�صيا�صية،  �لطائفية  الإلغاء  و�ل�صعي  �لطائفي،  �ل�صيا�صي  �لنظام  م�صاوئ  من 

.
�مل�صاو�ة بني جميع �ملو�طنني”15

�رشورة  �أ�صبح  �حلزب  �أن  �إىل  �جلماعة  �أ�صارت  �حلزب،  مل�رشوع  �رشحها  �إطار  ويف 

يقت�صيها �لتخ�ص�ص، الأن تركيز �جلماعة على �لعمل �ل�صيا�صي �صوف يكون على ح�صاب 

�لق�صايا  �حلزب  يتابع  بحيث  �لتخ�ص�ص،  �إىل  �حلاجة  كانت  وبالتايل  �لدعوي  ن�صاطها 

 .
16

�ل�صيا�صية �ليومية، فيما تهتم �جلماعة بالق�صايا �لدعوية و�لعناوين �ل�صيا�صية �لكبى

ت�صتقطب  �أن  ت�صتطيع  ال  �الإ�صالمية  �لدعوية  برتكيبتها  �أنها  �جلماعة  و�رشحت 

�للبنانيني  جميع  �إىل  يتوجه  �أن  يريد  �ل�صيا�صي  �حلزب  بينما  �مللتزمني،  �مل�صلمني  �إال 

من  يعملو�  لكي  �مللتزمني؛  وغري  دينهم  بتعاليم  �مللتزمني  �مل�صلمني،  وخ�صو�صاً 

�الإ�صالح، يف  رغبة  وذلك  �للبنانيني،  وكل  لبنان  كل  تهم  �لتي  للق�صايا  �لت�صدي   �أجل 

1992 بريوت،  �رشعي”،  و�جب  �النتخابات  يف  “�مل�صاركة  مولوي،  في�صل  �ل�صيخ  عن  �صادر  بيان   
14 

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

مركز  لدى  حمفوظة  )ن�صخة   2 �ص   ،1999/1/11 �الإ�صالمية،  �جلماعة  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  �الإ�صالح،  حزب   
15

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

مقابلة مع في�صل مولوي، ال�رشاع، بريوت، 1998/9/14، �ص 27.  
16
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. وبالتايل كانت �جلماعة �الإ�صالمية تدر�ص �إمكانية 
17

ولذلك فاإن هناك حاجة للتخ�ص�ص

 .
18

�صّم م�صيحيني �إىل �حلزب

وقد �قرتحت �لدر��صة �أن تكون �أهد�ف �حلزب: 

عن  بعيد�ً  �لوطنية،  �ملوؤ�ص�صات  دولة  بناء  على  و�لعمل  �لوطني،  �حل�ص  تنمية  �أوالً: 

�لطائفية و�لع�صائرية و�الإقطاعية.

ثانياً: �لعمل على ت�صحيح م�صار �لنظام �للبناين بحيث: يق�صي على �لظلم و�لف�صاد؛ 

ويحقق �لعدل �الجتماعي و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني، و�ال�صتقر�ر لالأ�رشة �للبنانية؛ ويحمي 

و�الحتكار؛  و�لربا  �ال�صتغالل  وينع  �خلا�صة،  �مللكية  وي�صون  �القت�صادية،  �حلرية 

�الأخالق  ويحمي  و�الإد�رة؛  و�ملنا�صب  �ملر�كز  يف  و�الخت�صا�ص  و�الأمانة  �لكفاءة  يعتمد 

وي�صون �الأ�رشة من �النحالل.

�ل�صيا�صية،  و�لتعددية  �ل�صورى  حتقيق  ت�صمن  �لتي  �لديوقر�طية  �عتماد  ثالثاً: 

و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة. 

ر�بعاً: �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية، مع �حرت�م نظام �الأحو�ل �ل�صخ�صية لكل طائفة.

خام�صاً: تطوير قانون �النتخاب، بحيث يكون �أكرث عد�لة ومتثيالً لل�صعب �للبناين. 

�صاد�صاً: ن�رش �لف�صيلة و�لقيم �الأخالقية �ملنبثقة عن �الإيان باهلل ور�صاالته �ل�صماوية.

.
19

لفة و�لتعاون، وحتقيق �ل�صالم و�ملوؤ�خاة بني �ملو�طنني
ُ
�صابعاً: �إ�صاعة �الأ

 ثانيًا: اأ�شباب االأزمة اللبنانية من وجهة نظر اجلماعة 

                االإ�شالمية:

�للبنانية، �الأول من منظور  �أ�صباب �الأزمة  فّرقت �جلماعة �الإ�صالمية بني نوعني من 

عقدي و�أخالقي، و�لثاين من منظور و�قعي �صيا�صي. فمن �ملنظور �الأول �أكدت �جلماعة 

حملية،  و�قت�صادية  و�جتماعية،  �صيا�صية،  �أوجه  وجود  من  �لرغم  على  �أنه  �الإ�صالمية 

املرجع نف�سه.  
17

املرجع نف�سه.  
18

حزب �الإ�صالح، �ملكتب �ل�صيا�صي، �جلماعة �الإ�صالمية، 1999/1/11، �ص 4.  
19
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و�إقليمية، ودولية لالأزمة �للبنانية، �إال �أنها ترى �أن هناك �صبباً �أ�صا�صياً ور�ء هذه �الأزمة 

يجعلها جمرد حلقة يف �صل�صلة من �الأزمات �لتي تع�صف بالعامل كله، وهذ� �ل�صبب يتمثل 

و�حلرية  و�لعدل،  و�لكفاية،  و�ال�صتقر�ر،  �الأمن،  حتقيق  يف  �لو�صعية  �لنظم  “ف�صل  يف 

 .
لالإن�صان”20

�حلياة  يف  �الأخالقي  �جلانب  تدهور  �الأزمة  �أ�صباب  من  �أن  �إىل  �أي�صاً  �جلماعة  ولفتت 

�للبنانية و�صيوع �لفو�ح�ص، وتف�صي �ل�رشقات، و�لر�صاوى، و�الختال�صات يف �الإد�ر�ت 

و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية، و�نت�صار �لف�صاد، و��صتغالل �ل�صلطة لتحقيق �ملنا�صب، و�ملكا�صب 

.
“لدرجة �أن غد� �ملنكر معروفاً، و�ملعروف منكر�ً، و�ل�رش ماألوفاً و�خلري مقروفاً”21

�أما يف �ملنظور �لو�قعي، فقد حددت �جلماعة �أ�صباب �الأزمة مبا يلي:

1. الق�سية الفل�سطينية:

�الأزمة  مبر�ت  �أحد  �لفل�صطينية  �لق�صية  تكون  �أن  �الإ�صالمية  �جلماعة  ت�صتغرب  مل 

�للبنانية، حيث ر�أت �أن تفجري �الأزمة كان ل�رشب �ملقاومة �لفل�صطينية وتطويعها. وقد 

�أكدت �جلماعة على �أن “�إ�رش�ئيل” هي �صاحبة �مل�صلحة �حلقيقية يف �حلرب �للبنانية، حيث 

�إن �لواليات �ملتحدة كانت ت�صعى �إىل �إيجاد حّل �رشيع لق�صية �ل�رشق �الأو�صط يتنا�صب 

و�إ�صعاف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �إنهاك  من  بّد  ال  كان  وبالتايل،  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صالح  مع 

دورها ع�صكرياً، و�صيا�صياً بعد �النت�صار�ت �لتي حققتها على �ل�صاحة �لدولية، وحملها 

على �أن تاأتي �إىل طاولة �لت�صوية يف جنيف �صعيفة م�صت�صلمة. كما كان ال بّد، بح�صب ر�أي 

لل�صعار  كنموذج  �الأديان  بني  �لتعاي�ص  على  �لقائم  �للبناين  �لكيان  �إ�صقاط  من  �جلماعة، 

�لذي تدعو �إليه منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بقيام دولة ديوقر�طية تتعاي�ص فيها �الأديان 

�لثالثة يف فل�صطني كبديل للكيان �ل�صهيوين �لعن�رشي.

وقد �صعت �لواليات �ملتحدة �أي�صاً، �إىل �إنهاء دور لبنان كمنب �إعالمي حّر ير�صد عب 

�ل�صحافة �لتحركات �لتي تهدف �إىل ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وقد �أدت �الأزمة �للبنانية 

.
22

ح�صب ر�أي �جلماعة �الإ�صالمية �إىل حتقيق ما �أر�ده �خل�صوم و�الأعد�ء

فتحي يكن، امل�ساألة اللبنانية من منظور اإ�سالمي )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �الإ�صالمية للطباعة و�لن�رش، 1979(،  
20 

�ص 125.

فتحي يكن، �لوجه �الآخر لالأزمة �للبنانية، جملة ال�سهاب، بريوت، �لعدد 1، �ل�صنة 9، متوز/ يوليو 1975.  
21

�نظر: �أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية )بريوت: �أمانة �الإعالم يف   
22

�جلماعة �الإ�صالمية، 1976(، �ص 4.
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2. الإ�سكالية الطائفية ال�سيا�سية:

�لو�قع  يف  �خللل  لوال  لتتفاعل  تكن  مل  �للبنانية  �الأزمة  �أن  �الإ�صالمية  �جلماعة  ر�أت 

و�ل�صيا�صية،  �القت�صادية،  �حلياة  مناحي  جميع  يف  �لتو�زن  غياب  ب�صبب  �للبناين 

 و�خلدماتية، و�أكدت �أنه لو مل تقم �أحد�ث طائفية لقامت �أحد�ث بدو�فع �صيا�صية �أو طبقية

�أو غري ذلك. و�أعادت �جلماعة هذ� �خللل �إىل رو��صب تاريخية بد�أت تتفاعل باجتاه و�حد 

. وحددت �جلماعة مو�طن �خللل مبا يلي:
23

منذ بد�ية �لقرن �لع�رشين

اأ. التمييز الطائفي: وهو �لذي جعل �مل�صلمني و�مل�صيحيني من غري �ملو�رنة ي�صعرون 

كانت  �لرئي�صية  �لدولة  وظائف  �أن  حيث  �لثالثة؛  �أو  �لثانية  �لدرجة  من  مو�طنون  باأنهم 

حاكم  ومن�صب  �جلي�ص  وقيادة  �جلمهورية  برئا�صة  �نفردو�  �إذ  �ملو�رنة،  على  حكر�ً 

م�رشف لبنان �ملركزي، ومدير �الأمن �لعام، وقائد �لدرك، ورئي�ص جمل�ص �لق�صاء �لعايل، 

يف  �حل�صا�صة  و�ملر�كز  �ل�صيادية،  �لوز�ر�ت  ومديريات  �لعليا،  �لتمييز  حمكمة  ورئي�ص 

 .
24

�ل�صلك �خلارجي

ظّل  حيث  بالتحدي،  د�ئم  �صعور  يف  �جلماعة،  بر�أي  �مل�صلمني،  جعل  �لتمييز  هذ� 

جتاه  ي�صعر  وال  �الآخرين،  مع  �مل�صاو�ة  قدم  على  يعامل  ال  باأنه  ي�صعر  �مل�صلم  �الإن�صان 

�لتمييز حظر�ً  �نعك�ص هذ�  . وقد 
25

�إليه نظرة متييز �أنها تنظر  باأي �حرت�م، طاملا  �لدولة 

�مل�صلمون،  فيها  يعي�ص  �لتي  للمناطق  وحرماناً  معينة،  وظائف  تويل  من  �مل�صلمني  على 

وحرمان بع�ص �مل�صلمني مثل عرب و�دي خالد من �لهوية �للبنانية فقط الأنهم م�صلمون. 

حت�ّص�ص  عن  تكون  ما  �أبعد  �لتقليدية  زعاماتهم  باأن  �مل�صلمني  �صعور  �إىل  باالإ�صافة  هذ� 

وتتاجر  ت�صتغلهم  �لتقليدية  �لزعامات  باأن  �أي�صاً  و�صعورهم  بل  وم�صاكلهم،  ق�صاياهم 

—�مل�صماة حينها بالوطنية  بهم، وقيام �ل�صلطة مب�صاندة وم�صاعدة �لزعامات �جلديدة 

.
26

و�لتقدمية— يف �دعائها باأنها تتحدث با�صم �مل�صلمني

متعاونان، متكافئان  جناحاه  كان  �إذ�  �إال  وي�صتمر  وي�صتقر  ينمو  �أن  للبنان  لي�ص  �مل�رشي:  �إبر�هيم   
23 

جملة ال�سهاب، بريوت، �لعدد 21، �ل�صنة 8، �أيار/ مايو 1975.

�أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية.   
24

�نظر �أي�صاً: حممد علي �صناوي، امل�سلمون يف لبنان مواطنون ل رعايا )د.م: د.ن، 1973(، �صدرت �لطبعة 

�الأوىل من هذ� �لكتاب يف متوز/ يوليو 1973، ثم �أعيد طبع �لكتاب للمرة �لثانية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973.

�نظر: �إبر�هيم �مل�رشي، م�صاعر �لتحدي.. ملاذ� تالزم �مل�صلمني، جملة ال�سهاب، بريوت، �لعدد 19، �ل�صنة 8،   
25

ني�صان/ �أبريل 1975. 

�نظر �أي�صاً: حممد علي �صناوي، امل�سلمون يف لبنان مواطنون ل رعايا.

املراجع نف�سها.  
26



51

االأداء ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية

�أن لبنان ورث عن �صلطة �النتد�ب �لفرن�صي  �أكدت �جلماعة  ب. اخللل الد�ستوري: 

�ل�صامي، �صالحيات مطلقة،  �أي �ملندوب  �لذي كان يعطي �حلاكم،   ،1926 د�صتور �صنة 

�أي تعديل جذري على هذ� �لد�صتور؛ فرئي�ص �جلمهورية كان بن�ص �لد�صتور  ومل يجِر 

هو رئي�ص �ل�صلطة �الإجر�ئية، وهو يعنّي �لوزر�ء ويقيلهم ويعنّي من بينهم رئي�صاً، وهو 

�الأعلى عن �جلي�ص، ومع كل هذ�  �مل�صوؤول  �ملعاهد�ت، وهو  �لنو�ب، ويعقد  يحل جمل�ص 

مل يكن م�صوؤوالً �أمام �أي جهة برملانية �أو ق�صائية �إال يف حالتي خرق �لد�صتور �أو �خليانة 

�لعظمى، وحتى هاتني �حلالتني فاإن �لن�ص �لد�صتوري بت�صكيل �ملحكمة �لعليا �لتي متلك 

هذه �ل�صالحية كان معطالً، فلم يكن هناك حمكمة عليا يف لبنان، ورئي�ص �جلمهورية كان 

يت�رشف بكل �صوؤون �حلكم بال تبعة وال م�صوؤولية �أمام �أي جهة، بينما رئي�ص �لوزر�ء 

�ملجرد من �أي �صالحية د�صتورية، هو �لذي كان يثل �أمام جمل�ص �لنو�ب ويتلقى �حل�صاب 

�لع�صري. ومبا �أن رئي�ص �لوزر�ء كان مبثابة رجل �مل�صلمني وممثلهم يف �حلكم و�ل�صلطة، 

و�أن رئي�ص �جلمهورية كان ممثل �ملو�رنة يف �حلكم، فقد كان �للبنانيون ي�صعرون بكثري 

 .
27

من �لغنب و�لت�صلط �لذي يار�صه �ملو�رنة بحجة �أنهم يثلون غالبية �ل�صكان

�أن يكون هناك حاكم يبا�رش �ل�صلطات وال ُي�صاأل  �أنه ال يجوز  وبالتايل، ر�أت �جلماعة 

)رئي�ص �جلمهورية(، وم�صوؤول )رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء( ال يحكم ولكنه ُيحا�صب. ودعت �إىل 

حتديد �صالحيات �لرئا�صات �لثالث: رئا�صة �جلمهورية، وجمل�ص �لوزر�ء، وجمل�ص �لنو�ب، 

و�إجر�ء تعديل د�صتوري يعيد �لنظر يف �صالحيات رئي�ص �جلمهورية �لو��صعة �أو يجعله 

م�صوؤوالً �أمام جمل�ص �لنو�ب؛ فاإما �أن يكون �لنظام، بر�أي �جلماعة، برملانياً فتناط �ل�صلطة 

.
28

برئي�ص �لوزر�ء، �أو رئا�صياً فيكون رئي�ص �جلمهورية م�صوؤوالً �أمام جمل�ص �لنو�ب

�صبباً   ،1943 ل�صنة  �لوطني  �مليثاق  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  ر�أت  �أخرى،  ناحية  ومن 

عند  �الأ�صا�صي  هدفه  كان  �لذي  فامليثاق  �للبناين،  �لو�صع  يف  �خللل  �أ�صباب  من  �أ�صا�صياً 

�ال�صتقالل تطمني �مل�صيحيني، قد �أف�صى �إىل تخلي �مل�صلمني عن من�صب رئا�صة �جلمهورية 

لتحقيق هذ� �لهدف، مما �أدى �إىل �صوء ��صتخد�م �مل�صيحيني لهذ� �مليثاق؛ فت�صاهل �مل�صلمون 

�ملو�قف  �أن يبادلو� هذه  �لن�صارى عو�صاً عن  حر�صاً على �ال�صتقالل و�ال�صتقر�ر، دفع 

مبثلها، �إىل “�عتبارها مكا�صب نهائية وتوظيفها كلياً حل�صابهم، وبد�أو� يخططون ويعملون 

�أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية.  
27

متوز/  ،9 �ل�صنة   ،2 �لعدد  بريوت،  ال�سهاب،  جملة  و�حد،  �إ�صالمي  �أ�صا�صي  مطلب  �مل�رشي،  �إبر�هيم  �نظر:   
28 

يوليو 1975.
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على �إق�صاء �مل�صلمني من مر�كز �لدولة �أوالً، ثم �إجالئهم عن لبنان ثانياً بحجة �أن بالدهم 

. و�صددت �جلماعة على �أن “غمو�ص �مليثاق �أدى �إىل �لت�صلط �لن�رش�ين و�أدى 
يف �حلجاز”29

يف �ملقابل �إىل فتنتني عامتني خالل ثالثني عاماً.. وهذ� يكفي الإعادة �لنظر يف ذلك �مليثاق ويف 

 .
�لد�صتور”30

لبنان  بحكم  ��صتئثارهم  يف  ينطلقون  كانو�  �ملو�رنة  �أن  �جلماعة  ر�أت  الإح�ساء:  ج. 

 ،1932 �صنة  �لفرن�صي  �النتد�ب  �صلطة  �أجرته  �إح�صاء  نتيجة  وذلك  �أكرثية،  �أنهم  من 

قرى  �إح�صاء  �أغفلت  �أن  بعد  �لعدد،  حيث  من  �الأوىل  �لطائفة  هم  �ملو�رنة  �أن  بعده  �أعلنت 

�إ�صالمية ومناطق كبرية، حيث كان �مل�صلمون يفرون من عملية �الإح�صاء على �عتبار �أنه 

�إح�صاء  �أّي  فيه  �لتاريخ، ولبنان مل يجَر  �لفرن�صي. ومنذ ذلك  �مل�صتعمر  به  �إجر�ء يقوم 

نتيجة ت�صبث �ملو�رنة مبا �أفرزه �الإح�صاء �ملذكور. وقد ترتب على هذ� �الأمر بقاء �آالف 

�للبنانيني حمرومني يف ذلك �حلني من حّق �ملو�طنة، فقط الأنهم م�صلمون، والأن �إح�صاء 

�للبنانية  �الأر��صي  �صمن  تقع  مناطقهم  �أن  من  �لرغم  على  بهم،  يعرتف  مل   1932 �صنة 

 .
31

بن�ّص �لد�صتور

 ثالثًا: طروحات اجلماعة االإ�شالمية حلّل االأزمة وحتقيق

                الوفاق:

كان لكل طرف من �الأطر�ف �للبنانية �ملتخا�صمة طرحه �خلا�ص فيما يتعلق بالوفاق 

وحّل �الأزمة �للبنانية، وكان للجماعة �الإ�صالمية روؤيتها �خلا�صة للحل و�إر�صاء �لوفاق 

بني �الأطر�ف �ملتنازعة، وقد كانت روؤيتها نابعة من نب�ص �ل�صارع �مل�صلم �لذي كان �صبه 

متفق على �الأ�صباب �لتي �أدت �إىل �ندالع �حلرب �للبنانية. ويكن تلخي�ص روؤية �جلماعة 

وثو�بتها فيما يلي:

غ�صان حبل�ص، رد�ً على مذكرة �لرهبانيات �ملارونية، جملة ال�سهاب، بريوت، �لعدد 7 �ل�صنة 9، كانون �الأول/   
29

دي�صمب 1975. يف 1975/11/6، �أ�صدرت جلنة �لبحوث �للبنانية �ملنبثقة عن �لر�بطة �ملارونية و�لرهبانيات بعد 

�جتماعات مطولة عقدت يف �لك�صليك، �ملذكرة �الأوىل من �صل�صلة �ملذكر�ت �لتي كانت تنوي �إ�صد�رها دفاعاً عن 

�مليثاق �لوطني ل�صنة 1943، وقد تطابقت �ملذكرة مع مذكرة �صابقة �أ�صدرها حزب �لكتائب يف 1974/3/20، حيث 

�متياز�ت طائفية مطالبني بوجوب حّل م�صكلة  �لوطني وما نتج عنه من  بامليثاق  �لتم�صك  �تفقتا على وجوب 

�خلوف عند �لن�صارى، وهو �ل�صعار �لذي كان يرفع د�ئماً بوجه �أي مطالبة للم�صلمني ب�صيء من حقوقهم.

املرجع نف�سه.  
30

�أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية.  
31
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�ل�صلطة  وم�صوؤولية  �صالحيات  حيث  من  من�صجماً  ليكون  �للبناين  �لد�صتور  تعديل   .1

رئي�ص  كان  �صو�ء  بال�صالحية،  يتمتع  من  �مل�صوؤولية  يتحمل  بحيث  �لتنفيذية؛ 

�جلمهورية �أم رئي�ص �لوزر�ء.

�لتمثيل  �أم  �الإد�رة  �أم  �حلكم  يف  �صو�ء  �مل�صتويات،  كل  على  �ل�صيا�صية  �لطائفية  �إلغاء   .2

�لنيابي، وحتقيق �لعد�لة �لطائفية بعد �إجر�ء �إح�صاء �صكاين جديد. و�إعادة �لنظر يف 

قانون �النتخابات، و�إقامة م�صاركة فعلية بني جناحي لبنان.

و�صع قانون جديد للجن�صية بحيث متنح لكل من ي�صتحقها، و�إنهاء م�صكلة �ملكتومني   .3

و�جلن�صيات قيد �لدر�ص. 

للمحافظة  �لفل�صطينية  و�ملقاومة  �لعربية،  �لدول  مع  بالتن�صيق  دفاعية  خطة  �عتماد   .4

على �جلنوب. 

�إ�صالح �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية من خالل قانون جديد وع�رشي للجي�ص، بحيث توزع   .5

�لفئوي  �لتحكم  من  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  ينقذ  هرمي،  �أ�صا�ص  على  �ل�صالحيات 

�لعدو  مو�جهة  على  قادر  و�صباطاً،  �أفر�د�ً  متو�زن  قوي  جي�ص  و�إن�صاء  و�لطائفي. 

�خلارجي �صمن �لتوجهات �لعربية �مل�صرتكة، على ر�أ�صه جمل�ص قيادة فعلي.

جمرد  من  بالبلد  يخرج  مبمج،  علمي  القت�صاد  كاأ�صا�ص  �ملرحلي  �لتخطيط  �عتماد   .6

كونه م�رشفاً، وفندقاً، ومنتجعاً، وبناء �صناعة وطنية ودعم �صمود �ملو�طن �للبناين 

يف �ملناطق �لزر�عية.

تاأمني �لتعليم �ملجاين يف كل مر�حله جلميع �ملو�طنني، و�عتماد �صيا�صة تعليمية و�حدة   .7

بتوحيد �لب�مج �ملدر�صية بني �لتعليم �لر�صمي و�خلا�ص. و�إعادة در��صة �ل�صيا�صات 

و�ملناهج �لتعليمية و�لرتبوية و�الإعالمية و�إر�صائها على �أ�صول ومرتكز�ت �أخالقية 

مبا يف ذلك حتقيق �إلز�مية �لتعليم �لديني. 

�حليلولة دون �أي خطوة تق�صيمية جتزئ �لبلد جغر�فياً �أو �صيا�صياً �أو فكرياً، و�ملحافظة   .8

على وحدة لبنان �أر�صاً و�صعباً وموؤ�ص�صات، ورف�ص كل �مل�صاريع �لتق�صيمية.

�ملناطق  بناء  و�إعادة  �لكافية،  �حلماية  تاأمني  بعد  مناطقهم  �إىل  �ملهجرين  جميع  عودة   .9

�ملت�رشرة �أو �لتعوي�ص على �أ�صحابها. 

قيام حو�ر بنّاء يو�جه �مل�صاكل على �أ�صا�ص من �ملو�صوعية و�مل�صارحة.   .10

�مل�صري  بوحدة  �لتز�مه  وتاأكيد  وتوجهات،  و�صيا�صة  هوية  لبنان،  عروبة  تاأكيد   .11

�لعربي، ورف�ص كل �أ�صكال �لتعامل مع �لعدو �ل�صهيوين. 
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حتقيق �صكل متو�زن �صليم من �أ�صكال �لال مركزية �الإد�رية.   .12

�إقامة حياة �جتماعية نظيفة، وهذ� يقت�صي معاجلة �مل�صكالت �لتي خلفتها �حلرب،   .13

على  ي�صاعد  مبا  و�ملكتوبة،  و�ملرئية  �مل�صموعة  �الإعالم  لو�صائل  �صو�بط  وو�صع 

��صتنقاذ �الأجيال من عو�مل �جلرية و�لف�صاد و�النحالل و�ل�صياع.

�عتبار �لروح �لدينية �ل�صحيحة، و�لرتبية �الأخالقية �لقوية �لعالج �الأكرث فاعلية   .14

يف مكافحة �الآفات �مل�صت�رشية يف �ملجتمع �للبناين، و�لعمل على حتقيقها عب �ملناهج 

.
32

�لرتبوية، و�لو�صائل �الإعالمية، و�لقو�نني، و�ل�صيا�صات �ملختلفة

وبناء على ذلك، فقد ركزت �جلماعة على مبد�أ �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية من �لقمة �إىل 

و�صوحاً  �الأيام  تزيده  �لذي  �ملتزن  �ملطلب  فيه  ور�أت  �لنيابي،  باملجل�ص  مرور�ً  �لقاعدة 

من  متكنت  و�إن  �جلماعة،  بر�أي  فهي  �مل�صكالت،  م�صكلة  �لطائفية  يف  ور�أت  ومتانة، 

�ملحافظة على لبنان، �إال �أنها لي�صت �لدو�ء �لناجع جلر�حاته. وذهبت �جلماعة �إىل �لقول 

باأنه �إن كان مقبوالً يف فرت�ت ما�صية، ويف �صبيل منح �لطماأنينة لفريق �أن توزع �لرئا�صات 

يتم  �أن  �الأجدر  من  فاإنه  طو�ئف،  �إىل  ينت�صبون  �أ�صخا�ص  عب  لبنان  يحكم  و�أن  طائفياً، 

�ملطلب حا�رش�ً يف روؤية �جلماعة  . وظّل هذ� 
33

�لكفاءة و�جلد�رة �إىل  �لتوزيع  جتاوز هذ� 

�الإ�صالمية لالإ�صالح، ويف كل بر�جمها �النتخابية حتى يومنا هذ�، مع تطوير يف طرحها 

�ل�صيا�صي �لو�صع  يف  �ملتغري�ت  مع  يتنا�صب  مبا  �ل�صيا�صية  �لطائفية  �إلغاء   ملو�صوع 

�للبناين. 

�لتي ال  �الإ�صالمية �حللول و�ملبادر�ت �ملجتز�أة  �أخرى، رف�صت �جلماعة  ومن ناحية 

تعالج �أ�صباب �الأزمة كما كانت تر�ها. فقد رف�صت �لوثيقة �لد�صتورية �لتي قدمها �لرئي�ص 

�صليمان فرجنية �صنة 1976 على �إثر �لو�صاطة �ل�صورية حلل �الأزمة، �لتي ن�صت على ما 

يلي: 

ت�صور  �أي�صاً:  و�نظر  اللبنانية؛  الأزمة  يف  الإ�سالمية  اجلماعة  �الإ�صالمية،  �جلماعة  يف  �الإعالم  �أمانة  �نظر:   
32

�لزيتونة  مركز  لدى  حمفوظة  )ن�صخة   1980/3/14 الأمان،  �ملعلنة،  وللمبادئ  للوفاق  �الإ�صالمية  �جلماعة 

�الإ�صالمية،  �جلماعة  �لعام،  �لر�أي  �إىل  �الإ�صالمية  �جلماعة  مذكرة  �أي�صاً:  و�نظر  و�ال�صت�صار�ت(؛  للدر��صات 

�ملطالب  يكن،  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(؛ وفتحي  �لزيتونة  لدى مركز  )ن�صخة حمفوظة   1975/8/21 لبنان، 

بيان  �أي�صاً:  و�نظر  2؛  �ص   ،1975/8/1  ،9 �ل�صنة   ،3 �لعدد  بريوت،  ال�سهاب،  جملة  جديد،  من  �الإ�صالمية 

�صادر عن �جلماعة �الإ�صالمية، هذه مطالبنا ونرف�ص �أن�صاف �حللول، بريوت 1975/3/14 )ن�صخة حمفوظة 

لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�نظر: حممد علي �صناوي، امل�سلمون يف لبنان مواطنون ل رعايا.  
33
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تاأكيد �لُعرف �ل�صائد، فيما يتعلق بالتوزيع �لطائفي للرئا�صات �لثالث، رئا�صة 

�جلمهورية للمو�رنة، ورئا�صة جمل�ص �لنو�ب للم�صلمني �ل�صيعة، ورئا�صة جمل�ص 

نة. توزيع مقاعد جمل�ص �لنو�ب، بالت�صاوي، بني �مل�صلمني  �لوزر�ء للم�صلمني �ل�صُّ

�ملطلقة.  باالأكرثية  �لنو�ب  قبل  �لوزر�ء من  �نتخاب رئي�ص جمل�ص  و�مل�صيحيني، 

ت�صويت جمل�ص �لنو�ب، باأكرثية ثلثَي �أ�صو�ته، يف �صاأن �مل�صائل �حليوية. وتكون 

�أكرثية �لثلثنَي �رشورية، يف �لدورة �الأوىل النتخاب رئي�ص �جلمهورية، وتخّف�ص 

�إىل ن�صبة 55%، يف �لدورة �لثانية. 

�أف�صت  �لتي  �ل�صورية  باملبادرة  فيه  رحبت  بياناً،  حينها  �جلماعة  �أ�صدرت  وقد 

رئي�ص  ر�صالة  يف  �لو�ردة  �الإ�صالحية  �ملحاولة  رف�صت  لكنها،  �لنار،  الإطالق  وقف  �إىل 

�جلمهورية �لتي بنيت على �أ�صا�ص �ملبادرة �ل�صورية �ملذكورة، حيث ر�أت �أنها �نطلقت من 

و�قع �النق�صام �لطائفي ومل تتجاوز هذ� �لو�قع.

مل تقت�رش مو�قف �جلماعة من �لق�صية �للبنانية على �حلر�ك �ل�صيا�صي �لد�خلي، بل 

بادرت منذ وقت مبكر �إىل مو�كبة �لتحركات �لدولية و�الإقليمية، وخ�صو�صاً �لعربية منها، 

�ملاأزوم،  �للبناين  للو�صع  حّل  �إيجاد  وحماولة  �حلرب،  فتيل  نزع  �إىل  ت�صعى  كانت  �لتي 

فيما يح�صل ومقرتحة  �جلماعة  �إليها عار�صة وجهة نظر  �لر�صائل و�ملذكر�ت  وتوجيه 

موؤمتر  �إىل   ،1975/10/14 يف  �جلماعة  رفعتها  �لتي  �ملذكرة  ومنها  و�حللول.  �لتو�صيات 

�الأزمة  لبحث  �لكويت  دولة  من  بدعوة  تون�ص  يف  �نعقد  �لذي  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء 

�للبنانية. وقد عك�صت �ملذكرة روؤية �جلماعة �ملرحبة بالتحرك �لعربي حلل �الأزمة، حيث 

ر�أت �أن �الأمر يحظى بقبول �جلماهري �لو�عية يف لبنان الأنها تعّد نف�صها جزء�ً ال يتجز�أ من 

 .
34

�ل�صعب �لعربي، ر�ف�صة يف �ملقابل �لتدخل �لدويل �أو تدويل �الأزمة �للبنانية

�لنظر  لفتت  �جلماعة  �أن  �إال  �للبنانية،  �الأزمة  يف  �لفل�صطيني  �لبعد  من  �لرغم  وعلى 

�رتباطه يف بع�ص  �لرغم من  �الأزمة هو د�خلي بحت، على  �الأ�صل يف  �أن  �إىل  يف مذكرتها 

�أوجهه بت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقد �صددت �جلماعة على هذه �لنقطة الأن �أطر�ف 

�الأزمة �لفاعلني على �ل�صعيد �مل�صيحي �ملاروين كانو� ُيرجعون �أ�صباب �الأزمة �إىل �لوجود 

�لفل�صطيني، ر�ف�صني �العرت�ف بوجود خلل يف تركيبة �حلكم يف �لد�خل �للبناين.

�جلماعة  حركة  من  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  موؤمتر  �إىل  مرفوعة  مذكرة  �الإ�صالمية،  �جلماعة  �لعام،  �ملكتب   
34

�الإ�صالمية يف لبنان، 1975/10/14 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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و�أنها  مباالة،  بالال  �لدولة  فيه  �تهمت   ،1975/9/10 يف  بياناً  �جلماعة  �أ�صدرت  كما 

�الأبرياء  مقتل  يف  وت�صببت  �صيد�  يف  �جلي�ص  �أنزلت  و�أنها  �ملناطق؛  يف  �لتخريب  متار�ص 

بريوت  يف  و�أنها  �لنا�رشي،  �ل�صعبي  �لتنظيم  موؤ�ص�ص  �صعد،  معروف  ر�أ�صهم  وعلى 

يحتاجون،  مبا  و�صاعدتهم  �للبنانية  �لكتائب  حزب  فاأنزلت  �جلي�ص،  �إنز�ل  يف  ف�صلت 

�لعزل  من  �لع�رش�ت  يقتل  )�ملردة(  �لزغرتاوي  �لتحرير  جي�ص  تركت  طر�بل�ص  يف  و�أنها 

�لبيان كل مظاهر �القتتال �لطائفي، وطالبت بت�صليم  و�الأبرياء. و��صتنكرت �جلماعة يف 

.
35

�لقتلة و�إعد�مهم؛ حتى ال يتحول لبنان �إىل قبائل ت�صتعل بينها حروب �لثاأر و�النتقام

ويف 1975/11/18، عقد �ملكتب �لعام للجماعة �الإ�صالمية �جتماعاً طارئاً و�أ�صدر ن�ص 

فيه �أكد  كر�مي،  ر�صيد  �حلكومة  ورئي�ص  فرجنية  �صليمان  �جلمهورية  رئي�ص  �إىل   برقية 

على مطلب �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية من �لرئا�صات �لثالث، كما �أكد رف�صه �ملطلق للتق�صيم، 

�لتدويل؛ كما طالبها بحماية  �لدولة باإف�صال خمطط  �للبنانية، وطالب  �أو لتدويل �مل�صاألة 

�ملقاومة  “مع  �تفاقياتها  �لدولة  حترتم  و�أن  �النعز�يل،  �لتاآمر  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�لفل�صطينية وتق�صي على �خلارجني على �لقانون من حمور �النعز�ل، فهوؤالء هم �لذين 

.
خرجو� على �صلطة �لدولة وعر�صو� �أمنها ووحدتها للخطر”36

حول  بت�رشيح  يكن  فتحي  �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام  �الأمني  �أدىل   ،1982/3/4 ويف 

زيارة �ملبعوث �الأمريكي فيليب حبيب �إىل لبنان، �لذي �أبرم �تفاقاً لوقف �إطالق �لنار بني 

“�إ�رش�ئيل” ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف متوز/ يوليو 1981، و1982/8/18، قال فيه: 
�لفرن�صي فرن�صو� ميرت�ن  �لرئي�ص  �أو  �الأمريكي حبيب  �ملبعوث  لن يحلها  “�إن ق�صايانا 
François Mitterrand �أو �أي مبعوث �آخر �إىل منطقة �ل�رشق �الأو�صط، �إن مل يكن �حلل 

نابعاً من �إر�دتنا نحن ومن �إياننا نحن”. و�أ�صاف �أن �الأنظمة �لعربية �لتي تنتظر �حللول 

لي�صت قادرة على “�إعادة �حلق �إىل ن�صابه �صو�ء بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية وملحقاتها 

�أو للق�صية �للبنانية وم�صتقاتها، بل �إن هذه �الأنظمة غري جديرة بالت�صدي مل�صوؤولية هذه 

.
�لفرتة �لتاريخية �حلا�صمة من حياة �الأمة”37

�لزيتونة  مركز  لدى  حمفوظة  )ن�صخة   1975/9/10 و�ملجازر،  و�ملهازل  �لف�صائح  دولة  �الإ�صالمية،  �جلماعة   
35

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�ملكتب �لعام حلركة �جلماعة �الإ�صالمية، طر�بل�ص، ن�ص �لبقية �لتي وجهتها �جلماعة �الإ�صالمية يف لبنان �إىل   
36

�ملر�جع �لعليا، 1975/11/19 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�أمانة �الإعالم، �جلماعة �الإ�صالمية، ت�رشيح من �الأمني �لعام للجماعة �الإ�صالمية يف لبنان حول زيارة �ملبعوث   
37

�الأمريكي فيليب حبيب، 1982/3/4 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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يف  �للبناين  �حلو�ر  موؤمتر  �إىل  مذكرة  �الإ�صالمية  �جلماعة  وجهت   ،1983 �صنة  ويف 

جنيف، وكان �ملوؤمتر قد عقد بهدف معاجلة جذور �الأزمة �للبنانية، طالبت فيها بـ:

�إلغاء ميثاق �صنة 1943، و�إعادة �لنظر يف �لد�صتور �للبناين مبا يجعله قادر�ً   .1

�لعد�لة و�مل�صاو�ة بني  �ملتغري�ت و�مل�صتجد�ت، �صامناً حتقيق  على مو�جهة 

�جلميع )و�إن كنا نعتقد باأن حتقيق ذلك و�صمانه مرهون بتطبيق �رشع �هلل 

وحده، �لذي ال ياأتيه �لباطل من بني يديه وال من خلفه(. 

�مل�صا�ص  و�عتبار  طائفة،  لكل  �لدينية  و�حلرية  بال�صخ�صية  �مل�صا�ص  عدم   .2

بالدين خيانة تفوق خيانة �لوطن. 

�إعادة �لنظر يف �التفاق �للبناين - �الإ�رش�ئيلي مبا يحفظ على �لوطن كر�مته   .3

و��صتقالله وحريته. 

فتح حو�ر مبا�رش مع �صورية و�ملقاومة �لفل�صطينية مبا من �صاأنه �أن ينعك�ص   .4

�إيجاباً على �ل�صاحة �للبنانية.

�إجر�ء �إح�صاء �صامل، وتعديل قانون �جلن�صية مبا ي�صمن �إز�لة �لغنب �لالحق   .5

باملكتومني، وحتقيق �لعد�لة و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني.

تعديل قانون �جلي�ص مبا يحقق �لتو�زن يف موؤ�ص�صاته و�أجهزة قيادته.  .6

فئة  مل�صلحة  مكر�صة  غري  للعد�لة  حمققة  يجعلها  مبا  �لقو�نني  كافة  تعديل   .7

مفا�صلة غري  من  �جلميع  على  �لقو�نني  هذه  تطبيق  و�صمان  طائفة   �أو 

وال متييز.

له،  �متد�د�ً  �لعربي و�الإ�صالمي، مبا يجعله  �إىل حميطه  لبنان  �نتماء  تاأ�صيل   .8

.
38ً

ولي�ص �متد�د�ً غربياً �أو �نبعاثاً فينيقيا

�للبنانية  �الأطر�ف  بني  توقيعه  مّت  �لذي  �لطائف  باتفاق  �الإ�صالمية  �جلماعة  رحبت 

�ملختلفة �صنة 1989 منذ �لبد�ية، على �أ�صا�ص �أنه ينهي حقبة �حلرب �الأهلية، وي�صاعد يف 

فتح �صفحة جديدة، وبالتايل مل تعار�ص �التفاق يف ذلك �لوقت، ولكنها مل تكن يف موقع 

.
39

�صيا�صي موؤثر ُيّكنها من �لتاأثري �ملبا�رش على جمرى تنفيذ �التفاق

 1983/10/31 جنيف،  يف  �للبناين  �حلو�ر  موؤمتر  �إىل  �الإ�صالمية  �ملذكرة  �الإ�صالمية،  �جلماعة  �لعامة،  �الأمانة    
38

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع عماد �حلوت، 2014/9/27.  
39
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ال�شـيا�شـيـة فـي االإ�شـالميـة  اجلمـاعـة   رابـعــًا: جهــود 

                  املحافظات:

1. بريوت:

�إذ� كان �لعمل �لدعوي و�جلهادي قد �نطلق يف �صمال لبنان من مدينة طر�بل�ص، فقد 

�للبنانية  �حلرب  بد�ية  بعد  خ�صو�صاً  للجماعة،  �ل�صيا�صي  �لعمل  مركز  بريوت  �صكلت 

�لع�صكري  �لوجود  �أن  باعتبار  �ل�صمال،  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  بد�يات  كانت   .1975 �صنة 

للجماعة كان ي�صتدعي متثيلها يف �ملوؤ�ص�صات �لتي �أفرزتها �حلرب �للبنانية، ال �صيّما ما 

�صمي باملجل�ص �ل�صيا�صي يف كل مدينة، فطر�بل�ص كان فيها جمل�ص �صيا�صي تتمثل فيه كل 

�لقوى �ل�صيا�صية و�لف�صائل �لفل�صطينية �ملوجودة على �ل�صاحة �ل�صمالية.

 ،1975 �أو�خر �صنة  وعندما بد�أت �جلماعة يف بريوت متار�ص دور�ً جهادياً ع�صكرياً 

�لعمل  هذ�  ينعك�ص  �أن  بّد  ال  كان  �جلماعة،  �صباب  لت�صليح  �ملادية  �الإمكانات  وتوفرت 

متثل  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �لقوى  كانت  حيث  بريوت،  يف  �صيا�صياً  ح�صور�ً  �جلهادي 

�لي�صارية  �لتيار�ت  �ل�صيا�صي، وخ�صو�صاً  �لعمل  �لرئي�صيني، وكان قادة  فيها برموزها 

يتمثلون يف تلك �ملكاتب؛ باالإ�صافة �إىل �لتمثيل �لفل�صطيني �لقوي كيا�رش عرفات وغريه 

من قادة �لف�صائل �لفل�صطينية. وبد�أت �جلماعة بامل�صاركة تدريجياً �إىل �أن �نتهت �ملرحلة 

�الأوىل من �حلرب �للبنانية �أو�خر �صنة 1976.

مدينة  �عتبار  بد�ية  منذ  بد�أت  فقد  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  مع  �جلماعة  عالقة  عن  �أما 

.
40

بريوت مركز�ً �أ�صا�صياً لقياد�ت هذه �لف�صائل، ويف طليعتهم يا�رش عرفات

يو�صف  حممد  �أبرزهم  كان  فتح،  حركة  يف  �إ�صالمية  قياد�ت  على  �جلماعة  تعّرفت 

�لنجار قبل �أن تغتاله “�إ�رش�ئيل” �صنة 1973، وعلى خليل �لوزير )�أبو جهاد(، و�صبحي 

�أ�صلحة ثقيلة ومتو�صطة مل  �أبو كر�ص وغريهم. وقد وظفت هذه �لعالقة للح�صول على 

ف�صيل  �إن�صاء  عرفات  على  �جلماعة  طرحت  �جلل�صات  �إحدى  ويف  لديها.  متوفرة  تكن 

�إ�صالمي فل�صطيني، قبل بروز حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، فرّد باأنه يرّحب بذلك 

�رشط �أن يندمج هوؤالء �ل�صباب يف حركة فتح، وهو يتكفل بتدريبهم وت�صليحهم وتوفري 

.
41

كل حاجاتهم

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
40

�ملرجع نف�صه.  
41
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وعندما ن�صبت �حلرب �الأهلية �صنة 1975 كانت �جلماعة يف بريوت تن�صق مع حركة 

خطوط  على  باملر�بطة  ي�صارك  �جلماعة  �أن�صاأته  �لذي  �ملجاهدون  تنظيم  وكان  فتح، 

.
42

�لتما�ص، ويتلقى بع�ص ما يحتاجه من �لذخرية عندما كان يحتاج �إليها

�ال�صرت�كي بزعامة كمال  �لتقدمي  �صيا�صية مع �حلزب  �أقامت �جلماعة عالقات  كما 

�لف�صائل  من  وغريها  بـ“�ملر�بطون”،  �ملعروفة  �مل�صتقلني  �لنا�رشيني  وحركة  جنبالط، 

.
43

�لوطنية �للبنانية

2. طرابل�س:

�ل�صيا�صية  “�للجنة  ��صم  حتت  طر�بل�ص  يف  للجماعة  �صيا�صية  جلنة  �أول  تاأ�ص�صت 

�إبر�هيم  بعده  من  وتر�أ�صها  �ل�صناوي،  علي  حممد  برئا�صة   ،1975 �صنة  طر�بل�ص”  يف 

�مل�رشي �صنة 1982، ثم عبد �هلل بابتي خالل �لفرتة 1985–1988، وكم�صوؤول �صيا�صي 

رئا�صة  هرمو�ص  �أ�صعد  ت�صلّم   ،1992–1988 �لفرتة  وخالل  �أي�صاً.  لبنان  يف   مركزي 

�ملكتب �ل�صيا�صي �لذي ��صتُحدث يف تلك �لفرتة، ثم عاد وت�صلم عبد �هلل بابتي رئا�صة �ملكتب 

.
خالل �لفرتة 1992-1996، و�أ�صعد هرمو�ص خالل �لفرتة 442000-1996

�لتحرير  منظمة  �صيطرة  �أن  �إال  �ل�صيا�صي،  �لعمل  يف  بريوت  مركزية  من  �لرغم  على 

�ل�صيا�صي �لزخم  جعلت  بريوت،  يف  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  على  �صورية  ثم   �لفل�صطينية 

حيث  �للبنانية،  �حلرب  فرتة  خالل  خ�صو�صاً  طر�بل�ص،  يف  مرتكز�ً  �الإ�صالمية  للجماعة 

�صناعة  يف  م�صاركتها  خالل  من  �أ�صا�صياً  رقماً  تكون  �أن  �الإ�صالمية  �جلماعة  ��صتطاعت 

�حلدث �ل�صيا�صي وحتى �الأمني يف معظم �حلياة �ل�صيا�صية �لطر�بل�صية. كما كانت �جلماعة 

�ل�صيا�صية  �الأو�صاع  تدهور  دون  وحتول  �التفاقات،  ت�صوغ  �أن  ��صتطاعت  و�زنة  قوة 

و�الأمنية نحو �الأ�صو�أ يف كثري من �ملو�قع، باالإ�صافة �إىل �الأدو�ر �لتي مار�صتها يف خمتلف 

�أ�صكال �لعمل �جلبهوي. ففي بد�ية �حلرب �الأهلية، �صاركت �جلماعة �الإ�صالمية يف �للجنة 

�الإ�صالمية،  و�لهيئات  �لوطنية،  �الأحز�ب  من  حينها  ت�صكلت  �لتي  �ل�صمال  يف  �الأمنية 

و�ملقاومة �لفل�صطينية، و�جلي�صني �للبناين و�ل�صوري، وكانت تهدف �إىل م�صاعدة ما تبقى 

�ملرجع نف�صه.  
42

�ملرجع نف�صه.  
43

فاطمة  �أجرتها  �إلكرتونية  ومر��صالت  2014/9/18؛  بريوت،  هرمو�ص،  �أ�صعد  مع  �صعادة  رنا  �أجرتها  مقابلة   
44

2015/9/18؛ ومقابلة هاتفية �أجرتها فاطمة عيتاين مع عبد �هلل بابتي،  �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص،  عيتاين مع 

طر�بل�ص، 2015/12/17.
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من �أجهزة �لدولة، و�أ�صبحت فيما بعد مرجعاً الأي �صكوى، غري �أن تلك �للجنة مل تعّمر 

طويالً الأن تف�صي �مل�صاكل �الأمنية و�ل�صيا�صية كان مطلوباً لرفع حدة �الأحد�ث، وكانت 

�للجنة �الأمنية حمدودة �ل�صالحيات، مما �أدى �إىل ف�صلها �أو �إلغائها، لكنها كانت تتجدد من 

 .
45

حني �إىل �آخر وفق متطلبات كل مرحلة

 ،)1986–1976( �الجتماعي”  للعمل  �لوطني  “�لتجمع  يف  �أي�صاً  �جلماعة  و�صاركت 

وهو جتمع �صمل فعاليات من كل �الجتاهات و�النتماء�ت و�لطو�ئف يف طر�بل�ص، حيث 

�أنو�عها  خمتلف  على  و�جلمعيات  �الجتماعية،  و�لهيئات  �الأ�صا�صية،  �لنقابات  �صّم 

و�أن�صطتها �خلريية، و�لرتبوية، و�لثقافية، و�لريا�صية. وكان يهدف �إىل تقدمي �خلدمات 

وفقد�ن �لدولة  �نهيار  حالة  مو�جهة  يف  �ل�صمال،  ملنطقة  �أوجهها  مبختلف   �الجتماعية 

.
46

�خلدمات

جمل�ص  مبثابة  كان  �لذي  و�الإمناء”  �لتن�صيق  “جمل�ص  يف  �أي�صاً  �جلماعة  و�صاركت 

عن  ممثلني  �صّم  و�لذي  و�الأمنية،  و�ل�صيا�صية  �ملعي�صية  �ل�صمال  �صوؤون  كافة  الإد�رة 

�لهيئات �الإ�صالمية؛ �جلماعة �الإ�صالمية، وجند �هلل، و�الأحز�ب �لوطنية و�لتقدمية ممثلة 

ومنظمة  �ال�صرت�كي،  �لعربي  �لبعث  وحزب  �ل�صيوعي،  و�حلزب  ت�رشين”   24“ بحركة 

تلبية  �إىل  �ملجل�ص  �صعى  وقد  �الجتماعي.  للعمل  �لوطني  و�لتجمع  �ل�صيوعي،  �لعمل 

�الحتياجات �خلدماتية للنا�ص، كما �أنه �أجرى ت�صوية ب�صاأن فروقات �صعر �لبنزين توؤول 

�لعام لهذ�  �لعام على طر�بل�ص، وبلغ �ملجموع  �إقامة م�صاريع �جتماعية تعود بالنفع  �إىل 

�ملبلغ نحو خم�صة ماليني لرية لبنانية )نحو 1.67 مليون دوالر(، قرر �ملجل�ص ��صتخد�مها 

حالت  ظروفاً  لكن   ،
47

�للبنانية �الأهلية  �حلرب  �أحد�ث  نتيجة  للمعوقني  د�ر  ال�صتحد�ث 

دون ذلك، ومّت بقر�ر من �جلماعة �رشف �ملبالغ على م�صاريع عمر�نية يف طر�بل�ص، جرى 

.
48

تنفيذ بع�صها، ومل يتم تنفيذ �الآخر

كما �صاركت �جلماعة يف “هيئة �لتن�صيق �ل�صمالية” خالل �لفرتة 1976–1986، �لتي 

�صمت جميع �لف�صائل �لفل�صطينية، و�لهيئات �الإ�صالمية، و�الأحز�ب �لوطنية، ومندوبي 

�لدولة من درك، وجي�ص، و�أمن، وكذلك ممثلني عن �لطرف �ل�صوري، مما جعلها قيادة 

�نظر: عبد �هلل بابتي، طرابل�س اأحداث ومواقف )طر�بل�ص: جمموعة �لنجمة للطباعة، 2000(، �ص 20.   
45

املرجع نف�سه، �ص 22.  
46

املرجع نف�سه، �ص 25.  
47

عبد �هلل بابتي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/7.  
48
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فعلية للمدينة، ُتعر�ص فيها �لق�صايا �ل�صيا�صية وكل ما يتعلق باحللول و�ملر�جعات مع �أّي 

طرف معادٍ �أو �صديق. وقد تر�أ�ص تلك �لهيئة �لرئي�ص ر�صيد كر�مي، ويف حال غيابه كان 

ينوب عنه رئي�ص بلدية طر�بل�ص ع�صري �لد�ية؛ وكانت �لهيئة حماولة جادة لتجنيب مدينة 

طر�بل�ص �ل�رش�عات �لد�خلية، مما جعلها هيئة تو�فقية جتمع معظم �الأطر�ف، ومظهر�ً 

�ل�صاحة  وعلى  حملياً  فيها  بارز�ً  دور�ً  �جلماعة  لعبت  وقد   .
49

�أنو�عه على  للن�صاط  عاماً 

.
50

�للبنانية، وكذلك خارجياً مع �الأطر�ف �لفاعلة ك�صورية وغريها

�صاَب   ،1983 �صنة  طر�بل�ص  �إىل  عّمار  �أبو  و�صول  عقب  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  وبعد 

�لعالقة بني �جلماعة �الإ�صالمية وبني بع�ص �الأحز�ب �صيء من �لتوتر، وذلك عقب �إخر�ج 

من  �لبعث  وحزب  �لقومي،  و�حلزب  �ل�صيوعي،  و�حلزب  و�لقومية؛  �لي�صارية  �الأحز�ب 

.
51

مدينة طر�بل�ص ِمن قبل حركة �لتوحيد

�لي�صارية،  �الأحز�ب  من  �لطر�بل�صية  �ل�صاحة  باإفر�غ  �لتوحيد  حركة  قيام  وبعد 

�الإ�صالمية  �تفقت �جلماعة  بالقر�ر هناك،  �لطر�بل�صي و�النفر�د  �مل�صهد  و�ل�صيطرة على 

وحركة �لتوحيد على ت�صكيل “�للقاء �الإ�صالمي” )1983–1985(، تكري�صاً خلط �جلماعة 

وكان  و�لع�صكري.  �ل�صيا�صي  بالقر�ر  �لتفرد  ورف�ص  باالآخرين  �العرت�ف  على  �لقائم 

��صتمر�ر  �أفاد يف  �الإ�صالمي ولي�ص توحيد �حلركتني، وقد  �ل�صف  �إىل جمع  �للقاء يهدف 

�لتيار �الإ�صالمي وخماطبة �الآخرين، و�صّهل كثري�ً حّل �إ�صكاالت كبرية، كان من �أبرزها 

.
52

�صعي �لنظام �ل�صوري وحلفائه ل�رشب حركة �لتوحيد يف منت�صف �لثمانينيات

�ملدينة.  �إىل  �ل�صوريني  دخول  �أعقبها  �لتي  طر�بل�ص  معركة  وقعت   ،1985 �صنة  يف 

�لتي كانت متار�ص على �حلالة  1986، غلبت �ملالحقات �الأمنية، و�ل�صغوطات  ويف �صنة 

�الإ�صالمية يف طر�بل�ص، ومن �صمنها �جلماعة، و�نتقل بع�ص رموز �جلماعة خالل �لعام 

كما  �ل�صنية،  �إىل  �نتقل  و�لبع�ص  �خلارج،  �إىل  �صافر  وبع�صهم  �صيد�،  �إىل   1987/1986

.
53

حدث مع �أ�صعد هرمو�ص

عبد �هلل بابتي، طرابل�س اأحداث ومواقف، �ص 30.  
49

عبد �هلل بابتي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/7.  
50

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
51

عبد �هلل بابتي، طرابل�س اأحداث ومواقف، �ص 33.  
52

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
53
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وبعد �نتهاء �حلملة �ل�صورية �لتي ع�صفت باملدينة، تر�خت �لقب�صة �الأمنية يف �لعام 

�إليها. وبد�أ  �ل�صيا�صي و�لدعوي، كما عاد ح�صور �جلماعة  �لن�صاط  1988/1987، وعاد 

تن�صيط عمل �لتجمع �لوطني للعمل �الجتماعي، وهيئة �لتن�صيق �ل�صمالية، �لتي كان �أ�صعد 

�إطار �صيا�صي  �آنذ�ك( ممثل �جلماعة فيهما، يف  هرمو�ص )�مل�صوؤول �ل�صيا�صي يف �ل�صمال 

�لعمل  �نطلق وت�صاعد   ،1989 �صنة  �لطائف،  �تفاق  . وبعد 
54

�ل�صيا�صية �لقوى  ي�صم كل 

.
�ملقاوم يف �جلنوب، وح�رشت �جلماعة على م�صتوى �النتخابات �لنيابية �صنة 551992

لتذليل  تو��صل،  عالقة  �ل�صوري  �لوجود  مع  �جلماعة  عالقة  كانت  �لفرتة،  هذه  ويف 

بعد  �الإ�صالمي  �لتيار  مالحقة  نتيجة  �لعالقة  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �مل�صكالت  من  �لكثري 

على  ممكنة؛  خ�صائر  باأقل  �أمنياً  �ل�صاغطة  �ملرحلة  الجتياز  وحماولة  طر�بل�ص،  معركة 

�لرغم من �ل�صغوط �الأمنية، و�ل�صيا�صية �لتي كانت متار�ص على �جلماعة، و�لتي تهدف 

.
56

�إىل جرها لل�صد�م مع �لنظام �ل�صوري، وتهمي�ص دورها يف �حلياة �للبنانية

�تخذت �جلماعة �الإ�صالمية خيار�ً �صعباً هو �لثبات يف مو�قعها يف �ل�صمال، و�ملحافظة 

على وجودها وعلى موؤ�ص�صاتها ومر�كزها، ومنع �أن يح�صل معها ما ح�صل مع حركة 

�لتوحيد �الإ�صالمي، �لتي �نق�صمت على نف�صها و�عتقل �لكثري من �صبابها، �أو خرجو� �إىل 

�ملنايف خارج لبنان. وهذ� تطلب جهد�ً �صيا�صياً م�صاعفاً، وهو ما دفع �للو�ء غازي كنعان 

بالقول الأ�صعد هرمو�ص: “يا �أ�صعد لقد كنتم �أذكياء، �جلماعة تعاملت مع �لوجود �ل�صوري 

بذكاء؛ مل تتنازل عن مبادئها ويف �لوقت نف�صه مل تقدم تنازالت، ورف�صت �أن تنجر هي 

.
وج�صمها �ملمتد على �صائر �ملناطق �للبنانية �إىل �رش�عات مع �لوجود �ل�صوري”57

3. �سيدا:

وكانت  نا�صئة،  جتربة  �ل�صبعينيات  يف  �صيد�  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  جتربة  كانت 

�لقيادة عنا�رشها  �إىل �جلماعة يف ذلك �لوقت عنا�رش �صابة، و�صجعت  �لعنا�رش �ملنتمية 

على خو�ص �لتجربة، بينما قامت هي على قيادتها، ورعايتها، وتوجيهها.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
54

�ملرجع نف�صه.  
55

�ملرجع نف�صه.  
56

�ملرجع نف�صه.  
57
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1985، على  �أول م�صوؤول �صيا�صي يف مكتب �صيد� �صنة  �أرقه د�ن  كان �صالح �لدين 

م�صتوى  على  حمافظة”  “جمل�ص  �صمي  ما  ت�صكل   1987 �صنة  ويف  �صيا�صية.  جلنة  ر�أ�ص 

�جلنوب �للبناين، �أي �صيد� وكل �جلنوب؛ الأن �جلماعة كانت موجودة يف بع�ص �ملناطق 

�أ�صبح �لفرتة،  تلك  يف  للجنوب.  تابعاً  �خلروب  �إقليم  وكان  �صيد�،  خارج   �جلنوبية 

عمار  �ل�صيخ  وعلي  �ملحافظة،  م�صتوى  على  �صيا�صياً  م�صوؤوالً  د�ن  �أرقه  �لدين  �صالح 

م�صوؤوالً �صيا�صياً على م�صتوى �صيد�، وهنا بد�أ دور عمار مع �لقوى �ملحلية �ل�صيد�وية 

وتو�ىل   .
581987–1985 �لفرتة  يف  �ل�صورية  �ملخابر�ت  مع  وحتى  �لفل�صطينية،  و�لقوى 

على من�صب �مل�صوؤول �ل�صيا�صي على م�صتوى �ملحافظة: �صالح �لدين �أرقه د�ن، ثم علي 

.
59

�ل�صيخ عمار

�لو�صع  كان  �الإ�رش�ئيلي(،  �الجتياح  )قبل  �لثمانينيات  و�أو�ئل  �ل�صبعينيات  يف 

�لطيف  �ألو�ن  �ختالف  على  �لي�صارية  �الأحز�ب  عليه  تهيمن  �صيد�  مدينة  يف  �ل�صيا�صي 

كيفية  حول  ت�صاوؤل  هناك  وكان  قوميني.  �إىل  نا�رشيني،  �إىل  �صيوعيني،  من  �لي�صاري، 

ومنهجي؛  عقدي  تنافر  مكوناته  وبني  بينها  جمل�ص  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  م�صاركة 

�أنه مل يكن هناك يف ذلك �لوقت بلورة لتاأ�صيل �رشعي للتحالفات �ل�صيا�صية  خ�صو�صاً 

مع تيار�ت �أخرى تخالف �لعقيدة و�لر�أي و�لتوجه. وحني حاولت �جلماعة �أن ت�صارك 

يف �ملجل�ص �ل�صيا�صي ملدينة �صيد� كانت �أمام �أ�صئلة �صعبة مرتبطة بخيارها �الإ�صالمي، 

وما يرتتب عليه من قناعات توؤثر على قر�ر�ت �جلماعة على �ملدى �لبعيد.

�صّم  �إ�صكالية  لديه  كانت  نف�صه  �ل�صيا�صي  فاملجل�ص  متبادلة،  �الإ�صكالية  وكانت 

�إ�صالميني �إليه. ويف �أو�خر �ل�صبعينيات، مّت �صّم �صالح �لدين �أرقه د�ن للمجل�ص ب�صفته 

�صخ�صية عامة يف �صيد�، وهو �صمناً يثل �جلماعة �الإ�صالمية �لتي ينتمي �إليها، وكانت 

تلك �ل�صيغة مقبولة. وبعد �ن�صمامه للمجل�ص �ل�صيا�صي �أ�صبحت �جلماعة جزء�ً م�صاركاً 

 .
60

يف عملية �صناعة �لقر�ر على م�صتوى �ملدينة

�جلماعة  رف�صت   ،1982 �صنة  �صيد�  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  عند  �أخرى،  جهة  من 

و�لتعامل  بالتعاون  ر�صيت  جماعات  من  تاألف  �صيد�وي  �إطار  مع  �لتعامل  �الإ�صالمية 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
58

�ملرجع نف�صه.  
59

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، �صيد�، 2011/2/16.  
60
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مع �لقوى �النعز�لية. وبعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي بلغت �جلماعة �الإ�صالمية �أوج قوتها 

�ل�صيا�صية و�الأمنية يف �ملدينة، ب�صبب م�صاركتها يف �ملقاومة ويف حرب حترير �صيد�، وظلت 

. وقد 
61

على قناعتها ب�رشورة م�صاركة كل �الأطياف �ل�صيد�وية يف �صناعة قر�ر �ملدينة

�أعيد ت�صكيل �ملجل�ص �ل�صيا�صي للجماعة �الإ�صالمية يف �صيد� بعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي 

منها �صنة 1985، وبعد عودة قياد�ت �جلماعة، �لذين خرجو� من �ملدينة الأ�صباب �أمنية، 

.
62

وعودة �ل�صباب �لذين قاومو�

�ملجتمع  مع  مميزة  عالقات  بناء  يف  وجنحت  موؤثر،  ح�صور  للجماعة  كان  وقد 

�جلماعة  تركيز  وكان  باملتطوعني.  �لع�صكري  جناحها  رفد  يف  �أ�صهم  مما  �ل�صيد�وي، 

�الأر�ص وحتريرها، و�صون �حلقوق  �ملجتمع و�لدفاع عن حقوقه، وحماية  على خدمة 

 .
63

و�حلريات

فقد  و�ل�صعبية،  �حلزبية  �ل�صيد�وي  �ملجتمع  �أطياف  مع  عالقاتها  �صعيد  على  �أما 

َحَمْت  عندما  �مل�صيحيني،  نظر  يف  �الإرهابي”  “�مل�صلم  �صورة  تبديد  يف  �جلماعة  جنحت 

حتى منهم  �لعديد  عليه  يثني  ز�ل  ما  �أمر  وهو  �صيد�،  �رشق  يف  �مل�صيحيني  من  بقي   َمن 

.
64

يومنا هذ�

وكان للجماعة �الإ�صالمية موقف �صّد �إحر�ق �ل�رش�يا �حلكومي يف مدينة �صيد� على 

قيادة حتت  �الن�صو�ء  فكرة  للجماعة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رف�ص  كما  ي�صارية.  �أحز�ب   يد 

ولوجي�صتياً  مالياً  �حلريري  رفيق  �إن�صائها  يف  �أ�صهم  و�لتي  �صيد�،  يف  �ل�صعبي  �جلي�ص 

وعنا�رش  )�لغائبة(  �لدولة  �آليات  من  بدالً  �لنا�رشي،  و�لتنظيم  �صعد  م�صطفى  بقيادة 

. ويف �ملقابل �أن�صاأت �جلماعة �الإ�صالمية جهاز�ً خا�صاً للتدخل يف �الأوقات �حلرجة 
65

�لدرك

، و�كتفت بالتن�صيق مع �جلي�ص �ل�صعبي 
66

لو�صع حّد لالإ�صكاالت �لتي قد حت�صل يف �ملدينة

و�ل�رشطة �الأمنية.
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مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع علي �ل�صيخ عمار، 2007/12/9.  
63

�ملرجع نف�صه.  
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مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، بريوت، 2014/9/13.  
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�أما عالقة �جلماعة بالف�صائل و�لقوى �الأخرى فلم تكن متوترة، الأنها كانت ت�صعر �أنها 

�ل�صوري.  �لبعث  �للبنانية و�لفل�صطينية، وحزب  �لف�صائل  �ملدينة مع كافة  م�صوؤولة عن 

�التفاق  ومّت   ،1985 �صنة  يف  �لنا�رشي  �ل�صعبي  �لتنظيم  وبني  بينها  عالقة  ن�صاأت  كما 

 .
67

�للجنة هذه  �إىل  ُيحال  تفاهم  �صوء  �أي  ح�صل  �إن  بحيث  م�صرتكة،  جلنة  على  بينهما 

و��صتطاعت �أن تبني عالقة متزنة مع حركة �أمل، فلم تدخل معها يف �رش�ع م�صلح على 

�ل�صاحة �للبنانية، على �لرغم من �ل�رش�ع �لع�صكري �لذي كانت تخو�صه حركة �أمل مع 

�ملخيمات �لفل�صطينية. وكان �أبناء �جلماعة �الإ�صالمية يت�صدون بب�صالة دفاعاً عن خميم 

�لر�صيدية. و�إبان �حلرب بني حركة �أمل وحزب �هلل، كان �ملنتمون �إىل حزب �هلل يدخلون 

�صيد� بت�صاريح من �جلماعة �الإ�صالمية، لوجود �ملع�صكر �لتدريبي �لذي �صمحت �جلماعة 

لهم باإقامته يف منطقة �صو�ليق، بعد �ن�صحاب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وهزية عمالئه يف 

�أن �جلماعة مل ت�صمح لعنا�رش حزب �هلل بتوظيف  �إىل  معركة �رشق �صيد�، مع �الإ�صارة 

�ملع�صكر يف معركتهم مع حركة �أمل، حتى ال يزج باجلماعة يف معركة يكن �أن تتحول �إىل 

 .
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معركة طائفية؛ و��صتطاعو� مبوجبها �أن يتجولو� يف �ملدينة دون �أن يتعر�ص لهم �أحد

حتى مّر وقت كان فيه �ل�صيد عبا�ص �ملو�صوي، �أمني عام حزب �هلل حينها، �إذ� �أر�د �لدخول 

من �أحد  له  يتعر�ص  ال  كي  �الإ�صالمية،  �جلماعة  من  �أمنية  برعاية  دخل  �جلنوب،   �إىل 

.
69

حركة �أمل

1991، مّت �التفاق على دخول �جلي�ص �للبناين مدينة �صيد� ب�صكل �صلمي،  ويف �صنة 

دون �أن يتعر�ص لقوى �ملقاومة، ودون �أن ي�ّص مو�قع �جلماعة يف �رشق �صيد�، على �أن 

�لعدو �ل�صهيوين من منطقة كفرفالو�ص وجزين، وكان ذلك بالتو�فق مع  يخرج عمالء 

�ملفّو�ص  �لدولة  �أمن  جهاز  رئي�ص  فرحات  نبيه  �للو�ء  مع  وبالتن�صيق  �ل�صيا�صية،  �لقوى 

مبحاورة �الأطر�ف �ل�صيا�صية و�التفاق معها، وخ�صو�صاً �الإ�صالمية �لتي كان لها دور 

على م�صتوى �ملقاومة؛ وبتو�فق مع �لقوى �ملحلية �ل�صيد�وية؛ وكان �ملفتي حممد �صليم 

�إن دخل �جلي�ص �صيد� ب�صكل  . ولكن ما 
70

�لتفاو�ص �أد�ر  �لدين رحمه �هلل هو من  جالل 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، بريوت، 2014/9/13.  
67

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع موفق �لرو��ص، �صيد�، 2011/7/4؛ وحممد �ل�صيخ عّمار، مالحظات على م�صودة   
68

�لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف �صيد�، 2015/12/24.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عّمار، بريوت، 2014/9/9.  
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�ملرجع نف�صه؛ وحممد �ل�صيخ عمار، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف �صيد�، 2015/12/24.  
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وبد�أت  �حلني،  ذلك  يف  عون  مي�صال  �جلرن�ل  على  حم�صوبة  فرقة  تبعته  حتى  �صلمي 

باإطالق �لنار ييناً وي�صار�ً و�جتاحت منطقة �رشق �صيد�، و��صت�صهد �ثنان من �جلماعة 

يف بهم  وزجت  �صخ�صاً،   50–40 بني  ما  و�عتقلت  �رَشْيدة،  وهيثم  كايد  �إبر�هيم   هما 

�صجن رومية فرتة طويلة، كما قتلت و�عتقلت �لعديد من �لفل�صطينيني، ود�همت بع�ص 

�لقوى  مر�كز  �أما  �الأ�صلحة،  من  حر��صها  وجردت  �صيد�  مدينة  د�خل  �جلماعة  مر�كز 

مع  معركة  �فتعال  ومّت  تدخلها.  فلم  �لنا�رشي،  �ل�صعبي  و�لتنظيم  �لي�صارية،  �الأخرى 

�حللوة  عني  خميم  دخول  �إىل  ��صطرها  مما  �صيد�،  �رشق  �ملوجودة  �لفل�صطينية  �لقوى 

�لوقت، ولكن �جلماعة  �ملخيمات يف ذلك  �أن يحا�رش  �ملية ومية، وحاول �جلي�ص  وخميم 

تدخلت �صيا�صياً، وحالت دون دخول �جلي�ص �إىل �ملخيمات. وكان �مل�رشف يف ذلك �لوقت 

على عملية �لدخول �إىل �صيد� قائد �جلي�ص �إميل حلود، وكان �لعقيد زياد و�لعقيد ن�صار 

و�آخر من �ملخابر�ت �ل�صورية هم �لذين يديرون �نت�صار �جلي�ص. ولكن مل يوؤثر ذلك على 

.
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ح�صور �جلماعة �ل�صيا�صي د�خل �صيد�

4. اإقليم اخلروب:

�صاركت �جلماعة يف �لعام 1983/1982 خالل �الجتياح �الإ�رش�ئيلي وبعده خالل حرب 

�الإقليم، يف �إغاثة �أهل �الإقليم �ملهجرين، �لذين توزعو� د�خل �الإقليم ويف خمتلف �ملناطق 

و�لقوى  لبنان  جبل  �إفتاء  مع  بالتعاون  ذلك  وكان  و�لبقاع،  بريوت  بينها  من  �للبنانية 

�ل�صيا�صية �الأخرى. وهنا بد�أت �جلماعة حتت ��صم “�صباب �مل�صاجد” ت�صارك يف لقاء�ت 

�إقامة مهرجانات م�صرتكة مع  �إىل  �الأحز�ب، كما ن�صطت �لزيار�ت �ل�صيا�صية، باالإ�صافة 

�لقوى �ل�صيا�صية �الأخرى، و�أبرزها حزب �لتقدمي �ال�صرت�كي. 

�الإقليم  �صاحل  من  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  و�ن�صحاب  مبا�رشة  �الإقليم  حترير  وبعد 

و�أطر�فه �صنة 1984، �أقيم �حتفال جماهريي �صخم يف �صحيم �صاركت فيه �جلماعة بكلمة 

�لعالقات  ت�صبيك  ��صتمر  وهكذ�  د�ن.  �أرقه  �لدين  �صالح  �صيد�  يف  �ل�صيا�صي  للم�صوؤول 

بني �جلماعة )�صباب �مل�صاجد( و�الأطر�ف �ل�صيا�صية �الأخرى يف �الإقليم حتى �صنة 1992، 

جريت �النتخابات �لنيابية �لتي �أ�صفرت عن نتائج الفتة للجماعة يف كافة �ملناطق 
ُ
عندما �أ

عن  �لفائز  فيه  �صارك  �صيا�صياً  مهرجاناً  �جلماعة  فاأقامت  مر�صحيها،  من  ثالثة  وفوز 

�جلماعة �أ�صعد هرمو�ص، وعالء �لدين ترو �لفائز عن �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي. 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
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م�صوؤول  �أول  تعيينه  يف  دور�ً  �خلطيب  �أنور  �الإقليم  يف  �جلماعة  مر�صح  لبوز  كان 

تبعه ثم   ،1994–1992 ل�صنتني؛  م�صوؤوليته  ��صتمرت  و�لذي  �الإقليم،  يف   �صيا�صي 

بني  جمعا  و�الثنان   .2000–1994 �لفرتة  خالل  �ملن�صب  ت�صلم  و�لذي  عثمان،  �أحمد 

م�صوؤوليتهما �الإد�رية كم�صوؤويل منطقة �الإقليم و�مل�صوؤولية �ل�صيا�صية طو�ل تلك �لفرتة.

دوري  �جتماع  وهو  �ملنطقة  يف  �الأحز�ب  لقاء  يف   ،1994 �صنة  يف  �جلماعة  و�صاركت 

و�ل�صيوعية، �لنا�رشية،  و�الأحز�ب  �لبعث،  وحزب  �ال�صرت�كي،  �لتقدمي  �حلزب   ي�صم 

.
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و�لقومية

5. البقاع:

و�ملخابر�ت  �ل�صوري  �جلي�ص  حفيظة   1986 �صنة  بعد  �لبقاع  يف  �جلماعة  بروز  �أثار 

و�أ�صبح  و�لتعذيب،  لالعتقال  �جلماعة  وقياد�ت  �أع�صاء  من  �لكثري  وتعّر�ص  �ل�صورية، 

عدد من �صبابها من �ملالحقني، مما جعل �الأد�ء �ل�صيا�صي �صبه م�صتحيل. �إال �أن �نت�صار 

 ،1992 �لنا�ص حّرك �حلما�صة يف �صفوف �جلماعة �صنة  �لقرى وقبولها بني  �جلماعة يف 

وجعلها تعلن عن خو�صها �النتخابات �لنيابية يف تلك �ملنطقة. وقد �صّكل ح�صول مر�صح 

�جلماعة على عدد كبري وغري متوقع لالأ�صو�ت )4,800 �صوت(، بد�ية لبوز �جلماعة 

على �ل�صاحة �ل�صيا�صية، مما �أثار حفيظة �لنظام �ل�صوري �ملم�صك بزمام �الأمور يف �لبالد. 

.
73

ل حدوث �أي تقارب بني �جلماعة و�الأحز�ب �الأخرى وهذ� �الأمر عطَّ

دعوياً  �لعمل  كان  حيث   1996 �صنة  قبل  ما  مبرحلتني:  �لبقاع  يف  �جلماعة  عمل  مّر 

�الإ�صالمي ب�صكل عام، ك�صيا�صة منهجية  �ل�صيا�صي  �لعمل  �لت�صييق على  نتيجة  تربوياً 

�أن �لبقاع هو �لبو�بة �لغربية لدم�صق ول�صورية ب�صكل عام.  للنظام �ل�صوري، وباعتبار 

وجاءت �ملرحلة �لثانية بعد م�صاركة �جلماعة يف �نتخابات �صنة 1996 بعنو�نها و��صمها، 

حيث ن�صاأ �أول ق�صم �صيا�صي برئا�صة عبد �للطيف عر�جي، فكان �أول من توىل م�صوؤولية 

.
74

�لق�صم �ل�صيا�صي

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أحمد عثمان، بريوت، 2014/9/6.  
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مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صامي �خلطيب، بريوت، 2014/9/9.  
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�أمانة �رّش �لق�صم �لن�صائي يف �جلماعة �الإ�صالمية، �لبقاع، 2015/7/22.  
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الرابطة الإ�سالمية لأبناء فل�سطني:

يف مطلع �لثمانينيات، �أطلق �الإخو�ن �لفل�صطينيون يف جامعة بريوت �لعربية “�لر�بطة 

�الإ�صالمية لطلبة فل�صطني”، و�نطلقو� منها لتغطي �لوجود �لفل�صطيني يف بقية �جلامعات. 

بعد ذلك جرى �إطالق “�لر�بطة �الإ�صالمية الأبناء فل�صطني” يف خميم برج �لب�جنة قرب 

بريوت، وكان على ر�أ�ص �لر�بطة �الأخ خالد )�أبو �أحمد( مع جمموعة، من �أبرز �أ�صمائها: 

وليد �صحادة، وماهر �صنونو، وم�صهور عبد �حلليم، ونز�ر ح�صني، وحممد طاف�ص، وفهد 

.
75

ح�صني

 يف مطلع �صنة 1985، بد�أ �النق�صام د�خل حركة فتح يف خميم نهر �لبارد بقيادة �لعقيد

�أبو مو�صى �صّد يا�رش عرفات، وذلك بدعم من �لقو�ت �ل�صورية. وبعد ذلك باأ�صهر �نتقلت 

1406هـ �ملو�فق حزير�ن/ يونيو  �ملعارك �إىل خميم برج �لب�جنة يف بد�ية �صهر رم�صان 

�لذي  �ل�صورية ح�صار�ً على �ملخيم  �لقو�ت  �أمل بدعم من  1985م، حيث فر�صت حركة 

.
76

عانى ظروفاً معي�صية �صعبة

�صّكل �الإخو�ن يف �ملخيم جمموعات ع�صكرية مبا كان حتت �أيديهم من �صالح، و�صقط 

وطارق  �خلطيب،  وفادي  طه،  نا�صي  وحممد  ها�صم،  �أبو  فادي  هم:  �صهيد�ً،   13 منهم 

 �ل�صفدي، وغ�صان �جل�صي، و�أحمد وح�صني �لعلي، وعو�ص عو�ص، و�صالح �أبو �لرقطي،

�هلل تغمدهم  �خلطيب،  ويو�صف  �حلليم،  عبد  وحممد  قا�صم،  وخليل  �الأن�ص،   وح�صني 

.
77

بو��صع رحمته

وكانت �لر�بطة �الإ�صالمية الأبناء فل�صطني قد �أعلنت هويتها كما يلي:

�صيا�صية  ق�صية  جمرد  لي�صت  �مل�صلمني  نحن  لنا  بالن�صبة  فل�صطني  ق�صية   •

عار�صة، وال خالف حدود �أو هوية نظام... �إنها �أر�ص مقد�صة �غت�صبها �أعد�ء 

�هلل و�الإن�صانية، و�الإ�صالم ال يقبل �الغت�صاب وال يقره.

لذلك فاإن حترير فل�صطني ال بّد �أن يكون مغرو�صاً يف وعي كل م�صلم، وال �صيّما   •

�لتحرير  هو  فيه  هدفنا  �رشعي،  و�جب  �أنه  على  �مل�رشد،  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�لكامل و��صتعادة �الأر�ص �ملغت�صبة.

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
75

�ملرجع نف�صه.  
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�ملرجع نف�صه.  
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- �نطالقاً من هذ� �ملفهوم... ومن و�قع ق�صيتنا �ليوم...

- و�إياناً ب�رشورة �لعمل �جلاد من �أجل ��صتعادة فل�صطني...

ومن �أجل �لعمل على �إعد�د �جليل �ملوؤمن �ملوؤهل عقيدة وفكر�ً و�صلوكاً  وجهاد�ً   -

يف �صبيل �هلل...

�جلهاد  فل�صطني...  الأبناء  �الإ�صالمية  �لر�بطة  ر�بطتنا...  كانت  هذ�  �أجل  من 

�صبيلنا... و�ل�صهادة �أمنيتنا... و�لقد�ص موعدنا باإذن �هلل.

اجلماعة يف البقاع واملبعدون:

منطقة  �إىل  فل�صطينياً  مبعد�ً   415 و�صل   ،1992/12/18 يف  �جلمعة  فجر  بزوغ   عند 

�صهيوين  جلندي  وقتل  �ختطاف  عملية  �إثر  “�إ�رش�ئيل”  �أبعدتهم  �أن  بعد  �لزهور،  مرج 

قامت بها كتائب عز �لدين �لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص. وكانت تلك �ملنطقة 

و�الأفاعي.  بال�صخور  و�متالئها  �لقرى  باقي  عن  وُبعدها  و�نعز�لها  بوعورتها  معروفة 

وقد  للم�صاعدة،  جمموعة  �أول  و�صول  يف  �ل�صبق  ف�صل  �الإ�صالمية  للجماعة  كان  ولقد 

��صتغرقها �الأمر 12 �صاعة ال�صتك�صاف �لطريق �ملوؤدية �إىل مرج �لزهور. وكان من �أو�ئل 

�لذين و�صلو� للمبعدين هم �صباب �جلماعة من قرية �لرفيد، وهم حممد عبد �هلل �صياج، 

وعبد �هلل عبد �هلل، وتوفيق �لقادري. وكانت �لرفيد هي نقطة �النطالق لكونها �آخر بلدة 

جغر�فياً يف غربي �لبقاع قبل مرج �لزهور وفيها وجود منظم للجماعة، وبالتايل �أوكل �إىل 

م�صوؤول �جلماعة يف �لرفيد علي �أبو مر�د م�صوؤولية �لتن�صيق مع �لوفود �الآتية من د�خل 

وخارج لبنان لزيارة �ملبعدين. كما ن�صق عملية �إي�صال �ملوؤونة لهم، �لتي كانت تتم، عب 

كان  �إذ  �جلبلية،  �لطرق  و�صلوك  �لبغال  ببع�ص  ��صتعانتهم  عب  �أو  لها  �الأ�صخا�ص  حمل 

يتعذر و�صول �ل�صيار�ت �إىل �ملنطقة.

م�صوؤول  طليعتهم  ويف  �جلماعة،  �صباب  جال  �ملبعدين  و�صول  بعد  �لليلة،  تلك  ويف 

�ملنطقة حممد �صعيد �صالح على �لقرى �ملجاورة، حيث جمعو� �أكب كمية من �لبطانيات 

.
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و�لفر�ص لريتاح عليها �ملبعدون �لذين ق�صو� يوماً كامالً دون نوم وال طعام

يكن،  فتحي  �جلماعة:  نو�ب  �صيار�ت  من  رتل  و�صل  �لتايل،  �ليوم  �صبيحة  ويف 

�ملبعدين ومعهم عدد من �صباب �جلماعة، �إىل جتمع  �لعبيدي،   و�أ�صعد هرمو�ص، وزهري 

�ملرجع نف�صه.  
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مع  حار�ً  �للقاء  وكان  �ملنطقة.  �إىل  �لعبور  ينع  كان  �لذي  �جلي�ص  حاجز  جتاوزهم  بعد 

.
79

�الإخوة �ملبعدين، و��صتمر ل�صاعات

لقد �أثبت �ملبعدون للعامل �أجمع �أنهم قياد�ت ر�قية لها مكانة علمية ودعوية، وبالتايل 

كان لهذ� �الأمر �أثٌر �إيجابي على نظرة �لنا�ص لهم، وللجماعة �الإ�صالمية �لتي كانت �جلهة 

�صباب  على  �الإيجابي  �الأثر  �ملبعدين  لوجود  كان  كما  و�حت�صانهم.  دعمهم  يف  �الأبرز 

�جلماعة يف �لبقاع، فقد ز�د �الهتمام باملبعدين �للحمة بني �أع�صاء �جلماعة �لذين برزت 

�أثر�ً  ترك  مما  ن�رشتها،  �صبيل  يف  و�ملخاطر  �ل�صعاب  يتحملون  حمقة،  ق�صية  �أمامهم 

تربوياً وتزكوياً يف نفو�صهم. ويف �ملقابل، �أقام �ملبعدون ل�صباب �جلماعة عدد�ً من �لدور�ت 

�ملبعدين ل�رش�ع غري  تبنّيها دعم  تعر�صت �جلماعة من جر�ء  كما  �لثقافية و�لريا�صية. 

.
80

مبا�رش مع خمابر�ت �جلي�ص و�ملخابر�ت �ل�صورية وغريهما

 خام�شًا: عالقة اجلماعة االإ�شالمية مع االأطراف الفاعلة

                  على ال�شاحة اللبنانية:

حاولت �جلماعة يف �أثناء �حلرب �الأهلية �للبنانية، �أن تقيم عالقة مع خمتلف �لفرقاء يف 

�ملناطق �لتي كانت موجودة فيها كطر�بل�ص، و�صيد�، وبريوت �لغربية، وكانت �جلماعة يف 

�أغلب �ملناطق جزء�ً من لقاء�ت �الأحز�ب مبختلف �أنو�عها. وب�صبب �حلرب، مرت �لعالقة 

بحالة توتر مع بع�ص �الأحز�ب، وبعد �تفاق �لطائف فتحت �جلماعة �صفحة جديدة مع كل 

�لقوى. وحتى �صنة 2000، مل يح�صل �أي لقاء �أو �أي حالة تن�صيقية بني �جلماعة و�لكتائب 

�أو �لقو�ت �للبنانية. ولعل �ل�صبب �لرئي�صي يف ذلك هو جتربة �حلرب، مبعنى �أنه مل يكن 

�الأليمة،  �ل�صلبية  �لتاريخية  �خللفية  ولكن  عالقات،  هناك  يكون  باأال  حمدد  قر�ر  هناك 

جعلت �لبيئة �مل�صاعدة على هكذ� عالقات غري متوفرة، وبالتايل كانت هناك �صعوبة يف �أن 

يكون هناك لقاء�ت، خ�صو�صاً �أن رئي�ص حزب �لكتائب كان خارج لبنان، وكذلك مي�صال 

.
81

عون، وكان �صمري جعجع يف �ل�صجن

�ملرجع نف�صه.  
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1. العالقة مع �سورية:

�نطالقاً  �ل�صبعينيات،  �ل�صوري، يف مطلع  �لقطر  �الإ�صالمية مع  �جلماعة  بد�أت عالقة 

من �لتاريخ �مل�صرتك ومن �النتماء للعامل �لعربي. ومبا �أن �للبنات �الأوىل لن�صاأة �جلماعة 

�نطلقت من مدينة طر�بل�ص، فقد كانت متاأثرة �إىل حّد كبري با�صم �ملدينة “طر�بل�ص �ل�صام”، 

كذلك فاإن تردد علماء �صوريني على �ملدينة، و�أبرزهم �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي، �أو�ئل 

يف  �ل�صي�صكلي  �أديب  �نقالب  �إثر  على  لبنان  �إىل  جلوئه  بعد  �لع�رشين  �لقرن  خم�صينيات 

دم�صق، وكذلك عدد من رموز �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية من حم�ص، وحماة، وحلب، 

و�لالذقية؛ كل ذلك جعل عالقة �جلماعة �الإ�صالمية ب�صورية عالقة �أخّوة وتكامل، وعلى 

�أنها بو�بة لبنان �إىل �لعامل �لعربي. 

�أما �لعالقة �لر�صمية، فقد بد�أت بعد �حلرب �للبنانية مبرحلتها �الأوىل )1975–1976(. 

فمع �نتهاء معامل �لدولة ب�صقوط �رش�ي طر�بل�ص، ويف ظّل غياب حكومة فاعلة وجي�ص 

قوي قادر على حماية �لبلد، وتبعرث قوى �الأمن �لد�خلي، كان ال بّد من �إقامة عالقات مع 

�صورية؛ وقد �صاركت �جلماعة مع من ذهب يف هذ� �الجتاه من �صخ�صيات �أهلية ووفود 

�صعبية ومر�جع �قت�صادية و�صيا�صية بحثاً عن طريقة يف �لتعامل مع حالة �لدولة �ملنهارة. 

وقد مّت ت�صكيل وفد من طر�بل�ص ب�صخ�ص عبد �هلل بابتي عن �جلماعة، وعبد �هلل �ل�صهال 

بزيارة  قام  ت�رشين،   24 حركة  عن  جنيد  ووليد  �ال�صرت�كي،  �لعربي  �لبعث  حزب  عن 

�صورية ولقاء كل من �لعماد حكمت �ل�صهابي رئي�ص �الأركان، و�للو�ء ناجي جميل رئي�ص 

�صالح �لطري�ن حينها، و�لعقيد علي دوبا رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لع�صكرية، وخال�صة 

فوري.  �صوري  تدخل  خالل  من  لبنان  يف  �لتدهور  وقف  من  بّد  ال  �أنه  د�ر  �لذي  �لبحث 

غري �أن ب�صمات حرق �رش�ي طر�بل�ص �لتي مل يكن حزب �لبعث �ل�صوري بعيد�ً عنها، مل 

�الأحد�ث  �لنتيجة تدخل �صوري مبا�رش يف  �ملطلوبة، و�إمنا كانت  �الإنقاذ  توفر م�صد�قية 

�للبنانية؛ وذلك بعد دخول قو�ت �لردع �لعربية مبوجب قر�ر من جامعة �لدول �لعربية، 

قو�تها  و�صحب  �لقو�ت  تلك  يف  �صاركت  �لتي  �الأخرى  �لعربية  �لدول  دور  تر�جع  ثم 

�مل�صاركة، لت�صبح بعدها قو�ت ردع �صورية بالكامل، مار�صت دور�ً كبري�ً يف منع �نت�صار 

.
82

�أي فريق على �الآخر

�لع�صكري،  �ملجاهدون  تنظيم  �إن�صاء  �إىل  �صباقة  كانت  طر�بل�ص  يف  �جلماعة  �أن  ومبا 

�الأمامية  �جلبهة  جمدليا،   - �صمر�ء  �أبي  جبهة  عند  طر�بل�ص  عن  �لدفاع  يف  و�مل�صاركة 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع عبد �هلل بابتي، طر�بل�ص، 2011/4/26.  
82
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�إىل قو�ت  �لثقيلة كي ت�صلمها  �أ�صلحتها  �ملردة يف زغرتا، وكانت قد جّهزت بع�ص  لقو�ت 

�لردع بعد وقف �إطالق �لنار، بادرت �لقو�ت �ل�صورية �إىل ��صتباق هذه �خلطوة، فد�همت 

مركز �جلماعة بطر�بل�ص ليالً و�صادرت �الأ�صلحة �ملوجودة فيه، �إ�صافة �إىل كل ما وجدته 

من �أور�ق ووثائق وجتهيز�ت، وهذ� ما �أ�ص�ص لعالقة متوترة بني �لطرفني. غري �أن تلك 

�لعالقة �ملتوترة مل تعِن �نقطاع حبل �لتو��صل بينهما، وكانت �خلطوة �الأوىل مب�صاركة 

�للبناين  �لعلي، و�جلي�ص  �لردع ممثلة بالعقيد علي  �أمنية �صمت قو�ت  �جلماعة يف جلنة 

ممثالً بالعقيد يحيى رعد، وممثلني عن �الأحز�ب �لوطنية هما فوؤ�د �أدهمي وحممد مقدم، 

�لتي  �الإ�صالمية  �لهيئات  بابتي ممثالً عن  �هلل  �إىل عبد  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل 

 .
83

كانت �جلماعة متار�ص دور�ً بارز�ً فيها

ومع تطور �لعالقة �صلبياً بني �لنظام �ل�صوري وبني �حلركة �الإ�صالمية د�خل �صورية 

�أو�خر �ل�صبعينيات ب�صبب تناق�ص �مل�رشوعني �الإ�صالمي �لذي يثله �الإخو�ن �مل�صلمون، 

�أثره على عالقة  �لتناق�ص  �ل�صوري، فقد ترك هذ�  �لنظام  �لذي يحكم  �لعلماين  و�لبعثي 

�ل�صورية �ملنت�رشة يف �ملناطق �لوطنية و�مل�صلمة من  �لقو�ت  و�أمنياً مع  �جلماعة �صيا�صياً 

جلماعة  �ملقاتلة  “�لطليعة  بني  �ل�صوري  �لقطر  د�خل  �لعالقة  تفجر  �إىل  و�صوالً  لبنان، 

�الإخو�ن �مل�صلمني” و�لنظام �ل�صوري �أو�خر �صنة 1979.

جلاأ  فقد  �ل�صوريني،  و�الإخو�ن  لبنان  يف  �جلماعة  بني  قدية  عالقة  هناك  �أن  ومبا 

بع�صهم �إىل لبنان، �إىل �أن كان حادث �ختطاف �أمني عام �جلماعة وقتها فتحي يكن �صباح 

يف  و�عت�صامات  �حتجاج  حملة  وقامت  بطر�بل�ص،  مكتبه  �أمام   1979/10/27 يف  �ل�صبت 

�للبنانية  �أ�صهم فيها ب�صكل كبري مفتي �جلمهورية  �لطر�بل�صي و�للبناين عامة،  �ل�صارع 

دم�صق،  �إىل  نقله  جرى  �أن  بعد  �أ�صبوعني  بعد  عنه  باالإفر�ج  �نتهت  خالد،  ح�صن  �ل�صيخ 

حيث ذكر �أنه �عتقل للتحقيق معه “حول ما �أ�صيع عن عالقته بخطط م�صبوهة لالإخو�ن 

عنا�رش  تدريب  يف  “�مل�صاركة  حتديد�ً  و�أكرث   ،
لبنان”84 يف  �أم  �صورية  يف  �صو�ء  �مل�صلمني 

فرع  م�صوؤول  عليه  عر�ص  عنه  �الإفر�ج  وعند   .
لبنان”85 يف  �ملقيمني  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

فل�صطني )�لتابع للمخابر�ت �ل�صورية( حيث كان معتقالً، �أن يجري ترتيب زيارة يقوم 

�ملرجع نف�صه.  
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بريوت،  اللواء،  �صحيفة  بعد،  ينته  مل  �ملجذوب  �ل�صيخ  مع  و�لتحقيق  �رش�حي،  فاأطلق  بر�ءتي  ثبتت  يكن:   
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.1979/11/13

�الإفر�ج عن فتحي يكن لب�ءته من تهمة تدريب �الإخو�ن، �صحيفة ال�سفري، بريوت، 1979/11/12.  
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بها مع �إخو�نه لعقد لقاء مع �لرئي�ص حافظ �الأ�صد. وحتققت �لزيارة بعد �أ�صابيع، �صارك 

�إىل جانب فتحي يكن كل من �ملهند�ص عبد �هلل بابتي، و�إبر�هيم �مل�رشي، ��صتمرت  فيها 

نحو ثالث �صاعات وع�رشين دقيقة، جرى خاللها تو�صيح �لعالقة بني �لطرفني، حيث 

للحياة  منهجاً  �الإ�صالم  “تبني  �إىل  �لبعث  وحزب  �الأ�صد  حافظ  يكن  فتحي  خاللها  دعا 

�الجتماعية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية”، منوهاً للرئي�ص �ل�صوري باأن “�لظو�هر ت�صري �إىل 

تز�يد �حل�ص �لديني، ويف �عتقادنا �أن تعميق �حل�ص �لديني من �صاأنه �أن يتجاوز بنا كعرب 

وم�صلمني �حل�صا�صيات �ملذهبية و�لطائفية ويحقق والدة وحدتنا... كما يحقق �نت�صارنا 

. كما 
لالإ�صالم و�مل�صلمني”86 قلعة  �لر�ئد ويعيدها  �إىل �صوريا دورها  �أعد�ئنا ويعيد  على 

.
87

دعا �لرئي�ص �الأ�صد �جلماعة لرعاية م�صاحلة بني �الإخو�ن �ل�صوريني و�لنظام �ل�صوري

ومل تخُل فرتة �لثمانينيات من �العتقاالت و�لتوقيفات �ل�صورية بالع�رش�ت الأع�صاء 

�جلماعة، ولكن �جلماعة مل تنجّر �إىل �لعمل �لع�صكري، رد�ً على هذه �العتقاالت، حفاظاً 

باللقاء�ت  وت�صغط  وتطالب،  تالحق،  كانت  بل  وموؤ�ص�صاتها،  و�أبنائها  دعوتها  على 

�أن جتنب  �الإ�صالمية  ��صتطاعت �جلماعة  �ل�صوريني لالإفر�ج عنهم. كما  وبالزيار�ت مع 

نف�صها خو�ص معركة مبا�رشة مع �لنظام �ل�صوري، و�أن متنع �لو�صول �إىل ما و�صلت �إليه 

.
88

مدينة حماة و�الإخو�ن هناك

كما �لتقى حمرم �لعاريف، وعبد �هلل بابتي، وفتحي يكن، وعلي �ل�صيخ عمار مع حافظ 

�الأربع  قر�بة   ،1987–1985 �لفرتة  خالل  وقعت  �لتي  �ملخيمات  حرب  �أثناء  يف  �الأ�صد 

�صاعات، عندما طّوقت حركة �أمل �ملخيمات، حتى ينقلو� له �صورة معاناة �لنا�ص وتدمري 

�ملخيمات وما يتم �رتكابه بحّق �لفل�صطينيني يف لبنان على يد حركة �أمل �ملح�صوبة على 

.
89

�لنظام �ل�صوري، ولكن �الأ�صد د�فع حينها عن تلك �لتجاوز�ت �لتي يرتكبها حلفاوؤه

�مل�رشي باإبر�هيم  ممثلة  �الإ�صالمية  �جلماعة  �صّم  �لت�صعينيات،  يف  لقاء   وجرى 

و�أ�صعد هرمو�ص وممثلني عن جمعية �مل�صاريع �الإ�صالمية بدعوة من عبد �حلليم خد�م، 

“�إخو�ن م�صلمون”، فهل  �أننا  �أمامكم علناً  “... نحن نعلن  �للقاء:  قال ممثلو �جلماعة يف 

فتحي يكن، قلنا للرئي�ص �الأ�صد..، الأمان، 1979/12/21.  
86

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
87

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
88

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، بريوت، 2014/9/13؛ ووفد �جلماعة �الإ�صالمية يتوجه   
89

�إىل دم�صق، ال�سفري، 1985/7/14.
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لديكم مالحظات على �أد�ء �جلماعة؟”، وذلك بعد �لتعبئة �لتي قامت بها جمعية �مل�صاريع 

وقال: حينها  خد�م  �حلليم  عبد  فرّد  م�صلمني.  �إخو�ن  هم  �جلماعة  �أن  �ل�صوريني   لدى 

“نحن نعرف �أن �جلماعة ما تورطت باأحد�ث �الإخو�ن يف �صورية، و�أنه يف وقت م�صاكل 
لي�ص  ونحن  للمو�صوع،  �صلمي  خمرج  �إيجاد  على  حري�صة  �جلماعة  كانت  حماة  مدينة 

.
لدينا مالحظات على �أد�ء �جلماعة، بالعك�ص نحن نحرتم �جلماعة ونقدرها”90

مل تنقطع عالقة �جلماعة �الإ�صالمية بال�صلطات �ل�صورية، باعتبار وجودها يف لبنان، 

�لتي كانت  �أمام �ملبادر�ت �ملحلية و�لوطنية، وتخفيف �ل�صغوط  �لعقبات  وبهدف تذليل 

�لرئي�ص  نائب  �ل�صيا�صية مع  �للقاء�ت  عدد من  �الإ�صالمية، فح�صل  �ل�صاحة  لها  تتعر�ص 

�أمنية مع �للو�ء غازي كنعان م�صوؤول جهاز �الأمن  �ل�صوري عبد �حلليم خد�م، و�أخرى 

�ل�صوري يف لبنان، ثم مع �لعميد ر�صتم غز�لة. وكان كال �لرجلني يقيمان يف منطقة عنجر 

و�لقرى  �ملدن  يف  �ل�صورية  �الأمنية  �الأجهزة  على  �لعالقة  هذه  �نعك�صت  وقد  �لبقاع.  يف 

.
91

�للبنانية

كان �لتن�صيق مع �جلهات �ل�صورية عالياً يف �صيد� عقب �ن�صحاب �الإ�رش�ئيليني منها يف 

�صباط/ فب�ير 1985. ومّت ترتيب لقاء بني �صالح �لدين �أرقه د�ن، وعبد �حلليم خد�م يف 

تلك �ل�صنة، بالتن�صيق مع �لقيادة يف �جلماعة �الإ�صالمية، كان �لهدف منه جتنيب �صيد� ما 

وقع يف طر�بل�ص، كما �أن �جلانب �ل�صوري مل يكن يرغب يف �ل�صد�م �ملبا�رش مع �جلانب 

. وب�صكل عام، لعب �لنفوذ �ل�صوري طو�ل وجوده يف لبنان دور�ً غري معلن يف 
92

�الإ�صالمي

حتجيم �جلماعة �صيا�صياً، كما �أ�صهم يف عرقلة �لعمل �لدعوي يف �لعديد من �ملناطق. 

2. العالقة مع الأحبا�س:

بد�أت جمموعة �الأحبا�ص عملها يف لبنان مع قدوم �ل�صيخ عبد �هلل �حلب�صي )�لهرري( 

من �صورية �إىل لبنان. وهو متخ�ص�ص يف علم �حلديث، وله �صوالت وجوالت يف دم�صق 

. كان �حلب�صي يقيم 
93

قبل قدومه �إىل بريوت، وذلك يف �أو��صط �صتينيات �لقرن �لع�رشين

حلقات ودرو�صاً يف �مل�صاجد و�ملنازل، وكان معروفاً بنهجه �ملعادي للخط �ل�صلفي. وقد 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
90

عماد �حلوت، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2016/1/9.  
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تعرف على بع�ص عنا�رش �جلماعة بطر�بل�ص من خالل جل�صات يف جمل�ص �ل�صيخ روؤوف 

كان  بريوت  ويف  �لعمري.  �آل  مقبة  �أطر�ف  على  له  ز�وية  يف  ينزل  كان  حيث  �لعمري، 

�ل�صالم” وغريه،  “�صبل  �الإخو�ن ويقر�أ على �حل�صور من كتاب  �إىل منازل بع�ص  ياأتي 

وكانت �لعالقة معه طيبة قبل �أن يظهر نهجه �لتكفريي يف �إطار جمعية �مل�صاريع �خلريية 

.
94

�الإ�صالمية �لتي كان على ر�أ�صها �ل�صيخ نز�ر �حللبي، وذلك يف مطلع �ل�صبعينيات

بد�أت ظو�هر �لتكفري لدى عبد �هلل �حلب�صي من خالل تكفري بع�ص رموز �لتيار �ل�صلفي 

�أطلق  ثم  “�لظالل”،  تف�صري  يف  وردت  لكلمات  �هلل  رحمه  قطب  �صيد  وتكفري  �ل�صعودي، 

�أتباعه يف لبنان ب�صكل عام يوؤيدون �ل�صلطة  تكفري في�صل مولوي خلالف فقهي. وكان 

�لقائمة. ون�ّصق �الأحبا�ص مع جمموعة “�ل�صاعقة” عند دخول �لقو�ت �ل�صورية �إىل لبنان 

)�للبنانية  �ملخابر�ت  الأجهزة  “�الرتهان  ي�صبه  ما  �إىل  بهم  �الأمر  وو�صل   ،1976 �صنة 

و�ل�صورية(”، وبذلك حظو� بنوع من �حلماية و�لرعاية، من �جلهات �ملتنفذة، مما جر�أهم 

�جلماعة  �أظافر”  “تقليم  حماولة  يف  �جلهات  هذه  منهم  و��صتفادت  خ�صومهم،  على 

م�صاجدهم  يف  يهاجمون  وكانو�  �ل�صنية.  �ل�صاحة  على  �الإيقاع”  و“�صبط  �الإ�صالمية، 

و�إعالمهم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ال �صيّما يف �صورية، عند بد�ية مو�جهتهم مع �لنظام 

 .
�ل�صوري �صنة 951979

تكفريهم  ب�صبب  �لفكر،  �أ�صا�ص  على  �الأحبا�ص  مع  �لتعامل  ي�صعب  �أنه  �جلماعة  ر�أت 

�أياً كان، من �أكب �لعلماء �إىل عامة �لنا�ص؛ وب�صبب �ختيار�تهم يف بع�ص  كل من يخالفهم 

�مل�صلمني؛  بني  خالف  مو�صع  �الأ�صل  يف  وهي  يخالفها،  ملن  وتكفريهم  �لعقيدة  م�صائل 

وهذ� ما وجدت فيه �جلماعة متزيقاً للمجتمع �الإ�صالمي، الأن �أق�صى ما يكن �لو�صول 

�إليه هو �لتكفري، فاإذ� وقع �لتكفري بني �مل�صلمني، �نتهت �مل�صاحة �مل�صرتكة �لتي يكن �أن 

 .
96

يتحركو� فيها، ح�صب ر�أي �جلماعة

�نقطعت عالقة �الأحبا�ص مع �جلماعة ومعظم �لقوى �الإ�صالمية ود�ر �لفتوى، حني كان 

على ر�أ�صها �ملفتي ح�صن خالد. وحظي �الأحبا�ص بدعم خالل �حلرب �للبنانية من جهات 

ع�صكرية خمتلفة، مما �أدى �إىل منع غريهم من �جلماعات �لقائمة على �ل�صاحة �الإ�صالمية 

�ملرجع نف�صه.  
94

�ملرجع نف�صه.  
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�إن�صان يتحرك يف  فعالً، فكان كل  قائماً  �ملنع  �لتحرك بحرية. وقد كان هذ�  �للبنانية من 

م�صجد �أو يف حلقة، عر�صة لالأذى يف كثري من �الأحيان. وكان �الأحبا�ص يتهمون �أع�صاء 

�جلماعة باأنهم يتبنون حرفياً فكر �صيد قطب، �لذي كان �الأحبا�ص يكّفرونه، وبالتايل مّت 

�أن �جلماعة ويف وقت مبكر يعود  تكفري �جلماعة �الإ�صالمية كلها ب�صبب هذ� �الأمر، علماً 

�إىل بد�ية �ل�صبعينيات كانت قد �أو�صحت من خالل جملة “�ل�صهاب” موقفها من مو�صوع 

�إىل  وباالإ�صافة  �جلاهلية.  �إىل  برّدته  �لقول  �أو  �ملجتمع  تكفري  ر�ف�صة  �جلاهلي  �ملجتمع 

ذلك، د�أب �الأحبا�ص على توزيع �ملن�صور�ت �ملليئة باملغالطات، وكانو� يكيلون من خاللها 

�التهامات �ملختلفة للجماعة �الإ�صالمية، و�رتباطها باالإرهاب، و�لهجمات �الإرهابية �لتي 

 .
97

حتدث يف �لعامل �لعربي، باالإ�صافة �إىل �إثارة �ل�صبهات حول م�صادر متويلها

�أجهزة  مع  بتن�صيق  �مل�صاجد  يف  �حتكاكات  �جلماعة  �صباب  وبني  بينهم  ون�صبت 

م�صجد  يف  وقع  ��صتباك  و�أبرزها  مكان،  كل  يف  �جلماعة  ترت�صد  كانت  �لتي  �ملخابر�ت 

جامعة بريوت �لعربية يف �لثمانينيات، حني دخل عنا�رش �الأحبا�ص �مل�صجد خالل �صالة 

�أبناء �جلماعة، فانهالو� عليهم �رشباً وطعناً، وجرى  �مل�صلني من  �لع�صاء، وكان معظم 

كانو�  �صوريني  جلنود  لالأذى،  تعر�صو�  ممن  �جلماعة،  �أبناء  من  �مل�صلني  بع�ص  ت�صليم 

ينتظرون �أمام �مل�صجد، بينما مّت ترك �ملعتدين من �الأحبا�ص، وجرى نقل بع�ص �جلرحى 

�إىل �مل�صت�صفى. وتاأكد بعد عقد لقاء مع م�صوؤول جهاز �ملخابر�ت �أنهم يريدون من �جلماعة 

.
98

موقفاً �صيا�صياً د�عماً، ليجرى بعد ذلك �إطالق �ملوقوفني

ويف �لفرتة 1987–1988، حاول �الأحبا�ص �لدخول �إىل منطقة �الإقليم و�النت�صار بكافة 

�لقرى، لكّن تو�جد �جلماعة كان �أقدم و�أعرق و�أقرب �إىل �لنا�ص، فباءت حماوالتهم بالف�صل 

.
99

و�نح�رش عملهم مبناطق حمددة مثل �لزعرورية، وبعا�صري، ويف �أحد �أحياء �صحيم

ويف مطلع �لت�صعينيات �أي�صاً، حاك حم�صوبون على �الأحبا�ص موؤ�مرة لتفجري �صيارة 

بدورية  جاوؤو�  �لتفجري  عملية  ف�صلت  وعندما  �جلماعة،  �صباب  بع�ص  ي�صتعملها  )فان( 

�صباب  بع�ص  �عتقال  ��صتدعى  مما  باملتفجر�ت،  مفخخة  �ل�صيارة  �أن  يثبتو�  كي  للجي�ص 

بيان �صادر عن �الأحبا�ص، حقائق فتنبهو� و�حذرو� حزب �الإخو�ن، لبنان. وّزع �لبيان يف مطلع �لت�صعينيات يف   
97

�إطار �حلملة على �جلماعة �الإ�صالمية )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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�جلماعة وتعذيبهم. ثم �أحيلت �لق�صية �إىل �لق�صاء �لع�صكري �لذي ��صتمر يف متابعتها �إىل 

.
100

�أن �صدر �حلكم بالب�ءة

�لبملان  يف  مقاعد  بثالثة  �الإ�صالمية  �جلماعة  فوز  ومع   ،1992 �صنة  �نتخابات  وبعد 

كما  �لطرفني،  بني  �لتوتر  ��صتد  بريوت،  مدينة  عن  و�حد  مبقعد  �الأحبا�ص  فوز  مقابل 

.
101

��صتدت هجمة �الأحبا�ص �لكالمية على �جلماعة �الإ�صالمية

3. اجلماعة الإ�سالمية وحركة التوحيد:

�ملجموعة  مع  وكان  طر�بل�ص،  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  موؤ�ص�صي  من  �صعبان  �صعيد  كان 

�الأوىل �لتي بد�أت �لعمل �أو�ئل خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، ثم تابع در��صته �الأزهرية يف 

م�رش وتعرف على �الإخو�ن �مل�صلمني، لكنه بعد عودته �صافر �إىل �ملغرب مدّر�صاً، ثم �إىل 

�أو �رحتل.  �أينما حّل  �الإ�صالمي  �لعاملني يف �حلقل  �لعر�ق، وكان يندمج مع  �لرمادي يف 

لذلك، فقد كانت توجهاته يف ممار�صة �لعمل �حلركي منفتحة ومتاأثرة مبا عاي�ص ومّر به 

من جتارب. وقد �قرتب من حزب �لتحرير فرتة من �لزمن، ومن جماعة �لدعوة و�لتبليغ 

فرتة �أخرى، وخرج معهم و�صارك يف �جتماعاتهم �ل�صنوية يف �لهند. لكن �أد�ءه �لتنظيمي 

 .
102

كان يف �إطار جماعة عباد �لرحمن �أوالً، ثم �جلماعة �الإ�صالمية بعد ذلك

�صعيد  كان  �الإ�صالمية،  �جلمهورية  ون�صوء  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  �نت�صار  عند 

�صعبان م�صدود�ً �إليها، و�إىل دور رجل �لدين يف �لتجربة �الإير�نية. ويف �صيف �صنة 1982، 

�صنت  عندما  هناك  �ل�صبل  بهم  و�نقطعت  �إخو�نه،  من  جمموعة  مع  الإير�ن  زيارة  يف  كان 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية عدو�نها �لو��صع على لبنان، و�أقفل مطار بريوت مطلع حزير�ن/ يونيو 

�صنة 1982، حيث عاد �جلميع �إىل لبنان عب جزيرة قب�ص عن طريق �لبحر. 

ويف ذلك �لوقت، جرى �إخر�ج رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يا�رش عرفات، من 

بريوت. غري �أن عرفات بد�أ يح�صد قو�ته يف �ل�صمال و�لبقاع. وكان حري�صاً على �لعودة 

�إىل لبنان عب �ملدينة �ل�صاحلية، طر�بل�ص. وهكذ� تالقت عدة جمموعات، بع�صها �إ�صالمي، 

وبع�صها �الآخر �إما �أنه كان قد َعِمَل مع حركة فتح، �أو �أنه كان قريباً منها. �أما �ملجموعات 

�الإ�صالمية فاأبرزها: 
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قو�ت جند �هلل بقيادة فو�ز ح�صني �آغا. �أ. 

جتمعات م�صجدية جهادية بقيادة علي مرعب )�أبو عمارة(، وكال �لرجلني �آغا ومرعب  ب. 

�أم�صيا فرتة يف �جلماعة �الإ�صالمية. 

�ملقاومة �ل�صعبية يف �لتبانة بقيادة خليل عكاوي )�أبو عربي(.  ج. 

حركة لبنان �لعربي بقيادة �لدكتور ع�صمت مر�د.  د. 

وقد بايعت هذه �ملجموعات �صعيد �صعبان )خطيب جامع �لتوبة( �أمري�ً حلركة �لتوحيد 

 .
يف �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 1031982

يف �أو�خر �صنة 1983، خا�صت حركة �لتوحيد مو�جهات حادة �صّد �لقو�ت �ل�صورية، 

�حلركة،  �أثرها  على  تفّردت  �صورية،  مع  �ملتحالفة  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  و�الأحز�ب، 

وكان  و�لع�صكري.  �الأمني  بالقر�ر  فتح،  حركة  وقو�ت  عرفات،  يا�رش  مع  مت�صامنة 

�ملدينة  بقيادة  �لتفرد  تبني  دون  ولكن   ،
104

�لتوحيد حركة  مع  متعاوناً  �جلماعة  موقف 

.
105

و�إلغاء �الآخرين من �أحز�ب وف�صائل فيها

بعد معارك �صنة 1983 وخروج يا�رش عرفات من طر�بل�ص، جرى �غتيال �أبو عربي، 

و�أبو عمارة، و�لدكتور ع�صمت مر�د. ثم عقد لقاء �صيا�صي بني �صورية وحركة �لتوحيد 

على  �لطرفان  و�تفق  خد�م،  �حلليم  وعبد  منقارة،  ها�صم  و�ل�صيخ  علو�ص،  مالك  �صّم 

من   %5 تقتطع  �أن  �لتوحيد  حلركة  �ل�صوريون  و�صمح  طيبة،  عالقات  بينهما  تكون  �أن 

�لتمويل �لذي كانت �حلركة تتلقاه من  �إير�د�ت مرفاأ طر�بل�ص كو�صيلة دعم تعو�ص عن 

�صنرت�ل  على  �أي�صاً  �صيطرت  بل  بذلك،  تكتفِ  مل  �لتوحيد  حركة  �أن  غري  عرفات،  يا�رش 

طر�بل�ص �لذي كان يدر مبالغ وفرية، وعلى �لقلعة �لتي كانت تعج بال�صالح �لذي تركه 

يا�رش عرفات قبل خروجه من طر�بل�ص. وقد ح�صلت جتاوز�ت وممار�صات من عنا�رش 

حم�صوبة على حركة �لتوحيد، مما ت�صبب يف تنفري �لنا�ص. وملا تفاقم �الأمر، �صعرت �جلماعة 

�الإ�صالمية �أن ما يح�صل ينعك�ص عليها �صلباً ب�صكل مبا�رش، الأنه يعود بال�صوء على �صمعة 

�الإ�صالميني، فاقرتحت �جلماعة حينها ت�صكيل هيئة تن�صيق �إ�صالمية ُتعني حركة �لتوحيد 

�الإ�صالمية يف  �لقوى  �لذي �صّم  �الإ�صالمي”  “�للقاء  �ملدينة، فت�صكل  على ت�صيري �صوؤون 

ز�دت  كما  و�الغتياالت  �لتجاوز�ت  فز�دت  �الأو�صاع.  ن  ُيح�صِّ مل  ذلك  �أن  غري  �ملدينة. 

�ملرجع نف�صه.  
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�ملرجع نف�صه.  
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بال�صيخ كنعان ناجي  �الأوقات  و�أدت يف وقت من  �لتوحيد،  �أقطاب حركة  �خلالفات بني 

 وها�صم منقارة �إىل حماولة عزل �صعيد �صعبان عن �إمارة �حلركة، بحجة عدم قدرته على

.
106

�تخاذ �لقر�ر

ز�د �إحلاح �ل�صوريني على �رشورة عودة �الأحز�ب �لوطنية و�لي�صارية �لتي طردت من 

طر�بل�ص، و�رشورة ت�صليم �ل�صالح وت�صليم �مليناء و�ل�صنرت�ل و�لقلعة للجهات �لر�صمية 

و�ختفاء �ملظاهر �مل�صلحة، و�إعادة تفعيل هيئة �لتن�صيق. مل ت�صتجب حركة �لتوحيد لتلك 

�ملطالب، كما مل يحدث حت�صن يف �لو�صع �الأمني. وتفاقمت �الأمور �أكرث حني قام �حلزب 

�لعربي �لديقر�طي )علويون( )�ملح�صوب على �لنظام �ل�صوري( بق�صف مدينة طر�بل�ص 

ق�صفاً عنيفاً �أدى �إىل مقتل �لع�رش�ت، فكانت هذه فاحتة مناو�صات د�ئمة بني باب �لتبانة 

وجبل حم�صن، �أر�د �لنظام �ل�صوري من خاللها جّر حركة �لتوحيد �إىل مناو�صات �أمنية، 

وبالتايل  �ملدينة،  يف  �الأمور  بزمام  �الإم�صاك  على  قادرة  غري  �حلركة  �أن  بعد  فيما  تثبت 

.
107

يجري فر�ص �ل�رشوط �ل�صورية عليها

يف 1984/9/18، تو�صلت �جلماعة �إىل �تفاق �أر�صى جميع �الأطر�ف، و�لتقى يف دم�صق 

قيادة �أطر�ف �للقاء �الإ�صالمي و�حلزب �لعربي �لديقر�طي لدى نائب �لرئي�ص �ل�صوري 

عبد �حلليم خد�م، وبعد مناق�صة �أو�صاع لبنان �ل�صيا�صية منها و�الأمنية، و�لوقوف على 

�أزمة طر�بل�ص وكل م�صبباتها، مّت �لتو�صل بني �الأطر�ف �ملجتمعة �إىل �التفاق �لتام، وكان 

�ل�صالح  حمل  ومنع  طر�بل�ص،  يف  �مل�صلحة  �ملظاهر  جميع  �إز�لة  �التفاق؛  بنود  �أهم  من 

و�لظهور به، وت�صليم جميع �أنو�ع �الأ�صلحة �لثقيلة و�ملتو�صطة يف طر�بل�ص و�صو�حيها، 

و��صتالم �الأمن �لد�خلي و�جلي�ص �للبناين م�صوؤولية �الأمن يف �ملدينة مب�صاندة من قو�ت 

�لردع؛ و�ل�صماح للموؤ�ص�صات �ملحلية للدولة بتحمل م�صوؤولياتها كاملة يف �إد�رة �صوؤون 

�أو  �مل�صتوردة  �ملو�د  على  �إ�صايف  ر�صم  بتحديد  �لعليا  �لتن�صيق  هيئة  وقيام  �ملو�طنني، 

�ملر�فئ، ُتخ�ص�ص للتعوي�ص على �ملت�رشرين يف طر�بل�ص، وت�صكيل جلنة  �مل�صدرة من 

من مندوبي �جلي�ص �للبناين يف منطقة �ل�صمال، وقو�ت �لردع و�للقاء �الإ�صالمي و�حلزب 

�لعربي �لديقر�طي لالإ�رش�ف على تنفيذ �التفاق، ويجري �الإعد�د فور�ً ملوؤمتر �مل�صاحلة 

�لوطنية، مب�صاركة هيئة �لتن�صيق �لعليا يف طر�بل�ص ت�صارك فيه جميع �لفعاليات �لوطنية.
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بابتي، وها�صم منقارة،  �هلل  �الإ�صالمي: �صعيد �صعبان، وعبد  �للقاء  �التفاق عن  وقع 

وكنعان ناجي، وح�صام دروي�ص، ومالك علو�ص. وعن �حلزب �لعربي �لديقر�طي علي 

.
108

عيد، وجناع قزعون، وغ�صان �لعريان، وعلي بزي، و�صهيل حمادة

مرحلة  �أن  غري  طر�بل�ص.  �إىل  جميعها  و�لقوى  �الأحز�ب  عادت  �التفاق  توقيع  بعد 

جديدة هي مرحلة �الغتياالت قد بد�أت، فاغتيل �أبو عربي، فر�أت �ل�صخ�صيات �الأخرى �أن 

�غتياله موؤ�رش على ت�صفيتهم قريباً، ومنهم ها�صم منقارة، �لذي جرت حماولة الغتياله 

و�أ�صيب فيها ونقل �إىل �مل�صت�صفى، ثم مّت تهريبه من �مل�صت�صفى بعيد�ً عن �أعني �ل�صوريني 

باعتقاله  �ل�صوريون  فقام  ع�صكرية،  قوة  ت�صكيل  و�أعاد   ،
109

�إليها جلاأ  �لتي  �ل�صنية  �إىل 

وق�صى يف �صجونهم 16 عاماً. �أما كنعان ناجي فخرج من لبنان يف ذلك �لوقت ومل يعد له 

ن�صاط يذكر.

بلغ ر�صيد كر�مي باأن �لقيادة �ل�صورية قد نفد �صبها، و�أنها 
ُ
ويف �أو�خر �صنة 1985 �أ

ومنها  �ملدينة  قياد�ت  علمت  عنه.  رجعة  ال  �لقر�ر  و�أن  �لتوحيد،  حركة  �رشب  تنوي 

ر�صيد  مبوجبها  تكلف  وثيقة،  و�صع  جمتمعة  وحاولت  باالأمر،  �الإ�صالمية  �جلماعة 

و�صلمت  �ملدينة  تق�صف  �أن  دون  حّل  �إىل  للو�صول  �ل�صوريني  مع  بالتفاو�ص  كر�مي 

�لوثيقة لكر�مي. وجرى �لتح�صري للقاء يف منزل ر�صيد كر�مي قبل �صفره، ح�رشه مفتي 

طر�بل�ص �ل�صيخ طه �ل�صابوجني، و�صعيد �صعبان وكنعان ناجي وعبد �هلل بابتي، وعلي 

عيد عن �حلزب �لعربي �لديقر�طي. غري �أن �للقاء مل ينجح يف ترطيب �الأجو�ء، بل ز�د 

ها�صم  �إ�رش�ر  ز�د  كما  �الإ�صالمي،  �للقاء  �أطر�ف  �رشب  على  �ل�صورية  �لقيادة  �إ�رش�ر 

.
منقارة وكنعان ناجي، حيث قاال: “فلتكن �حلرب”110

معركة  �ملعركة  و�أ�صبحت  يوماً،   21 ملدة  و��صتمرت   ،1985/9/15 يف  �ملعركة  بد�أت 

�جلميع ولي�صت معركة حركة �لتوحيد فقط. خلت طر�بل�ص من �أهلها وبقي فيها �ملقاتلون، 

�الأيام  يف  �أنهم  غري  ذلك.  عن  فعجزو�  �ملدينة،  �قتحام  حماولة  يف  �ل�صوريون  و��صتمات 

�إىل م�صارف  �أو�صلتهم  �الأودية يطلق عليه و�دي هاب  �أحد  �الأخرية ت�صللو� من ثغرة يف 

�أمنياً حدث  منطقة �أبي �صمر�ء، فتوقفو� هناك ومل يتجر�أو� على �لدخول. غري �أن تطور�ً 

�لتوحيد حركة  من  عن�رش�ن  ��صتطاع  حيث  �الأحد�ث،  م�صار  تغيري  �إىل  �أدى  بريوت   يف 

وثيقة �تفاق دم�صق، 1984/9/18 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.  
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يف بريوت مهاجمة �ل�صفارة �ل�صوفياتية وقتل �ثنني من �لعاملني فيها، فغ�صب �ل�صوفيات 

تدخلت  حينها  حمايتهم.  يف  بالف�صل  و�تهموهم  �صديد�ً،  عتاباً  �ل�صوريني  وعاتبو�  كثري�ً 

�ل�صفارة �الإير�نية عب �ل�صيخ �صبحي �لطفيلي �لذي كان �الأمني �لعام حلزب �هلل يف ذلك 

قد  �الأطر�ف  كل  كانت  حيث  و�لتفاو�ص،  �لنار  وقف  على  �لتوحيد  قادة  وو�فق  �لوقت، 

�أنهكت، لكنهم رف�صو� �لتوجه �إىل �صورية خوفاً من �لقتل و�العتقال. فتوجه �إىل �صورية 

 .
111

�الأ�صد و�لرئي�ص  خد�م  �حلليم  بعبد  و�لتقو�  بابتي،  �هلل  وعبد  �صعبان  �صعيد  من  كل 

رئي�ص برئا�صة  تن�صيق  هيئة  ت�صكيل  على   1985 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �التفاق   ومّت 

�لبعث  �الإ�صالمي و�أحز�ب  �للقاء  �أع�صاء من  �لوزر�ء حينها ر�صيد كر�مي، وتتاألف من   

و�لعمل  و�ل�صيوعي،  �لديقر�طي،  و�لعربي  �ل�صوري،  و�لقومي  �ال�صرت�كي،  �لعربي 

طر�بل�ص  مدينة  �إىل  �لطبيعية  �الأو�صاع  �إعادة  على  “�لعمل  مهماتها  من  �ال�صرت�كي، 

وحتقيق �لتعاون بني جميع �لفئات، وكذلك �لعمل على �إعادة �إعمار ما خربه �لقتال �ملوؤمل 

�ل�صمال،  �ل�صورية يف  �لقو�ت  �أمنية يقودها قائد  بني �الأطر�ف”، وت�صكيل غرفة عمليات 

تكون م�صوؤولة عن جميع �لعمليات �الأمنية يف �ملدينة، ووقف �صامل الإطالق �لنار، و�إز�لة 

.
112

جميع �ملظاهر �مل�صلحة

 ،1986 وجاء �غتيال م�صطفى كردية، �مل�صوؤول �الإعالمي للجماعة يف طر�بل�ص �صنة 

—�إثر �صيطرة حركة  كردة فعل على �ملعركة �لفا�صلة مع �ل�صيوعيني يف ميناء طر�بل�ص 

�لتوحيد على �ملدينة— وقد حدث �الغتيال بعد معركة عودة �الأحز�ب �صنة 1985. ونظر�ً 

العتباره رمز�ً قيادياً للجماعة، له ح�صوره �لفاعل يف �مليناء، فقد دفع حياته ثمناً النتقام 

.
113

من عادو� و�صبق �لت�صادم معهم

4. اجلماعة الإ�سالمية وحزب اهلل:

بد�أت  1964 و�فتتاح مركزها يف بريوت،  �الإ�صالمية �صنة  �نطالق عمل �جلماعة  منذ 

عالقاتها تتوطد مع �ل�صيعة يف لبنان. وكان يثلهم يف ذلك �لوقت جناحان، �الأول يتمثل 

باملجل�ص �الإ�صالمي �ل�صيعي �الأعلى �لذي كان على ر�أ�صه �الإمام مو�صى �ل�صدر، و�الآخر 

�ملرجع نف�صه.  
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جمموعة من �لطالب �ل�صيعة �لذين كان يرعاهم ممثلو حزب �لدعوة �لعر�قي يف �ل�صاحة 

.
114

�للبنانية، وكانو� يعملون حتت عنو�ن �الحتاد �للبناين للطالب �مل�صلمني

ب�صنو�ت  ذلك  قبل  كانت  بل  �إ�صالمية،  طائفة  �ل�صيعة  �أّن  �الإ�صالمية  �جلماعة  ترى 

منظمة  موؤ�ص�ص  �صفوي  نو�ب  �ل�صهيد  لذكرى  �إحياء  �صنوياً  �حتفاالً  طر�بل�ص  يف  تقيم 

وز�رهم  �خلم�صينيات،  مطلع  م�رش  يف  �الإخو�ن  مر�كز  ز�ر  �لذي  �الإ�صالم”،  “فد�ئيي 
فقد  وبالتايل،  �جلولة.  تلك  من  عودته  بعد  �إير�ن  �صاه  يعدمه  �أن  قبل  �صورية،  يف  كذلك 

كانت �لعالقة مع �ل�صيعة تكاملية، �صو�ء يف �ملجال �لطالبي �أم �ل�صيا�صي. وكانت �جلماعة 

بريوت يف  عودها  ي�صتد  �أن  قبل  طر�بل�ص،  يف  حما�رش�ت  الإلقاء  �ل�صدر  مو�صى   تدعو 

.
115

و�جلنوب

 وكان طالب �جلماعة ين�صقون مع �صباب حزب �لدعوة يف �جلامعات و�لثانويات. ويف 

مطلع �ل�صبعينيات، وفد �إىل لبنان �ل�صيخ علي �لكور�ين �لذي كان يوّجه �لطالب �ل�صيعة 

مما  د�ره  يف  تزوره  �جلماعة  قياد�ت  وكانت  �جلماعة،  مر�كز  �إىل  وي�صحبهم  �لنا�صئني، 

 .
116

وطد �لعالقة بني �لطرفني، وقد كان كل ذلك قبل بروز حزب �هلل على �ل�صاحة �للبنانية

وكانت جملة “�ل�صهاب” �لتي �أ�صدرتها �جلماعة منذ �أو��صط �ل�صتينيات وحتى �حلرب 

�للبنانية �صنة 1975، ثم جملة �الأمان �الأ�صبوعية �لتي �صدرت �صنة 1979، خري معّب عن 

هذه �لتوجهات �لوحدوية، حيث مل يكن يف لبنان جملة �إ�صالمية �صيا�صية �صو�ها، بحيث 

.
117

متثل كل �لتيار �الإ�صالمي، بجناحيه �ل�صني و�ل�صيعي

�ملقاومة  �نطلقت   ،1982 يونيو  حزير�ن/  يف  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  وبعد 

�لع�صكري  �الإ�صالمية يف �صيد� عب جناحها  �الأول متثله �جلماعة  �الإ�صالمية بجناحني، 

�لتن�صيق  وكان  �الأخرى،  �جلنوب  مناطق  يف  �هلل  حزب  �صباب  و�لثاين  �لفجر”،  “قو�ت 
جرى  �أن  �إىل  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  بقادة  �لعالقة  ويف  �لعمليات،  من  عدد  يف  و��صحاً 

�جلماعة  يد  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  وكان   .
1181983 �صنة  ر�صمياً  �هلل  حزب  �إطالق 
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�الإ�صالمية، ب�صكل غري م�رشوط، باالأ�صلحة �لتي كانت ُتخباأ يف م�صتودعات خا�صة ويف 

 .
119

جمارير �صيد�

يتم  �ل�صيا�صي  �لتن�صيق  وكان  و�حلزب،  �جلماعة  قياد�ت  عب  وثيقة  �لعالقة  كانت 

�للقاء  �إذ كان  �ل�صيا�صي للحزب،  �ل�صيا�صي للجماعة و�ملجل�ص   ب�صكل دوري عب �ملكتب 

�ل�صهري دورياً يف مركز �جلماعة �أو مكتب �ملجل�ص بال�صاحية �جلنوبية، وغالباً ما كان 

ميد�ن  يف  �أما  �الإعالم.  و�صائل  على  تعميمه  يجري  �للقاء  هذ�  عن  م�صرتك  بيان  ي�صدر 

بني  �لع�صكري  �ل�صد�م  وقبل  بعد  م�صرتكة.  عمليات  �صل�صلة  تنفيذ  جرى  فقد   �ملقاومة 

��صتقبلت  �جلنوب،  قرى  يف  �هلل  حزب  وجود  وحظر   ،1986 �صنة  �أمل  وحركة  �هلل  حزب 

�جلماعة �الإ�صالمية يف مناطق �رشق �صيد�، �لتي كانت ت�صيطر عليها، عنا�رش للحزب يف 

، وكان �لتن�صيق يتم مع �ل�صيد عبا�ص �ملو�صوي يف �أثناء حرب �ملخيمات 
120

منطقة �ل�صو�ليق

. وعلى �لرغم من ذلك، �لتزمت �جلماعة �الإ�صالمية �حلياد 
خالل �لفرتة 1985–1211987

منطلقاً  �لع�صكرية  مو�قعها  تكون  �أن  ورف�صت  و�حلزب،  �حلركة  بني  �لد�ئر  �ل�رش�ع  يف 

يف  �حلزب  وجود  و��صتعادة  �أمل،  حلركة  �ل�رشبة  رّد  �أجل  من  �هلل  حزب  قو�ت  لعبور 

خ�صو�صاً،  �صيد�  مدينة  لها  تتعر�ص  قد  فتنة  �أّي  من  وحت�صباً  خوفاً  وذلك  �جلنوب، 

.
122ً

و�مل�صلمون �ل�صنة يف �جلنوب عموما

على  �هلل  حزب  مع  بالتن�صيق  ناجحة  عملية  بتنفيذ  �جلماعة  قامت   ،1983 �صنة  ويف 

�إىل فل�صطني، وكان عبا�ص �ملو�صوي �الأمني �لعام للحزب يف ذلك  �حلدود بهدف �لدخول 

عبا�ص  فاأتى  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  من  ثالثة  حينها  �جلماعة  من  و��صت�صهد  �لوقت، 

�ملو�صوي �إىل �صيد�، و�جتمع باالإخوة يف �جلماعة �الإ�صالمية، و�عتذر عن �إكمال �لتعاون 

هل  حمرجون؟  �أنتم  “ممن  عمار  �ل�صيخ  علي  ف�صاأله  و�جلماعة.  �حلزب  بني  �لع�صكري 

فهّز  تتعاونو�؟”  ال  حتى  �إير�ن،  من  �أو  مثالً،  �صورية  عليكم،  مُتار�ص  �صغوط  هناك 

�ملو�صوي بر�أ�صه. وكان ظاهر�ً �أن �ل�صوريني ي�صغطون على �حلزب حتى يوقف �لعالقة 

.
123

مع �جلماعة على م�صتوى �ملقاومة

�لفجر يف  تيار  2015/9/21. رئي�ص  �لرتياقي، �صيد�،  �هلل  �صعادة وفاطمة عيتاين مع عبد  �أجرتها رنا  مقابلة   
119

لبنان، وم�صوؤول ع�صكري �صابق يف �جلماعة �الإ�صالمية.

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع موفق �لرو��ص، 2011/7/4.  
120

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، بريوت، 2014/9/13.  
121

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع موفق �لرو��ص، 2011/7/4.  
122

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عّمار، بريوت، 2014/9/9.  
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لكن  �جلماعة،  خا�صتها  كما  �لنيابية  �النتخابات  �هلل  حزب  خا�ص   1992 �صنة  يف 

�لتن�صيق كان يف نطاق حمافظة �جلنوب وحدها، الأن قانون �النتخابات و�لتق�صيمات فيه 

مل ت�صاعد على تن�صيق �أو�صع يف �لدو�ئر �الأخرى. غري �أن �حلزب كان ين�صق مع �جلماعة 

يف �صيد�، �إ�صافة �إىل تيار �صيا�صي �آخر هو �لتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي، مما �أدى �إىل توزع 

�لتنظيم  �أ�صو�ت ناخبي �حلزب على مر�صح �جلماعة حينها علي �ل�صيخ عمار ومر�صح 

�لنائب �لر�حل م�صطفى �صعد مع ميل و��صح مل�صلحة �ملر�صح �الآخر، مما ح�صم �لنتيجة 

. وقد تكرر �الأمر يف �النتخابات �لنيابية �صنة 1996، حيث �أعلن �حلزب 
124

ل�صالح �صعد

تاأييده تر�صيح بهية �حلريري، تاركاً �ملقعد �ل�صني �لثاين دون دعم ر�صمي من �حلزب، 

�لنا�رشي،  �ل�صعبي  �لتنظيم  ملر�صح  �لت�صويت  على  لهم  �إلز�م  دون  جمهوره  حّث  لكنه 

مما �أدى �إىل تكر�ر �لنتيجة نف�صها، وفوز مر�صح �لتنظيم �لنا�رشي. �أما يف �نتخابات �صنة 

2000، فلم يح�صل تو�فق على حتالف �نتخابي بني �حلزب و�جلماعة. ويالحظ ب�صكل 

عام �أن �لتن�صيق و�لتحالفات �النتخابية مع �حلزب مل تكن حتالفات مبدئية بني حركتني 

�إ�صالميتني، بل كانت حتكمها معادلة �مل�صالح �لتي ف�ّصل خاللها �حلزب حتديد حتالفاته 

�أو  �لعقدية  �العتبار�ت  عن  بعيد�ً  �لبملان،  يف  �الأعلى  �لتمثيل  له  ت�صمن  �لتي  بالطريقة 

�أمل وما ي�صتتبعه ذلك  �أن �حلزب كان حمكوماً بتحالفه �ملبدئي مع حركة  �حلركية؛ كما 

من مر�عاة م�صالح �حلركة يف حتالفاتها مع �لقوى �الأخرى �لفاعلة على �ل�صاحة �للبنانية. 

�إىل �مل�صتوى �ملطلوب، فاأحياناً كانت �ملو�قف بني �جلماعة  �لنيابي فلم يرَق  �لتن�صيق  �أما 

و�حلزب متقاربة يف �ملجل�ص �لنيابي، و�أحياناً �أخرى متباينة، لكن ب�صكل عام مل يكن هناك 

تناق�ص �أو ت�صادم بني �لطرفني، وبقي �لتن�صيق يف �إطار �للقاء�ت �لدورية على م�صتوى 

 .
125

�ملكتب �ل�صيا�صي، �لتي كان ي�صارك فيها �لنو�ب من �لطرفني

5. العالقة مع رفيق احلريري:

�ل�صنية،  �ل�صاحة  على  ظاهرة  �حلريري  رفيق  �لر�حل  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  �صكل 

وكان م�رشوع زعامة �صيا�صية يف ذلك �لوقت، وكان يرغب يف ت�صّدر �ل�صاحة �ل�صيا�صية 

منفرد�ً؛ فحا�رش �ل�صخ�صيات �ل�صنية �لتقليدية، من روؤ�صاء حكومات �صابقني وما �إىل ذلك، 

وحاول �أن يحجم �لقوى �ل�صيا�صية �لتي يكن �أن تناوئه، ومن بينها �جلماعة �الإ�صالمية. 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �إبر�هيم �مل�رشي، بريوت، 2011/6/26.  
124

�ملرجع نف�صه.  
125
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وقد ��صتدعى ح�صوره على �ل�صاحة �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية �للبنانية منذ 

بد�ية �لت�صعينيات، وحتقيقه �نت�صار�ت �نتخابية قوية يف كل �أنحاء لبنان �صنة 1996، �أن 

�لتعاون  �إمكانية  �لظاهرة �جلديدة ودر��صة  بالتعامل مع هذه  �الإ�صالمية  تقوم �جلماعة 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �خل�صو�ص،  بهذ�  خلوة  �الإ�صالمية  �جلماعة  فعقدت  معها، 

�ملهتمني  وبع�ص  �ملكتب  �أع�صاء  من  عدد  وح�رشها  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  �إليها  دعا   1995

تبنى  وتو�صيات  قناعات  �إىل  �خللوة  تو�صلت  وقد  وموؤ�ص�صاته،  باحلريري  و�لعارفني 

�ملكتب �ل�صيا�صي بع�صها. وقد �أجمعت �الآر�ء �أنه على �لرغم من ن�صاأة �حلريري يف بيئة 

�ملارك�صي  �لقومي  �ل�صباب  من  جمموعة  �صبابه  فرتة  خالل  ز�مل  فاإنه  تقليدية،  م�صلمة 

�نتمائه  �نعكا�ص ذلك على  �لرغم من عدم  �ل�صيوعي، وعلى  �لعمل  ممن جمعتهم منظمة 

وموجهي  روؤ�صاء  منهم  يجعل  �أن  �إىل  دفعه  �لزمالء  لهوؤالء  وفاء  يحمل  �أنه  �إال  �لفكري، 

موؤ�ص�صاته �الجتماعية و�الإعالمية وكبار م�صت�صاريه. وتو�صلت �خللوة �إىل �أن �حلريري 

رجل �أعمال يحرتم من يحتاج �إليه �أو من يلك وزناً وتاأثري�ً �صيا�صياً و�صعبياً. 

�لكيان  مع  �ل�صلمية  بالت�صوية  يتعلق  فيما  و�حلريري  �جلماعة  بني  متايز  هناك  كان 

منطلقني؛  من  وهم؛  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �ل�صالم  �أن  توؤمن  فاجلماعة  �ل�صهيوين؛ 

�أن  �أن �لعدو �الإ�رش�ئيلي يحتل �أر�ص فل�صطني فال يكن  منطلق عقائدي مبدئي، مبعنى 

ينعقد �صالم معه وُيعطى جزء�ً من هذه �الأر�ص، ما يعني �لت�صليم لالحتالل باحتالله، 

وللمغت�صب باغت�صابه. وحتى من منطلق حتليلي م�صلحي، فاإن �لعدو �ل�صهيوين عدو 

وتو�صيع  وجوده  وتقوية  فل�صطني،  �أر�ص  لتهويد  �لت�صوية  م�رشوع  ي�صتخدم  غادر، 

نفوذه، وبالتايل فاإن �ل�صالم معه �صيكون م�رش�ً ل�صعوبنا، و�صيكون هو �لكا�صب �الأكب. 

�أما نظرة رفيق �حلريري يف ذلك �لوقت فكانت متالئمة مع نظرة �الأنظمة �لعربية، مبعنى 

�أن هناك من كان يعتقد �أن �ل�صالم مع �لكيان �ل�صهيوين يكن �أن ُيدخل �ملنطقة يف نوع 

من �لهدوء �لطويل �الأمد، ولو كان على ح�صاب خ�صارة جزء من فل�صطني. ولكن مل يكن 

.
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هذ� �ملو�صوع �ملوؤثر �الأكب على �لعالقة بني �جلماعة �الإ�صالمية وبني رفيق �حلريري

عالية،  بكفاءة  �النتخابية  معركته  يدير  �أن  ��صتطاع  �حلريري  �أن  �جلماعة  الحظت 

ر�أت  كما  و�لكفاء�ت.  �لتقنيات  �أرقى  وعلى  �صخمة،  مالية  قدر�ت  على  �عتماده  نتيجة 

ُيعد يف نظر �لكثريين �رشورة وطنية و�قت�صادية مللء موقع رئي�ص �لوزر�ء،  �أنه �أ�صبح 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع عماد �حلوت، 2014/9/27.  
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مع  �أم  �جلمهورية  رئي�ص  مع  �صو�ء  خالفه،  �إد�رة  يف  عالية  مرونة  �أبدى  �أنه  خ�صو�صاً 

بع�ص �ملو�قع �ل�صورية. وكخال�صة، ر�أت �جلماعة نف�صها يف تلك �لفرتة يف حالة تناف�ص 

�رشيحة  تاأطري  �إىل  وي�صعيان  و�حدة،  �صاحة  يف  يعمالن  و�حلريري  �جلماعة  الأن  معه، 

. �إال �أن هذه �لنظرة �إىل �لظاهرة �حلريرية مل متنع �جلماعة من 
127

�صعبية وطائفية و�حدة

مّد يد �لتعاون مع �حلريري، وخ�صو�صاً يف �النتخابات �لنيابية يف دورتي 1996 و2000 

وحتديد�ً يف �ل�صمال، فكان هناك لقاء�ت م�صتمرة مع تيار �مل�صتقبل، وكذلك مركزياً، وكان 

. غري �أن �لظروف �لتي 
128

�أ�صعد هرمو�ص هو �ملكلف من قبل �جلماعة بالتو��صل مع �لتيار

�نتخابات  دورة  يف  وخ�صو�صاً  �لتحالف  يتم  �أن  دون  حالت  �لنيابية  �النتخابات  و�كبت 

�لبلدية  �النتخابات  يف  �حلريري  مع  �جلماعة  حتالفت  كما  وعكار.  طر�بل�ص  يف   2000

�حلريري  الئحة  يف  ع�صو�ً  برغوت  ع�صام  بريوت  يف  �جلماعة  مر�صح  وظّل  بريوت،  يف 

�صكلها �حلريري  �لتي  �للو�ئح  �لبلدي الأكرث من دورة، حيث جنحت  للمجل�ص  �ملر�صحة 

جميعها يف دورتني �نتخابيتني. وي�صتدل من ذلك �أن �لعالقة بني �لطرفني كانت قائمة على 

تبادل �مل�صالح، دون �لو�صول �إىل حتالف د�ئم. 

6. اجلماعة الإ�سالمية واإيران:

يف  �الأهمية  فائق  منعطفاً  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  �نت�صار  �صكل   ،1979 �صنة  يف 

تاريخ �حلركات �الإ�صالمية، �إذ كانت �لثورة �أول حركة �إ�صالمية �صعبية ت�صل �إىل �حلكم 

الإقامة دولة �إ�صالمية. مما �أعطى دفعاً لتلك �حلركات �لتي علّقت �آماالً كبرية على جناح 

�إمكانية  يعني  كان  ذلك  الأن  م�رشوعها،  وتثبيت  �لتحديات  تخطي  يف  �الإ�صالمية  �لثورة 

من  �أكرث  ومع  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعاملني  من  �أخرى  �أماكن  يف  �لناجحة  �لتجربة  تكر�ر 

حركة �إ�صالمية حتمل م�رشوعاً �صامالً، وت�صعى الإقامة �لدولة �الإ�صالمية. 

�لثورة  جتربة  در��صة  �إىل  قاطبة  �الإ�صالمية  �حلركات  �الإ�صالمية  �جلماعة  دعت  وقد 

فقط  “لي�ص  �ل�صارع،  وقيادة  �لنا�ص،  مطالب  وتبني  �ملنظم،  �لعمل  حيث  من  �الإير�نية 

باملو�قف �الآنية و�خلطط �ملرحلية.. حيث مل تفرط  �أي�صاً  باالإ�صالم كفكرة ومبد�أ، و�إمنا 

مل  �أي�صاً  ولكنها  �الإ�صالمية،  باأ�صولها   Ayatollah Khomeini �خلميني  �هلل  �آية  حركة 

بيان د�خلي �صادر عن �جلماعة �الإ�صالمية، كانون �الأول/ دي�صمب 1998.   
127

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
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تتحجر يف �إطار هذه �الأ�صول كنظرية جمردة، ودخلت بها معرتك �ل�رش�ع، حتى حتقق 

.
لها ذلك �النت�صار”129

يف ذلك �لوقت، مل يكن حزب �هلل قد برز يف لبنان، كان هناك تو�جد للعالمة حممد ح�صني 

ك�صفارة،  لبنان  يف  موجودين  �الإير�نيون  وكان  �الإ�صالمية،  �لدعوة  وحلزب  �هلل،  ف�صل 

و�صارو� يتو��صلون مع �جلهات �الإ�صالمية يف لبنان ويدعونها �إىل زيارة �إير�ن من �أجل 

.
130

�لتعرف على �لثورة وعلى �خلميني، و�أر�صلت �جلماعة حينها ممثلني لها �إىل �إير�ن

حر�ص  �إذ  لها،  �ل�صنية  �الإ�صالمية  �حلركات  تاأييد  على  �لثورة  “�صيعية”  توؤثر  مل 

و�إعالنها  �ملذهبية  �ل�صيعية  عباءتها  من  �لثورة  �إخر�ج  على  ثورته  �نطالقة  عند  �خلميني 

ثورة �إ�صالمية؛ كما �أن م�صاركة �مل�صلمني �ل�صنة يف �إير�ن، وتاأييد �مل�صلمني يف �لعامل �أعطى 

. وقد ر�أى في�صل مولوي يف هذ� �الإطار �أن 
131

�لثورة يف ذلك �حلني �لبعد �الإ�صالمي �ل�صامل

�خلالف �الأ�صا�صي بني �ل�صنة و�ل�صيعة حول مو�صوع �الإمامة، مل يوؤثر على �لتاأييد �ل�صني 

للثورة �الإير�نية، الأن �لطرفني متفقان على وجوب �ختيار �حلاكم �مل�صلم �لذي يطبق على 

 �الأمة �رشيعة �هلل، �صو�ء كان ذلك كمرحلة �نتقالية )حلني عودة �ملهدي( كما يرى �ل�صيعة،

“�لتو�فق �ملرحلي يف  �أم د�ئمة، كما يرى �مل�صلمون �ل�صنة، وبالتايل فاإن �لرتكيز كان على 

�إعادة �لثقة �لتي �أر�د �ال�صتعمار زعزعتها وتعميقها، ويف فتح باب �حلو�ر �الأخوي للو�صول 

 .
�إىل تو�فق د�ئم �أ�صا�صه كتاب �هلل و�صنة ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص”132

وقد �نعك�ص ذلك كله تاأييد�ً وتفاعالً من قبل �جلماعة �الإ�صالمية مع فعاليات �لثورة، 

وفود  كانت  باري�ص،  �إىل  و�نتقاله  �خلميني  ثورة  فاإبان  �نت�صارها.  وبعد  �نطالقتها  عند 

�إخو�نية �أخرى بزيارة �خلميني يف منفاه، وعلى ر�أ�صهم كان  من �جلماعة ت�صارك وفود�ً 

�أما يف لبنان، فقد كانت �جلماعة ت�صارك يف �ملظاهر�ت قبيل وبعد �نتقال  في�صل مولوي. 

�خلميني �إىل طهر�ن، وبعد �نت�صار �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن وقيام �جلمهورية �الإ�صالمية، 

كان ممثلو �جلماعة من بني �لوفود �لتي كانت تذهب �إىل طهر�ن يف �ملنا�صبات و�ملوؤمتر�ت 

،1979 فب�ير  �صباط/   ،4 �لعدد  الأمان،  �خلميني،  بعد  ما  مرحلة  يف  �الإ�صالمية  �لق�صايا  مولوي،  في�صل   
129 

�ص 2.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
130

في�صل مولوي، �لق�صايا �الإ�صالمية يف مرحلة ما بعد �خلميني، �ص 8.  
131

املرجع نف�سه.  
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1980 ل�صجب  �لذي �نعقد يف طهر�ن يف حزير�ن/ يونيو  ، ومنها �ملوؤمتر �لعاملي 
133

�لعامة

�لتدخل �الأمريكي يف �إير�ن، وكان منا�صبة للحركات �الإ�صالمية عامة و�جلماعة �الإ�صالمية 

�لثورة  �أحدثتها  �لتي  �ملتغري�ت  طبيعة  ومعرفة  �الأ�صئلة،  من  �لكثري  لطرح  خ�صو�صاً، 

 .
134

�الإ�صالمية يف �لو�قع �الإير�ين

وب�صكل عام، مل تتعامل �جلماعة مع �إير�ن من وجهة نظر طائفية، و�صعت �إىل �لتعاون 

�مل�صرتك يف خدمة �الإ�صالم وق�صايا �الأمة، وخ�صو�صاً ق�صية فل�صطني.

7. اجلماعة الإ�سالمية وبلدان اأخرى:

كان للجماعة �الإ�صالمية عالقات و��صعة وعلى م�صتويات خمتلفة مع �لعديد من �لقوى 

ر�صمية،  �أنظمة  مع  �الت�صاالت  بع�ص  حتدث  كانت  كما  �ملختلفة،  �لبلد�ن  يف  و�الأحز�ب 

بح�صب ما تقت�صيه �لظروف و�الأحو�ل.

�حلركة  مع  �لقدية  �لعالقة  تلك  كمثال،  هنا  ناأخذها  �لتي  �لعالقة،  مناذج  ومن 

يف  عليها  �ملح�صوب  �لتيار  جنح  �أن  وبعد  �لرت�بي.  ح�صن  بقيادة  �ل�صود�ن  يف  �الإ�صالمية 

�ل�صيطرة على �حلكم يف �ل�صود�ن يف �صيف 1989، ذهب وفد من �جلماعة �إىل �ل�صود�ن. 

كما �صاركت �جلماعة و�لكثري من �الأحز�ب �الإ�صالمية و�لوطنية، يف �حتفاالت كبرية كانت 

ُتقام يف �ل�صود�ن.

وقامت �جلماعة بجمع تبعات مل�صلحة �لثورة يف �ل�صود�ن، و�قرتح في�صل مولوي 

�ملال و�قتطاع جزء من �صندوق  �ل�صود�نية، فتم جمع  �لتبع مل�صاعدة �حلكومة  حينها 

.
135

�جلماعة �خلا�ص ومّت �لتبع به ل�صالح �لثورة

وكانت  �ل�صود�نيني  مع  متينة  �لعالقات  �أ�صبحت  �ل�صود�ن،  يف  �حلكم  متكن  وبعد 

�ل�صفر�ء  من  �لعديد  قدوم  مع  �للقاء�ت  هذه  ن�صطت  متبادلة.  وزيار�ت  لقاء�ت  جتري 

مع  تربطهم  وكانت  بريوت،  �إىل  �إ�صالمية  حركية  �أ�صول  من  �ملنحدرين  �ل�صود�نيني 

قيادة �جلماعة �الإ�صالمية �لكثري من �لعالقات و�للقاء�ت و�ملوؤمتر�ت �مل�صرتكة، مما ز�د 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �إبر�هيم �مل�رشي، بريوت، 2011/6/24.  
133

�نظر: عبد �هلل بابتي، نتائج �ملوؤمتر �لدويل ل�صجب �لتدخل �الأمريكي يف �إير�ن: ثورة �الإ�صالم هي ثورة �لع�رش   
134

�لر�ئدة، �صحيفة الإن�ساء، طر�بل�ص، 1980/6/27.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
135
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ت�صاور  هناك  وكان   .
136

�ل�صيا�صية �للقاء�ت  من  �لكثري  �إىل  باالإ�صافة  �لعالقة،  متانة  من 

بني �لطرفني يف بع�ص �الأمور �الإقليمية و�الأو�صاع �لدولية، كما كانت تو�صطهم يف بع�ص 

�الأحيان يف حّل �خلالفات د�خل �ل�صاحة �للبنانية.

ير�فقه  يكن  فتحي  برئا�صة  �الإ�صالمية  �جلماعة  من  وفد  قام   ،1992 مايو  �أيار/  ويف 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي عبد �هلل بابتي و�أ�صعد هرمو�ص، بناء على دعوة وز�رة �خلارجية 

معه  �ملر�فق  و�لوفد  �لب�صري،  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  ولقاء  دم�صق  بزيارة  �ل�صود�نية، 

�ل�صيا�صية، و�أكد وفد  �لتطور�ت  يف �جتماع مطول يف ق�رش ت�رشين. و��صتعر�صو� كافة 

�حلق  دولة  “بناء  يف  �ل�صود�ين  �ل�صعب  جلهاد  ودعمه  تاأييده  على  �الإ�صالمية  �جلماعة 

�ل�صيا�صية  �الأو�صاع  وعر�ص  �القت�صادية”.  و�لتنمية  �الجتماعية  و�لعد�لة  و�حلرية 

من  للخروج  �للبناين  �ل�صعب  موقف  دعم  و�رشورة  لبنان،  بها  ير  �لتي  و�القت�صادية 

 .
137

�الأزمة

من جهة �أخرى، كانت �جلماعة �الإ�صالمية تتو��صل مع �ل�صفارة �لليبية يف لبنان قبل 

�صنة 2000، ومّت تعريفهم على طبيعة عمل �جلماعة، ومل تتم مطالبتهم باأي دعم، بالرغم 

�لنا�رشي، و�لفل�صطينيني  �ل�صعبي  �لنا�رشية، و�لتنظيم  �لقوى  ليبيا كانت تدعم  �أن  من 

باملال و�الأ�صلحة. كما �لتقى �إبر�هيم �مل�رشي، على هام�ص موؤمتر يجمع �لقوى �الإ�صالمية 

.
138

يف ليبيا، مع جمموعة من �حل�صور، بالرئي�ص �لليبي معمر �لقذ�يف

بني  �ل�رش�ع  ولكن  فيه،  موؤمتر  حل�صور  عمار  �ل�صيخ  علي  ُدِعَي  للعر�ق،  وبالن�صبة 

�لنظام �ل�صوري و�لرئي�ص �لعر�قي �صد�م ح�صني حينها كان قوياً، فلم يذهب حتا�صياً الأي 

 .
139

�صد�م مع �ل�صوريني

�أما تركيا، فقد ز�رها �لنائبان زهري �لعبيدي وفتحي يكن يف �صنة 1994، و�لتقيا مع 

 .
140

حينها �إ�صطنبول  بلدية  رئي�ص   ،Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
136

�جلماعة �الإ�صالمية تلتقي �لرئي�ص �ل�صود�ين عمر �لب�صري يف دم�صق، 1992/5/8 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز   
137

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
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�جلماعة  وكانت  جيدة،   Necmettin Erbakan �أربكان  �لدين  جنم  مع  �لعالقة  وكانت 

�خلارجية  �لعالقات  عن  م�صوؤوالً  �مل�رشي  �إبر�هيم  كان  حيث  تركيا،  يف  بزيارته  تقوم 

�مل�رشي،  و�إبر�هيم  يكن،  وفتحي  مولوي،  في�صل  بني  لقاء  وجرى  �لوقت.  ذلك  يف 

�أربكان، خالل فرتة رئا�صته للحكومة، يف موؤمتر �صنوي، يدعو  �ل�صيخ عمار مع  وعلي 

يكن  فتحي  يومها  و�ألقى  فيه،  للم�صاركة  �لدول  كّل  من  �الإ�صالمية  �حلركات  جميع 

غول �هلل  وعبد  �أردوغان  بح�صور  لبنان،  يف  �الإ�صالمي  و�لتيار  �جلماعة  با�صم   كلمة 

.
141

Abdullah Gül، �لنائب عن حزب �لرفاه حينها

وعلى �ل�صعيد �لغربي، وبعد فوز ثالثة من مر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية يف �النتخابات 

�لنيابية �صنة 1992، جرت عدة لقاء�ت حو�رية مع ممثلني عن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 

يف  �ل�صمال  يف   David Hale هيل  ديفيد  �الأمريكية  �ل�صفارة  يف  للقن�صل  لقاء  �أول  وكان 

منزل فتحي يكن �صنة 1992، وكان جّل �هتمامه معرفة كيف تفكر �جلماعة �الإ�صالمية، 

وما هي �جلماعة �الإ�صالمية، وما هي طروحاتها؟، وما هي خلفياتها؟، وماذ� تريد؟. كما 

ومع   Ronald Schlicher �صاليكر  رونالد  �الأمريكي  �ل�صفري  مع  لقاء�ت  عدة  ح�صلت 

.
142

�لقائم باالأعمال بالتن�صيق مع �ل�صكرتري زياد حافظ، بناء على طلبهم

ويف �صنة 2000، عقدت جل�صة ليوم كامل يف بريوت بني جمموعة من قياد�ت �جلماعة 

وبع�ص  و�جلامعات،  �الأبحاث،  مر�كز  روؤ�صاء  وبع�ص  �مل�رشي  �إبر�هيم  ر�أ�صهم  على 

�ل�صفر�ء �الأمريكيني �ل�صابقني، يف �أوتيل �أليك�صندر يف �الأ�رشفية، ملعرفة �ملزيد عن �ملوقف 

�أ�صباب  ومعرفة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  و�ل�رش�ع  و�ملنطقة،  لبنان  ق�صايا  من  �الإ�صالمي 

�إىل  �الأمريكية  �الإد�رة  لوقوف  رف�صها  �جلماعة  �أبدت  كما  �أمريكا،  �صّد  �جلماعة  مو�قف 

.
143

جانب �لعدو �الإ�رش�ئيلي، وللموقف �الأمريكي �لد�عم لالأنظمة �ال�صتبد�دية

�شاد�شًا: االنتخابات النيابية:

على  نيابية  بانتخابات  �جلماعة  مل�صاركة  منا�صبة  �أول   1992 �صنة  �نتخابات  كانت 

م�صتوى �ل�صاحة �للبنانية بعد �تفاق �لطائف. وقد جرى �إجازة قر�ر �مل�صاركة يف جمل�ص 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
141

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
142
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و�ل�صمال  بريوت  مناطق  يف  مر�صحني  بعدة  �جلماعة  تقدمت  حيث  �جلماعة،  �صورى 

و�جلنوب و�لبقاع.

وكانت عملية �لرت�صيح تتم بد�ية من خالل ��صتفتاء بني �الإخوة �لعاملني على �صعيد 

�ملنطقة، فيختارون �صخ�صاً ما، ثم يقوم �ملكتب �الإد�ري بتزكيته نتيجة هذ� �ال�صتفتاء، 

ثم يوؤكد �ملكتب �ل�صيا�صي هذ� �لرت�صيح، ومن بعده �ملكتب �لعام �لذي يبت يف �لنهاية يف 

.
144

م�صاألة �لرت�صيح �لنهائي فيما يتعلق باملناطق كلها

�إىل �ملنقول و�ملعقول من �الأدلة  وقد قّدم في�صل مولوي روؤية �أ�صولية فقهية ت�صتند 

هذه  �صدرت  وقد  �النتخابية”.  �ملعركة  خلو�ص  �ل�رشعية  “�ملبر�ت  بعنو�ن  �ل�رشعية 

�لدر��صة يف 1992/6/9 موقعة با�صم �ملجل�ص �لعلمي للجماعة، وذلك رد�ً على �جلدل �لذي 

.
145

ح�صل يف �الأو�صاط �الإ�صالمية حول م�رشوعية �مل�صاركة يف �النتخابات

1. ثوابت الربامج النتخابية ملر�سحي اجلماعة الإ�سالمية:

قدمت �جلماعة �الإ�صالمية يف �لدور�ت �النتخابية �لثالث برناجماً �صامالً لكل مناحي 

�ملعامل من  جمموعة  ر�صد  �لب�مج  هذه  مر�جعة  خالل  من  ويكن  �للبنانية،   �حلياة 

�أو �لثو�بت، �أهمها: 

جعلت �جلماعة �الإ�صالمية م�رشوع �الإ�صالح عنو�ناً �أ�صا�صياً يف بر�جمها �النتخابية، 

فمن “�لتحرير و�الإ�صالح و�لتغيري” يف دورتي 1992 و1996، �إىل “م�رشوع �الإ�صالح” 

يف دورة 2000 ظّل �مل�صمون حمافظاً على �لت�صديد على �لنو�حي �الإيانية و�الأخالقية، 

عبادة،  و�لعلم  �رشورة،  و�الأخالق  تكليفاً،  و�ل�صيا�صة  منطلقاً،  “�الإيان  يف  ر�أت  بحيث 

معركة  يف  �الأمة  قوى  كل  “يعبئ  م�رشوعها  و�أن  جهاد�ً”،  و�لتنمية  فري�صة،  و�لعمل 

�حلرية و�لرتبية و�لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية”. و��صتنفرت �جلماعة يف م�رشوعها 

�الأمة ملقاومة �خلطر �ل�صهيوين؛ كما هدفت �إىل زيادة �الإنتاج �لوطني، وتر�صيد �الإنفاق 

و�لتبعية  �ال�صتري�د  من  و�حلد  �لتوزيع  عد�لة  ب�رشورة  توؤمن  وهي  و�ال�صتهالك، 

�القت�صادية مع �الإيان باحلرية �القت�صادية �صمن �صو�بط �مل�صلحة �لعليا. وتبنت يف 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
144

واعتدال، وعدل  وفكر  فقه  �سرية  مولوي:  اأنور  في�سل  امل�ست�سار  العالمة  �سماحة  زيد،  �أبو  حممد   
145 

�ص 253–254.
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�ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  ظّل  يف  �ملخزونة  �لطاقات  تفجر  �لتي  �ملبادر�ت  �إطالق  م�رشوعها 

و�لد�صتورية �ملنتخبة، ويف ظّل نظام �صوري يحقق �ل�صعور باالأمان، و�حلرية يف �لقول 

و�لتف�صخ،  �لتفكك،  من  �الأ�رشة  حماية  �إىل  �أي�صاً  �جلماعة  م�رشوع  هدف  كما  و�لعمل. 

و�لتغيري �الإ�صالح  هذ�  �أن  �جلماعة  و�أقرت  و�الإنتاج.  �الأد�ء  يف  �ملر�أة  طاقات   و�إطالق 

�إىل  �جلميع  د�عية  �خلري،  قوى  جميع  وتنا�رش  بتكاتف  �إال  يتحقق  �أن  يكن  ال  �ملن�صود 

�صنة  ويف   .
146

�لثالث �لدور�ت  يف  معظمه  يف  تكرر  �نتخابي  برنامج  خالل  من   �مل�صاركة 

م�رشوعها  على  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أ�صافت  �للبناين،  �جلنوب  حترير  ومع   ،2000 

�النتهاء بعد  و�لتنمية  �لبناء  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  �إىل  �لدولة  دعوة  �الإ�صالحي   �النتخابي 

 .
147

من معركة �لتحرير

كما ح�رش مو�صوع �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية بقوة، �بتد�ء من �لدعوة �إليه من خالل 

�إىل  و�لدعوة  �لطائفية،  �المتياز�ت  نظام  �إ�صقاط  �إىل   ،1992 لدورة  �النتخابي  �لبنامج 

�لكرية  �حلياة  يف  وحقها  طائفة  كّل  خ�صو�صية  تلحظ  للتعاي�ص  مقبولة  �صيغة  تطوير 

 1996 دورة  برنامج  يف  بالدعوة  مرور�ً  ؛ 
148

�خلوف وعقدة  بالغنب  �ل�صعور  عن  بعيد�ً 

الإلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية على كل م�صتويات �لتمثيل و�الإد�رة، حتى تكون �لكفاءة هي 

مبر �ختيار �لرجل �ملنا�صب للمكان �ملنا�صب، على �عتبار �أن هذ� من قو�عد بناء �لدولة 

. ويف �لبنامج �النتخابي ل�صنة 2000، تبنت 
149

�حلديثة وحتقيق �مل�صاو�ة بني �ملو�طنني

�جلماعة �ل�صعي �إىل �إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية �لتي ن�ّص عليه �لد�صتور على �عتبارها مطلباً 

�أن �اللتز�م بالتدين  �إىل رحاب �لوطن، موؤكدة  وطنياً عاماً للخروج من �لطائفية �ل�صيقة 

�إىل  بها  ويرتفع  �لوطنية  �لتجربة  يغني  بل  للوطن،  �النتماء  مع  يت�صارب  “ال  �ل�صحيح 

�خلالفات  يف  و��صتثماره  �لطائفي،  �النتماء  ��صتغالل  لكن  و�الإن�صاين،  �الأمني  �مل�صتوى 

للحياة  تطوير  �أو  �إ�صالح  �أي  وتعطل  �الإد�رة  تدمر  �لتي  �خلطرية  �لثغرة  هو  �ل�صيا�صية 

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1992، 1992/8/1، �ص 4 )ن�صخة حمفوظة   
146

�الإ�صالمية، دورة  �النتخابي ملر�صحي �جلماعة  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(؛ و�لبنامج  �لزيتونة  لدى مركز 

عام 1996، 1996/7/25، �ص 5 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(. 

)ن�صخة   3 �ص   ،2000/7/28  ،2000 عام  دورة  �الإ�صالمية،  �جلماعة  ملر�صحي  �النتخابي  �لبنامج  �نظر:   
147

حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1992، �ص 7.  
148

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1996، �ص 8.  
149
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�لقانون  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  للجماعة  �النتخابية  �لب�مج  كل  دعت  كما   .
�ل�صيا�صية”150

�لن�صبي  �لنظام  �أ�صا�ص  على  و�حدة،  �نتخابية  د�ئرة  كله  لبنان  يكون  بحيث  �النتخابي، 

 .
151

ويخف�ص �صّن �القرت�ع

دفاعية  �صيا�صة  تبني  �إىل  �لدعوة  �النتخابية  بر�جمها  يف  �جلماعة  ثو�بت  من  وكان 

ن  وتوؤمِّ و�ل�صعب،  �الأر�ص  عن  للدفاع  وُتِعدُّه  �لقتالية  �جلي�ص  عقيدة  ُت�صدِّد  و��صحة 

م�صتلزمات ذلك ت�صليحاً، وتدريباً، وتنظيماً، يف مو�جهة �خلطر �ل�صهيوين؛ وتعبئة �الأمة 

وتوعيتها بهذ� �خلطر �لذي يتهددها بوجودها وكل مقوماتها، و�لعمل على بناء �ملجتمع 

�ملقاوم بالفكرة، و�ملمار�صة، وتدعيم م�صرية �جلهاد، و�لبناء و�ملقاومة. كما تبنت تر�صيخ 

على  و�أكدت  ؛ 
152

�ملنطقة يف  لبنان  يتهدد  �لذي  �خلطر  هو  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أن  فكرة 

رف�صها مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية باعتبارها “ملهاة يق�صد بها متييع �ملوقف �لعربي، 

. كما ركزت كل �لب�مج �النتخابية على “�عتبار 
و��صتدر�جه �إىل مزيد من �لتنازالت”153

حتريرها  �أجل  من  �جلاد  �لعمل  يوجب  مما  �لعربية،  لالأمة  �ملركزية  �لق�صية  فل�صطني 

 .
و�إعادة �صعبها �إليها”154

ومن ناحية �أخرى، كانت هناك جمموعة من �لثو�بت على �ل�صعيد �الجتماعي �أهمها: 

و�لفالحني،  �لعمال،  مطالب  وتبني  �الحتكار،  وحماربة  �لوطنية  �لرثوة  توزيع  �إعادة 

�ل�صعب، وتطبيق  �لتكافل �الجتماعي بني قوى  �لكتبة، و�لعمل على  و�ملعلمني، و�صغار 

مبد�أ “من �أين لك هذ�؟”، ومالحقة مو�رد �لك�صب �خلبيث �لناجتة عن �الجتار باملخدر�ت 

�لنظر  �إعادة  مع  �حلكومية  �مل�صت�صفيات  تاأهيل  و�إعادة  �لنفوذ،  و��صتغالل  و�لر�صوة 

�ملجاين، وتفعيل  �ال�صت�صفاء  �إطالق بطاقة  �ل�صحية يف جمملها، و�لعمل على  بال�صيا�صة 

�خليل،  و�صباق  �لقمار،  نو�دي  و�إغالق  �لعامة،  �الأخالق  على  و�ملحافظة  �لنقابات،  دور 

.
155

ونو�دي �صيد �حلمام، و�ملالهي �لليلية

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 2000، �ص 4.  
150

ر�جع �مل�صتوى �ل�صيا�صي يف �لب�مج �النتخابية ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية خالل �ل�صنو�ت 1992، و1996،   
151

و2000.

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1992، �ص 7.  
152

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 8.  
153

�لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 2000، �ص 8.  
154

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1996، �ص 13.  
155
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وح�رش يف �لبنامج �النتخابي ثو�بت وبر�مج تربوية �أهمها: دعم �لتعليم �لر�صمي، 

وحتقيق جمانية �لتعليم و�إلز�ميته، و�لعمل على �إن�صاء �ملد�ر�ص �ملهنية و�لتقنية، و�إعادة 

�لعمل بدور �ملعلمني وخ�صو�صاً يف �ملناطق، ومر�قبة �لتعليم �خلا�ص، و�حلد من �رتفاع 

�لتطبيقية،  �لكلية  وخ�صو�صاً  �للبنانية  �جلامعة  وتطوير  ودعم  �ملدر�صية،  �الأق�صاط 

�حلركات  ودعم  �إلز�مية،  مادة  �لدينية  �لرتبية  مادة  وجعل  وتعريبها،  �ملناهج  وتوحيد 

. كما دعت �ل�صباب �للبناين �إىل �لعمل على �الإبد�ع و�خلروج من 
156

�لريا�صية و�لك�صفية

�مل�صاركة  خالل  من  �ملن�صود،  �لتغيري  م�صوؤولية  وحتمل  م�صوؤولية،  و�لال  �لت�صيب  حالة 

 .
157

�لفاعلة يف �ملجال�ص �لتمثيلية، وجماالت �لعمل، و�الإنتاج

خطوطه  �أهم  �النتخابات،  كل  يف  ثابتاً  و�إد�رياً  �قت�صادياً  برناجماً  �جلماعة  وتبنت 

وتطويرها،  حتديثها  على  و�لعمل  �الإد�رة،  يف  و�لرتهل  �لف�صاد  حماربة  �لعري�صة: 

و�إطالق  وزيادته،  �لوطني  �الإنتاج  وحماية  �القت�صادية،  �لدورة  يف  �خللل  وت�صحيح 

�حلو�فز �القت�صادية �مل�صجعة، وتاأمني فر�ص �لعمل، ومقاومة �لبطالة و�جلوع و�لفقر 

و�ملح�صوبية،  �لف�صاد  عن  بعيد�ً  �الإد�ر�ت  يف  �الإ�صالح  وحتقيق  و�ملر�ص.  و�جلهل 

وتاأمني  �ملعامالت  وتب�صيط  �لتاأديبي،  و�ملجل�ص  �ملركزي  �لتفتي�ص  �أجهزة  وتفعيل 

�لبلديات  دور  و�إطالق  �الإد�رية  مركزية  �لال  بتحقيق  و�ملطالبة   ،
158

لها �لدقيقة  �ملر�قبة 

�ل�صيا�صة  تطوير  �إىل  �النتخابية  �لب�مج  دعت  ذلك  �إىل  وباالإ�صافة  �ل�صاملة.  �لتنمية  يف 

�لكرية،  �للبناين وحقه يف �حلياة �حلرة  �لكفاية لالإن�صان  �ملالية و�القت�صادية لتحقيق 

ور�أ�ص  �لعمل  بني  �مل�صاو�ة  ل�صمان  كلياً  �إلغائه  باجتاه  �لربوي  بالنظام  �لنظر  و�إعادة 

و�إلغاء  �ملعامالت،  وتب�صيط  �القت�صادي،  و�النكما�ص  �الإد�ري  �جلمود  ومعاجلة  �ملال، 

�خلدمات  قطاع  وتفعيل  �القت�صادي،  �لنمو  عجلة  وحتريك  �ل�صيولة،  و�صّخ  �لروتني، 

�لبطالة  معدل  ومعاجلة  �ملناطق،  كافة  على  وتعميمها  وهاتف  وماء  كهرباء  من  �لعامة 

ت�صغيل  و�إعادة  �ل�رشكات،  من  �لنفط  �صوق  و��صتعادة  �لعمل،  فر�ص  و�إيجاد  �ملرتفع 

�لبحرية و�لنهرية،  �مل�صايف وتطويرها، وتطبيق قانون ت�صوية �ملخالفات على �الأمالك 

 ،1992 �ل�صنو�ت  خالل  �الإ�صالمية  �جلماعة  ملر�صحي  �النتخابية  �لب�مج  يف  �الجتماعي  �مل�صتوى  ر�جع   
156

و1996، و2000.

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1996، �ص 3.  
157

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1996، �ص 9؛ و�نظر: �لبنامج �النتخابي   
158

ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 2000، �ص 5–6.
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�لرثوة  من  �لق�صوى  و�ال�صتفادة  �رشيع،  ب�صكل  �لزر�عي  �لقطاع  و�صع  ومعاجلة 

 .
159

�ملائية، و�حلفاظ على �لبيئة و�حلد من �لتلوث

�لعالقات �خلارجية فكانت ثو�بت �جلماعة قائمة على ت�صجيع قيام  �أما على �صعيد 

�لدول  مع  و�لتعاون  �الأخوة  عالقات  وتوثيق  �لعرب”،  “�الأ�صقاء  مع  �لعالقات  �أوثق 

 .
160

�الإ�صالمية و�ل�صديقة

تخفيف  �لزمن  مع  نلحظ  �أن  يكننا  �لثالثة،  �النتخابية  �لب�مج  بني  �ملقارنة  وعند 

حدة �خلطاب �لديني يف �لب�مج �النتخابية، و�أن زخم �الآيات و�الأحاديث و�ال�صتدالالت 

�ل�رشعية �لتي �ت�صم بها �لبنامج �النتخابي �صنة 1992، تر�جع ل�صالح خطاب عملي له 

�صبغة �صيا�صية. لكن �لب�مج �النتخابية للجماعة �ت�صمت بالكثري من �لعمومية، وكرثت 

�ليوم  �لذي ما ز�ل حتى  �للبناين،  �ل�صيا�صي  �لتي ت�صطدم بالو�قع  �ملطلبية  �الأمور  فيها 

يعج بالكثري من �ملعوقات �لتي متنع حتقيق معظم ما ورد يف بر�جمها. ناهيك عن كون 

�لعمل �لبملاين يف لبنان قائماً ب�صكل �أ�صا�صي على تقدمي �خلدمات للنا�ص، ب�صفتها �الأد�ة 

�الأ�صا�صية ال�صتقطاب �الأ�صو�ت و�حل�صول على �لدعم �ل�صعبي.

2. النتخابات النيابية �سنة 1992:

اأ. يف املعركة النتخابية:

�صكل فوز ثالثة مر�صحني للجماعة �الإ�صالمية �صنة 1992 مفاجاأة لالأو�صاط �ل�صيا�صية 

�لنيابية يف كّل  �الإ�صالمية �النتخابات  و�الأمنية يف لبنان و�صورية. فقد خا�صت �جلماعة 

�ل�صنية  ويف  يكن،  فتحي  طر�بل�ص  ويف  �لعبيدي،  زهري  بريوت  يف  ور�صحت  �ملحافظات، 

�ل�صلح، ويف �صيد� �لبقاع حممد �صعيد �صالح، ويف بعلبك م�صهور   �أ�صعد هرمو�ص، ويف 

علي �ل�صيخ عمار، ويف �الإقليم �أنور �خلطيب، ويف �لعرقوب عبد �حلكيم عطوي.

�لدورة  تلك  ميزت  د�خلية  عنا�رش  �أي�صاً  هناك  �أن  �جلماعة  يف  قياديون  ويجمع 

�النتخابية عن غريها، حيث �نطلقت �لعملية �النتخابية “ب�صهولة ومناقبية عالية، ومل يكن 

�أحد من �ملر�صحني ع�صو�ً يف مكتب �إد�رة �حلملة، ومتيزت بقلة �لتكلفة �ملادية، وبوجود 

روح �لزهد يف �ملن�صب، باالإ�صافة �إىل �الإخال�ص و�الندفاع للعمل، وح�صد للجماعة ماكينة 

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 2000، �ص 6.  
159

�نظر: �لبنامج �النتخابي ملر�صحي �جلماعة �الإ�صالمية، دورة عام 1996، �ص 8.  
160
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. وقد �صعت �جلماعة عند �ختيار مر�صحيها �أن يكونو� ممن هم �أقرب 
�نتخابية كبرية”161

 .
162

�إىل �لنا�ص وهمومهم

وقد توفرت يف تلك �النتخابات ظروف �صاعدت �جلماعة على �لفوز، على �لرغم من 

عدم حتالفها مع “عمالقة” �ل�صيا�صة يف بريوت و�ل�صمال، ومن �أهم تلك �لظروف مقاطعة 

�أطر�ف م�صيحية لتلك �النتخابات، مما ز�د من قيمة �ل�صوت �الإ�صالمي، و�إرخاء �لقب�صة 

�الأمنية، وعدم وجود �أي نوع من �أنو�ع �ل�صغوط �ل�صيا�صية )با�صتثناء �لبقاع(، الأن �أحد�ً 

�جلماعة  مر�صحي  من  �أّي  فوز  يتوقع  يكن  مل  �لفاعلة  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �الأطر�ف  من 

عد�  ما  �الإ�صالميني  من  مناف�صني  مر�صحني  وجود  عدم  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  �الإ�صالمية؛ 

�ملناطق  بع�ص  يف  �النتخابي  �ملعرتك  دخلت  �لتي  �الإ�صالمية  �خلريية  �مل�صاريع  جمعية 

�أي�صاً، وفازت مبر�صح و�حد عن �أحد �ملقاعد يف بريوت. 

من  �أي  يف  �ل�صيا�صة  “حيتان”  مع   1992 دورة  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تتحالف  مل 

مناطق لبنان، بل خا�صت �النتخابات منفردة، �أو قامت بتحالفات مع مر�صحني معينني، 

الئحة مع  �لتحالف  رف�صت  طر�بل�ص،  ففي  �الأ�صو�ت.  تبادل  على  معهم  �التفاق   مّت 

عمر كر�مي، و�صليمان فرجنية �أو الئحة �أحمد كر�مي، كما مل تتحالف �جلماعة يف بريوت 

مع �أي من رموز �حلياة �ل�صيا�صية. 

بعد فرز �صناديق �القرت�ع �صكلت �لنتائج �صدمة لكثريين، ففي �ل�صمال، �خرتق يكن 

وح�صل  مر�صحاً،   28 ت�صم  �لتي  كر�مي  عمر  �الأ�صبق  �لوزر�ء  رئي�ص  قائمة  وهرمو�ص 

يكن على 46,231 عن د�ئرة طر�بل�ص، وح�صل هرمو�ص على 38,208 �صوتاً عن د�ئرة 

�ل�صنية. ويف بريوت فاز زهري �لعبيدي بـ 12,570 �صوتاً، فحل ثانياً بني �ملقاعد �ل�صتة، 

 .
163ً

فيما ح�صل رئي�ص �حلكومة �آنذ�ك ر�صيد �ل�صلح على 11,730 �صوتا

�لبقاع  يف  �جلماعة  �أن  �أهمها  عدة،  لعو�مل  �لفوز  �جلماعة  حتقق  فلم  �لبقاع،  يف  �أما 

بحاجة �إىل �لتحالفات �النتخابية خلو�ص �ملعركة يف منطقة تعتمد ب�صكل تام على �لرو�بط 

�النتخابية  للحملة  كمدير  �إنه  يقول:   ،2010/4/21 طر�بل�ص،  حبل�ص،  غ�صان  مع  عيتاين  �أمل  �أجرتها  مقابلة   
161

و�أن  �مل�صت�صفى...  �إىل  زوجته  دخول  ب�صبب  �صاعة  ن�صف  �صوى  يوماً   18 طيلة  �ملركز  يغادر  مل  �ل�صمال  يف 

�لكثريين من �أ�صدقاء �جلماعة كانو� يقدمون طلبات للم�صاركة يف ماكينتها �النتخابية.

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
162

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع حممد �صعيد �صالح، لو�صي )�لبقاع �لغربي، لبنان(، 2005/7/19.  
163
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�لعائلية و�لع�صائرية وعلى �لتاريخ �خلدماتي للمر�صح، يف حني �أن �جلماعة كانت تعاين 

�ل�صورية  �الأمنية  �لقب�صة  فكانت  �لعو�مل  �أهم  �أما  و�الإعالمية.  �ملالية  �لتغطية  قلة  من 

ل�صنو�ت  منخف�ص  �صقف  وحتت  ب�رشية  تعمل  �أن  �جلماعة  على  فر�صت  �لتي  �ملحكمة 

طويلة، ومل تكن لدى �جلماعة يف �لبقاع �خلبة و�لدينامية �ل�صكانية خلو�ص هذ� �لنوع من 

�النتخابات. كما تعر�ص �مل�صاركون يف �ملو�كب �النتخابية ملر�صحي �جلماعة �إىل �لتوقيف 

. وعلى �لرغم من ذلك، فاإن 
164

من ِقبل �ملخابر�ت �ل�صورية و�مل�صاءلة و�ل�صغط �ل�صديد

بال�صعوبات  مقارنة  وتقدير  �عتبار  حمل  كانت  �جلماعة  مر�صحو  حققها  �لتي  �الأرقام 

 و�الأالعيب �ل�صيا�صية �لتي �أحكمت طوقها على مر�صحي �جلماعة، فعلى �صبيل �ملثال، نال

حممد �صعيد �صالح ما يقارب 4,881 �صوتاً.

�أن  �إال  �جلماعة،  مر�صح  فوز  عدم  من  �لرغم  على  فاإنه  �خلروب،  الإقليم  بالن�صبة  �أما 

�الأرقام �لتي ح�صل عليها ُتعد مقبولة يف منطقة معروفة تاريخياً �أنها منق�صمة بني زعامة 

جنبالطية و�صمعونية، ناهيك عن �أن �جلماعة مل تكن قد �أعلنت بعد عن نف�صها يف �الإقليم 

�ملوؤمنة”  “�جلماهري  مر�صح  م�صمى  حتت  �خلطيب  �أنور  تر�صح  حيث  �حلني،  ذلك  حتى 

ونال  جنبالط،  وليد  برئا�صة  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  للحزب  تابعة  الئحة  مقابل  منفرد�ً 

�خلطيب حينها 4,500 �صوتاً. وقد ُعدَّ ذلك �أول ظهور لقوة �جلماعة �الإ�صالمية يف �الإقليم 

و�أول بروز لها، مما �أكد على ح�صورها يف كافة قرى �الإقليم، وقد �أعقب ذلك �فتتاح مركز 

.
165

برجا

ب. تداعيات النتخابات: �سدمة �سيا�سية واإعالمية وفربكات اأمنية:

كان لفوز �جلماعة �الإ�صالمية ومعها �لقوى �الإ�صالمية �الأخرى مثل حزب �هلل وجمعية 

�ل�صيا�صية و�الأمنية كما يف �الإعالم.  �الأو�صاط  �أ�صد�وؤه لدى  �مل�صاريع وقع كبري ترددت 

ففي ردود �لفعل �الآنية، كانت عناوين �ل�صحف و�ملجالت وت�رشيحات بع�ص �مل�صوؤولني 

عناوين  عن  منوذج  ففي  معاً،  �آن  يف  و�لده�صة  و�الرتباك  باخلوف  تن�صح  �ل�صيا�صيني 

بع�ص �ل�صحف كتبت جملة “�لوطن �لعربي” يف عددها �ل�صادر يف 1992/9/7: “�ت�صاالت 

�صاخنة بني عو��صم �مل�رشق.. هل تقوم �جلمهورية �الإ�صالمية يف لبنان”. ور�أت �ملجلة �أن 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صامي �خلطيب، �لرفيد )�لبقاع، لبنان(، 2011/7/17.   
164

ومقابلة  2007/2/19؛  لبنان(،  �خلروب،  )�إقليم  عانوت  عثمان،  �أحمد  مع  �لعلي  �لقادر  عبد  �أجر�ها  مقابلة   
165

�أجرتها رنا �صعادة مع �أحمد عثمان، بريوت، 2014/9/6.
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�النتخابات عك�صت نتائج عدة، �أهمها: تر�صخ �لتوجه �الإ�صالمي �لعام حتى يف لبنان على 

لبنان  �لفر�صة لالإ�صالميني يف  �ملعقدة فيه؛ و�إتاحة  �لدينية و�ملذهبية  �لرتكيبة  �لرغم من 

حتى يكون لهم �صوت م�صموع ودور يف ر�صم �صيا�صة �لبالد، و�صعف �لقو�ئم �ملدعومة 

يف  “�ل�صياد”  جملة  يف  وجاء   .
166

�لتزوير و�نح�صار  خارجية،  جهات  من  �أو  حكومياً 

1992/9/4: “مفاجاآت باجلملة يف �جلولة �الأوىل �أفول جنومية �ل�صيا�صيني �أمام �الأ�صولية 

�لز�حفة”، ونقلت عن وزير �لعدل يف ذلك �لوقت ن�رشي �ملعلوف قوله �إن “�أهم ما فعلته 

�النتخابات هو �أنها نقلت �لظاهرة �الأ�صولية من منطقة �ل�صوء لت�صبح كما ظو�هر متطرفة 

. وذهبت جملة “�لو�صط” �إىل 
�أخرى جزء�ً ديناميكياً من �لهيكلية �ل�صيا�صية يف لبنان”167

�أبعد من ذلك يف ت�صور�تها، جاء مقالها حتت عنو�ن “لبنان: ماذ� �صيفعل �حللف �لثالثي 

�ملتعددة و�ملت�صعبة  �الإ�صالمية بفروعها  �الأ�صولية  �نتقال  ت�صاءلت فيه هل  �الأ�صويل؟”، 

من �ل�صارع �إىل جمل�ص �لنو�ب، وللمرة �الأوىل يف تاريخ �ل�صيا�صة �للبنانية، ت�صكل خطر�ً 

عن  تك�صف  مل  �صيا�صي  قطب  عن  فيه  ونقلت  �لطائف؟  �أنتجه  �لذي  �جلديد  �لنظام  على 

من  �لغرب  �إىل  �لتحذير  توجيه  هدفها  �إنذ�ر  “ر�صالة  �الأ�صوليني  و�صول  �إن  قوله  ��صمه 

�إن هناك من  لئال نقول  �العتد�ل  �إىل  لدفعهم  �ملو�رنة  لدى غالبية  �لتدخل  �أجل حثه على 

يريد �أن ي�صتغل جميئهم بهذ� �حلجم للقول باأن �لتطرف �مل�صيحي ولد تطرفاً على �جلبهة 

�الإ�صالمية”، معوالً على “قدرة قوى �إقليمية على ر�أ�صها �صورية على �صبط �الأ�صوليني 

وعدم جرهم �إىل �لتطرف، و�أن دم�صق حتتفظ بهذه �لورقة �لتي قد تبقى م�صبوطة �رشط 

.
�أن تتوىل و��صنطن �صبط �ملوجة �مل�صيحية”168

عليهم  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  يهدف  وكان  بريئاً  يكن  مل  �الإ�صالميني  فوز  تهويل  �إن 

ن�صبياً  �إجناز�ً  و�إن كان  بثالثة مقاعد  �الإ�صالمية  ملو�جهتهم وحتجيمهم؛ ففوز �جلماعة 

من   %10.7 �أو  �ملجل�ص  مقاعد  من   %2.3 من  �أكرث  متثّل  تكن  مل  �ملقاعد  هذه  �أن  �إال  لها؛ 

�ُصنَّة  قيادة  مو�صع  يف  لتجعلها  �ملقاعد  هذه  مثل  تكن  ومل  لل�ُصنّة.  �ملخ�ص�صة  �ملقاعد 

لبنان، وال �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي يف �لبلد. غري �أن هذ� �لفوز �أدخل �جلماعة يف �ملعادلة 

حول هذ� �ملو�صوع �نظر: فتحي يكن، اأ�سواء على التجربة النيابية الإ�سالمية يف لبنان: الأداء النيابي   
166

عرب الإعالم )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، 1996(.

املرجع نف�سه.  
167

عن  نقالً   .1992/9/7 لندن،  الو�سط،  جملة  �الأ�صويل؟،  �لثالثي  �حللف  �صيفعل  ماذ�  لبنان:  �صقري،  حممد   
168

http://bit.ly/29IsLyM :صحيفة احلياة اجلديدة، 1992/9/7، �نظر�
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�ل�صيا�صية للبلد، وفتح لها �ملجال لتبني عليه م�صتقبالً يف تطوير �إمكاناتها وقدر�تها على 

�لتاأثري �ل�صيا�صي؛ وهو ما دقَّ �أجر��ص �الإنذ�ر لدى عدد من �جلهات.

�لذي ر�صمته ري�صتا �الإعالم و�ل�صيا�صة، مع �ل�صورة �مل�صوهة  �لتهويل  ت�صافر هذ� 

لالإ�صالميني يف �أنحاء �لعامل، م�صافاً �إليهما �صدمة �الأجهزة �الأمنية، و�ل�صيا�صية �للبنانية، 

حما�رشة  لتبد�أ  �لفوز،  هذ�  من  لبنان  يف  �الأمور  بزمام  مم�صكة  كانت  �لتي  و�ل�صورية 

�الإ�صالميني و�الإمعان بت�صويه �صورتهم قدر �الإمكان؛ فكان ن�صيب �جلماعة �الإ�صالمية 

وكانت  �ملجل�ص.  والية  من  �الأربع  �الأعو�م  َمّر  على  �صنوياً  �أمنية  فبكة  قو�مها  معادلة 

�أ�صهر فقط من بدء  �أي بعد ثالثة  �ال�صتقالل؛  1992/11/22 وهو يوم  �الأوىل يف  �لفبكة 

جمل�ص �لنو�ب واليته �لت�رشيعية. فمن �ملعتاد يف ذلك �ليوم �أن جتري �حتفالية وعر�ص 

ع�صكري يح�رشه �لروؤ�صاء �لثالثة، رئي�ص �جلمهورية، ورئي�ص �لوزر�ء، ورئي�ص جمل�ص 

�لنو�ب، ومعهم �لنو�ب، وقادة �جلي�ص، و�ل�صفر�ء �لعرب و�الأجانب. يف ذلك �ليوم، تغيّب 

نو�ب �جلماعة �لثالثة؛ فقد كان يكن و�لعبيدي م�صافرين، وهرمو�ص ر�قد�ً يف �مل�صت�صفى 

وجود  �كت�صف  �الأمن  �أن  مفادها  �إعالمية  �أمنية  فبكة  فخرجت  �صحية،  وعكة  ب�صبب 

ناقلة جنود مفخخة تهدف �إىل تفجري من�صة �لعر�ص و�غتيال �لروؤ�صاء �لثالثة، و�تهمت 

�جلماعة �الإ�صالمية بالتخطيط لها بدليل غياب نو�بها �لثالثة عن �الحتفال. وظّل �الإعالم 

ي�صب �لزيت على �لنار ويغمز من طرف �جلماعة �الإ�صالمية، مع �أنه مل تكن هناك ناقلة 

برئي�ص  يومها  �ت�صل  �أنه  هرمو�ص  �أ�صعد  ويذكر  متهم،  �أّي  على  �لقب�ص  يتم  ومل  �أ�صالً، 

�جلمهورية يف ذلك �لوقت �إليا�ص �لهر�وي، �لذي رّد قائالً باحلرف ح�صب تعبري هرمو�ص 

.
169

“�أن هذ� ت�صفيط كالم” �أي كذب

عقد  �إذ  و�لهر�صك،  �لبو�صنة  حرب  �أوج  يف   ،1993 �صنة  يف  فكانت  �لثانية  �لفبكة  �أما 

فحاولت  يح�رشونه،  �صوف  �رِشْباً  رهباناً  هناك  �أن  وتردد  �لبلمند،  جامعة  يف  موؤمتر 

عبوة  زرع  �الإ�صالمية  �جلماعة  �إىل  ينتمون  ال  �لذين  �الإ�صالميني،  �ل�صباب  من  جمموعة 

و�أودت  بهم  �نفجرت  �لعبوة  �أن  غري  �لرهبان،  منها  �صيمر  �لتي  �لطريق  على  بد�ئية 

بحياة و�حد منهم وجرح �ثنان، ومل يتاأثر موكب �لرهبان، و�تُّهمت �جلماعة �الإ�صالمية 

و�ثنان  حبل�ص  غ�صان  �لقيادي  ومعهم  �لقلمون  يف  عنا�رشها  من   21 و�عتقل  باملتفجرة 

بعد  �أنه  حبل�ص  ويروي  �لريزة.  يف  �لدفاع  وز�رة  يف  يوماً   19 ملدة  و�صجنو�  �أبنائه،  من 

�نظر: مقابلة مع �لنائب �أ�صعد هرمو�ص، �صحيفة التلغراف، �أ�صرت�ليا، 1994/1/5، �ص 5.  
169
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عليهم  لي�ص  “هوؤالء  �مل�صوؤول  لل�صابط  وقال  �جلي�ص  قياد�ت  �أحد  �ت�صل  و�حد  �أ�صبوع 

�صبهة، ولكن �أبقهم عندك قليالً”. و�أكد �ل�صابط �مل�صوؤول حلبل�ص هذ� �لكالم و�أبلغه �أن 

فتحي يكن ي�صغط عليهم ليفرجو� عنهم. و�أكد حبل�ص �أن �لتحقيق مل يكن ب�صكل �أ�صا�صي 

حول �ملتفجرة، بل كان يركز على جمع �ملعلومات عن �جلماعة، ومعرفة قوتها ومنهجية 

فزمت  “كيف  مرة  من  �أكرث  حبل�ص  �صئل  وقد  �أمنية،  �صيا�صية  والأهد�ف  قياد�تها،  تفكري 

باالنتخابات، ومل ي�صمع بكم �أحد من قبل؟” فكان رّد حبل�ص �أن �جلماعة مل تاأِت من فر�غ، 

وح�صورها وم�صتو�صفاتها،  ومد�ر�صها،  موؤ�ص�صاتها،  ولها  �الأر�ص  على  فاعلة   فهي 

.
170

بني �لنا�ص

�أ�صدها  �إذ كانت �حل�صا�صية على  �أحد�ث فنيدق؛  �لثالثة فكانت  �الإعالمية  �لفبكة  �أما 

مر�صحهم  خ�رش  حيث  �الأحبا�ص،  وجماعة  �الإ�صالمية  �جلماعة  بني  �النتخابات  عقب 

�أق�صية  يف  يذكر  تو�جد  لالأحبا�ص  يكن  ومل  يكن.  فتحي  �جلماعة  مر�صح  �أمام  ناجي  طه 

�لقيام  �للبنانية   – �ل�صورية  �الأمنية  �الأجهزة  من  بدعم  هوؤالء  وحاول  و�ل�صنية.  عكار 

تلك  �إىل  نفوذهم  ملدِّ  فنيدق  وخ�صو�صاً  عكار  يف  لقاء�ت  وتنظيم  �صيا�صية  بزيار�ت 

�ملناطق. وكانو� يخرجون بكامل �أ�صلحتهم، مما ��صتفز بع�ص رجاالت �ملنطقة �ملعروفني 

خ�صو�صاً  منطقتهم  يف  �لغريب  �لوجود  لهم  َيْحُل  مل  و�لذين  �ل�صكيمة،  وقوة  بالرجولة 

 �أنه م�صلح. فح�صل تال�صن وعر�ك تطور �إىل �إطالق نار �أدى �إىل �صقوط بع�ص �جلرحى

من �الأحبا�ص.

�للبناين بدفع من �ملخابر�ت  �إثر هذ� �حلادث حتركت قوة ع�صكرية من �جلي�ص  على 

ر�أ�صهم وعلى  �لبلدة،  �أهايل  بع�ص  مع  و��صتبكت  فنيدق،  بلدة  ليالً  ود�همت   �ل�صورية، 

�أحمد كفا و�لد �أحد �الإخوة يف �جلماعة، �صقط فيه بع�ص �لقتلى و�جلرحى، ب�صبب ظالم 

�ملنطقة  وجهاء  وبع�ص  �جلماعة  وتدخلت  �جلي�ص.  عنا�رش  على  �لتعرف  وعدم  �لليل 

للجماعة،  �مل�صادة  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �ملاكينة  حتركت  هنا  �الإ�صكال،  حّل  على  وعملت 

وحاولت حتميل �جلماعة �مل�صوؤولية، و�إل�صاق تهم �الإرهاب، و�لتطرف، و�لعنف لت�صويه 

�ملفخخة  �ل�صيارة  ق�صة  هي  �لر�بعة  و�لفبكة   .
171

�للبناين �لعام  �لر�أي  �أمام  �صورتها 

باجلماعة  �لتهمة  �إل�صاق  خاللها  من  �الأحبا�ص  على  حم�صوبون  حاول  �لتي  بريوت  يف 

�الإ�صالمية.

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع غ�صان حبل�ص، طر�بل�ص، 2010/4/21.   
170

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.   
171



101

االأداء ال�شيا�شي للجماعة االإ�شالمية

ج. الأداء النيابي يف امليزان: منجزات ومعوقات:

�ل�صيا�صية،  �لزعامات  تتخطى  �أن  ��صتطاعت  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أن  من  �لرغم  على 

وتفوز بعدد من مر�صحيها يف �النتخابات، �إال �أنها مل ت�صتطع بعد ذلك �أن جتاري �لقدرة 

دور  وهو  �للبناين،  للنائب  �ملر�صوم  �لدور  لعب  من  مكنتهم  �لتي  �لزعامات  لتلك  �ملالية 

تاأدية �خلدمات. 

�إذ ال يهم �لكثري من �لناخبني �للبنانيني �مل�رشوع �ل�صيا�صي الأي نائب، وال قدرته يف 

تقدمي ت�رشيعات تعود بالنفع �لعميم على �لبلد على �مل�صتوى �لقريب و�ملتو�صط و�لبعيد، 

�خلدمات،  من  �أكب  كمية  لهم  يقدم  من  على  �للبنانيني  �لناخبني  معظم  هّم  ين�صب  بل 

�إن �ل�صيا�صة �للبنانية، منذ تاأ�صي�ص �لكيان �للبناين، تفتقد  �أمورهم.  �أن يي�رش  وي�صتطيع 

�لروؤية �الجتماعية �القت�صادية �الإمنائية �لو��صحة �لتي توفر للمو�طن �الأمن �الجتماعي 

�ملطلوب وحقه يف �لعي�ص �لكرمي. ولذلك، وعلى �لرغم من قيام نو�ب �جلماعة بتقدمي �لعديد 

�أقوى من �الإمكانات  �أن �حتياجات �ملجتمع �ملعي�صية و�خلدماتية ظلت  �إال  من �خلدمات، 

�لذي فر�ص على نو�ب �جلماعة  �أن �حل�صار  �إىل ذلك  �أ�صف  �الإ�صالمية.  �ملادية للجماعة 

بعد �أن تفتحت �لعني عليهم �صار عامالً معوقاً عن ق�صاء حاجات �لنا�ص، الأن �لكثري من 

 .
172

�إ�صالمي توجه  ذي  نائب  من  مقدمة  كونها  مبجرد  تتوقف  �أن  يكن  كان  �ملعامالت 

غري �أن ذلك ال يعني بحال من �الأحو�ل �أن �جلماعة مل تقدم �خلدمات للمو�طنني، فقد بذل 

نو�بها ِو�صعهم يف خدمة �ملو�طنني. ويف بد�ية �لعمل �لنيابي كان هناك ما ي�صمى “مكتب 

�لنا�ص ومطالبهم، يجهزونها  �إخوة متفرغون يتلقون ق�صايا  كتلة نو�ب �جلماعة”، فيه 

للنو�ب �لذين يقومون بال�صعي �إىل حتقيقها. ولكن �جلماعة مل ت�صتطع تاأمني ميز�نية لهذه 

�ملكاتب لتاأمني �خلدمات للنا�ص، فكانت كل �خلدمات تقع على عاتق �لنو�ب �صخ�صياً، الأن 

�لتي  �ملنطقة  �لنائب، وخلدمة م�صالح  لتحرك  �لنو�ب هي  �أن خم�ص�صات  ر�أت  �جلماعة 

�أن يتحملو� بدالت  �إليهم  �أوكل كذلك  �أ�صبح لدى �جلماعة نو�ب �صابقون  يثل. وعندما 

�ملر�فقني وخدمات �لنا�ص على عاتقهم، �إذ مل يجِر تنظيم فعلي لعمل �لنائب وخم�ص�صاته 

.
173

يف تلك �لفرتة

وب�صكل عام، فاإن �لنو�ب �لثالثة كان يكمل بع�صهم بع�صاً، ففي حني كان فتحي يكن 

يثل ر�أ�ص حربة يف �الأد�ء �ل�صيا�صي و�لفكري �الإ�صالمي، كان �أ�صعد هرمو�ص يثل �لدور 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
172

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
173
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�ملعار�صة  حالة  يثل  �لعبيدي  زهري  وكان  �لعامة،  و�الإد�ر�ت  �لوز�ر�ت  مع  �خلدماتي 

و�ملو�جهة للم�صاريع غري �ملقبولة �لتي تطرح يف �ملجل�ص �لنيابي، مع طرح م�صاريع بديلة، 

وبالتايل كان �الأد�ء متكامالً.

�جلماعة  كتلة  قدمتها  �لتي  �لقو�نني  و�قرت�حات  �لقو�نني  م�صاريع  �أبرز  من  وكان 

للمجل�ص: 

�أن تقدمت كتلة �جلماعة  �الإ�صالمية يف لبنان، بعد  باإن�صاء �مل�صارف  �إقر�ر قانون   .1

و�لعدل  �الإد�رة  جلنة  مو�فقة  ونال   ،1993 �صنة  �ل�صدد  بهذ�  قانون  باقرت�ح  �الإ�صالمية 

�الإ�صالمية  �مل�صارف  �إن�صاء  قانون  �أقّر  �أن  �إىل  �ملو�صوع  �لنقا�ص حول  �لنيابية، و��صتمر 

�صنة 2002 �نطالقاً من �لبد�يات �ملتعلقة بها منذ �صنة 1993.

2. �لقانون �ملتعلق باإعطاء �ملر�أة حّق �لعمل �لتجاري منف�صلة عن زوجها، و�إعطاءها 

لقوله  �مل�صارف  يف  لها  ح�صابات  تفتح  �أن  يف  وحقها  زوجها،  عن  �مل�صتقلة  �ملالية  �لذمة 

تعاىل “للرجال ن�صيب مما �كت�صبو� وللن�صاء ن�صيب مما �كت�صنب”، الأن �لقانون �لقدمي ال 

يعطيها �لذمة �ملالية �مل�صتقلة كالدول �الأوروبية.

�لت�رشيعية  �ل�صلطة  بتدخل  �ملتعلق  �لنو�ب  جمل�ص  عن  �ل�صادر  بالقانون  �لطعن   .3

بني  �لف�صل  مبد�أ  على  ين�ص  �لد�صتور  باعتبار  �جلعفرية،  �ملحكمة  يف  ق�صاة  بتعيني 

مبو�فقة  يحظى  �لذي  �الأول  هو  �لد�صتوري  �ملجل�ص  �أمام  �لطعن  هذ�  وكان  �ل�صلطات. 

�ملجل�ص، و�أدى �إىل بطالن �أو �إبطال �لتعيني يف �ملحكمة �جلعفرية. وقد وّقعت كتلة �جلماعة 

�الإ�صالمية على عري�صة �لطعن مع غريها من �لنو�ب �صنة 1993.

4. �أ�صهمت كتلة �جلماعة �الإ�صالمية بطرح مو��صيع تتعلق مبحاربة �لف�صاد، �صو�ء يف 

�لنفط �أم �الأمالك �لعمومية �لبحرية، كما �أنها �أ�صهمت ب�صكل و��صح بوقف متدد �لق�صاء 

�لعديل  �لق�صاء  ح�صاب  على  �صالحياتها  بتو�صيع  �لع�صكرية؛  �ملحكمة  �أي  �لع�صكري، 

�ملدين. وكان للكتلة يف جلنة �الإد�رة و�لعدل �ل�صولة و�جلولة �لرئي�صية، �لتي عّدلت �قرت�ح 

تعديالت  �إقر�ر  ومنعت  باخو�ص،  �أوغ�صت  �الأ�صتاذ  من  �ملقدم  �لع�صكري  �لق�صاء  قانون 

مهمة، كان ير�د لها �أن تو�ّصع من �صالحيات �ملحكمة �لع�صكرية، لتزيد من نفوذ �الأجهزة 

�لع�صكرية و�الأمنية. وقد ر�أت �جلماعة �أن �ملحكمة �لع�صكرية يجب �أن ُتخفَّ�ص �صلطاتها 

و�صالحياتها؛ فالق�صاء هو �صاحب �صلطة، �أما �لع�صكر فهم موظفون يتمتعون برعاية 

وحماية من �لدولة ولكنهم لي�صو� �صلطة، فال�صلطة هي للحكومة �أو للمجل�ص �لنيابي �أو 
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للق�صاء. لذلك توقفت �لكتلة يف جلنة �الإد�رة و�لعدل عن متابعة قانون �لق�صاء �لع�صكري 

�ملقّدم، الأنه كان ير�د له �أن يحظى مبو�فقة جمل�ص �لنو�ب، حيث مّت �إيقاف ذلك. وقد تابع 

�لتي  �لنيابية يف �الإد�رة و�لعدل، لي�صعهم يف �صورة �لتعديالت  �لعبيدي روؤ�صاء �للجان 

قّدمتها كتلة �جلماعة لهذ� �لقانون.

5. �لعمل على �صبط �ملو�زنة، حيث كان هناك خلل و��صح يف تقدمي �ملو�زنات ملجل�ص 

�لنو�ب، باعتبار �أن �لعجز يرت�كم ويت�صخم على ح�صاب �خلزينة و�ملو�طن �للبناين.

6. قانون �الإمناء �ملتو�زن على �ل�صعيد �القت�صادي و�مل�صاريع و�لتنمية؛ كان لكتلة 

�ملو�زنة  توزيع  يعني  ال  �ملتو�زن  �الإمناء  �إن  �إذ  �ملو�صوع،  هذ�  يف  و��صح  ر�أي  �جلماعة 

متلك  ال  �لتي  �ملعدومة  �لفقرية  �ملناطق  لتنمية  حماولة  بل  بالت�صاوي،  �ملحافظات  على 

�إذ�  حتى  حكومية،  وموؤ�ص�صات  لل�رشب  ومياه  وطرقات  م�صاريع  من  �حلياة  �أ�صا�صيات 

�رتفع م�صتوى هذه �ملناطق ي�صبح باالإمكان بعدها توزيع �أمو�ل �ملو�زنة بالت�صاوي على 

�ملحافظات. فلي�ص م�صموحاً بر�أي �لكتلة �أن تبقى مناطق عكار، و�ل�صنية، وغريها مهملة 

وبعيدة عن �حلياة �لكرية للمو�طنني، وتبقى مناطق �أخرى تنعم وكاأنها جزء من �لعامل 

�ملتمدن. وقد عار�ص نو�ب �جلماعة بع�ص �العتماد�ت �ملوجودة يف �ملو�زنات �لعامة لكي 

ت�صّحح �الأمور كما هو مطلوب.

�لتقدم  �أ�صا�ص  فالرتبية  �لرتبوية؛  �لنهو�ص  خطة  يف  و��صح  ر�أي  للكتلة  كان   .7

هذه  لدى  �الإبد�ع  فكرة  وتنمية  �إن�صاجها،  على  ُيعمل  �أن  يجب  و�لعقول  و�الزدهار، 

�لعقول. و�لرتبية تبد�أ من مقاعد �لدر��صة، و�إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية هو م�رشوع طويل 

�الأمد يجب �أن يبد�أ بتقارب �لتالميذ وهم على مقاعد �لدر��صة، ويف نظرة �لتالميذ للطرف 

�لكتلة  طالبت  لذلك  بحتة.  مادية  و�أ�صياء  �أرقام  جمرد  لي�صت  فالرتبية  �الآخر،  وللر�أي 

باإيجاد جمل�ص ��صرت�تيجي ��صت�صاري يف وز�رة �لرتبية يتعلق بتطوير �ملناهج يف �لوز�رة، 

باختز�ل  ولي�ص  �لتعليم،  مناهج  يف  �لوطني  �الإ�صالمي  �لعربي  �لتاريخ  على  و�ملحافظة 

�لتاريخ �لعربي �ملتعلق بلبنان، لذلك كان للكتلة �ل�صوت �لعايل بالن�صبة خلطة �لنهو�ص 

قّرت خطة �لنهو�ص �لرتبوية 
ُ
�لرتبوية، ولكن مع �الأ�صف مل ُي�صمع لها يف هذ� �ملو�صوع و�أ

مع بع�ص �لتعديالت �لطفيفة.

�ملهنية  �لنقابات  باإقر�ر قو�نني  �ملتعلقة  �الأخرى  �لف�صائي، و�لقو�نني  �لبّث  8. قانون 

�أن  �صيدلياً،...  �أو  حما�صبياً،  خبري�ً  �أو  مهند�صاً،  كان  �صو�ء  �ملتخ�ص�ص  حّق  عن  دفاعاً 

يكون ع�صو�ً يف نقابته يار�ص �صالحياته ودوره يف �لنقابة. 
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بالعملة  �خلارج  من  �ال�صتد�نة  قانون  هو  له  �لت�صدي  مّت  �لذي  �الأبرز  �لقانون   .9

�الأوروبية �الأجنبية. فقد طلبت �حلكومة ��صتد�نة 750 مليون دوالر �أمريكي من �خلارج. 

تبنّي  �لنيابي  �ملجل�ص  على  �مل�رشوع  �ل�صنيورة  فوؤ�د  بالوكالة  �ملالية  وزير  طرح  وعندما 

يف )�لربا(  �لفائدة  بينما   ،%9 �لـ  تتجاوز  �لقر�ص  لهذ�  ُوّقعت  �لتي  )�لربا(  �لفائدة   �أن 

�لبنك �لدويل على �لدوالر 6.5%. و�إ�صافة �إىل �ملوقف �ل�رشعي من �لربا، فاإن هناك �ختال�صاً 

�للبناين �لذي  750 مليون دوالر على ح�صاب �ملو�طن  و��صحاً وملدة ع�رشين عاماً ملبلغ 

�لعبيدي الأن يطرح  �لعالية، مما دفع زهري  �لربوية  �لفائدة  �لدين وبهذه  مّت حتميله هذ� 

�لثقة بوزير �ملالية فوؤ�د �ل�صنيورة بعد تقدمي ��صتجو�ب حول مو�صوع �ال�صتد�نة بالعملة 

�لثقة  �أن يثنيه عن طرح  �الأجنبية وبالفائدة �لربوية �ملرتفعة، وقد حاول رئي�ص �ملجل�ص 

باعتبار �أن �ملجل�ص منق�صم �إىل ثالثة تكتالت مرتبطة �الأوىل برئي�ص �جلمهورية، و�لثانية 

برئي�ص �ملجل�ص �لنيابي، و�لثالثة برئي�ص �حلكومة، �إال �أن �إ�رش�ره على طرح �لثقة �أ�صقط 

.
174

�القرت�ح

�إىل  �للبنانيني، فدعا  �أو�صاع �حلجاج  لتنظيم  �قرت�حاً  �لعبيدي  �لنائب زهري  10. قدم 

طائر�ت  على  �خلمور  تقدمي  عن  و�المتناع  للحجاج،  خ�صو�صاً  طري�ن  رحالت  تاأمني 

�لرقابة  وت�صديد  بريوت،  مطار  يف  لل�صالة  قاعة  تاأمني  وكذلك  �الأو�صط،  �ل�رشق  طري�ن 

على وكاالت �ل�صياحة و�ل�صفر �لناقلة للحجاج، للتاأكد من �صالحية �ملركبات وتزويدها 

و�خت�صا�صي  ومر�فق  �إ�صايف  �صائق  وتاأمني  �جلديدة،  و�الإطار�ت  �لتكييف  باأجهزة 

نقل  يف  حقها  من  �لتد�بري  هذه  تخالف  �صفر  وكالة  كل  وحرمان  مركبة،  لكل  ميكانيك 

�حلجاج م�صتقبالً، �إ�صافة �إىل �إلز�م كل جمموعة من �حلجاج مبر�صد ديني معرتف به من 

د�ر �لفتوى، لتوجيه �حلجاج الأد�ء �ملنا�صك على �لوجه �ل�رشعي �ل�صحيح. 

11. تقّدم نو�ب �جلماعة باقرت�ح قانون باإن�صاء �مل�رشف �الإ�صالمي ليكون �مل�رشف 

للم�صاريع  )ربا(—  فو�ئد  —بدون  �لتمويل  و�أزمة  مل�صكلة  �لال ربوي وكي يكون �حلل 

�الإنتاجية.

�إىل  يرمي  مكرر  معجل  قانون  �قرت�ح  على  بالتوقيع  �جلماعة  نو�ب  �صارك   .12

�عتبار�ً  خدماتهم  �نتهت  �لذين  للع�صكريني  �خلدمة  نهاية  تعوي�صات  �حت�صاب  �إعادة 

�لتقاعد وتعوي�صات  1991/12/1 بحيث يعاد �حت�صاب معا�صات  1991/1/1 ولغاية  من 

�ل�رشف من �خلدمة للع�صكريني.

مقابلة �أجرتها فاطمة عيتاين مع زهري �لعبيدي، بريوت، 2015/7/23.  
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13. وّقع �لنائبان زهري �لعبيدي و�أ�صعد هرمو�ص على �قرت�ح قانون مبادة وحيدة، 

ب�صم  �ملتعلق   ،1994/11/4 تاريخ   383 رقم  �لقانون  من  �لثالثة  �ملادة  تعديل  �إىل  يدعو 

�خلدمات �ملوؤقتة للموظفني �لعاملني يف �ملالكات �لد�ئمة �خلا�صعة لنظام �لتقاعد، و�إلغاء 

جميع �لن�صو�ص �ملخالفة الأحكام هذ� �لقانون. 

مبادة  مكرر  معجل  قانون  �قرت�ح  على  بالتوقيع  �لعبيدي  زهري  �لنائب  �صارك   .14

و�حدة يدعو �إىل �أن تطبق على م�صتخدمي �ملوؤ�ص�صات �لعامة �خلا�صعني الأحكام �ملر�صوم 

161 �ل�صادر  �لقانون رقم  10 و12 من  �أحكام �ملادتني   1972/12/31 4517 تاريخ  رقم 

�أ�صا�صه خالفاً الأي ن�ّص  1993/8/13، وت�صفى تعوي�صات �رشفهم من �خلدمة على  يف 

.
175

�آخر

كان لكتلة �جلماعة �الإ�صالمية متابعة ملجمل �لقو�نني و�قرت�حات �لقو�نني يف �ملجل�ص 

�لنيابي، وكانو� ي�صتعينون باالخت�صا�صيني من �أفر�د �جلماعة �الإ�صالمية الإفادتهم باأي 

معلومات تتعلق بالقو�نني �ملطروحة. وعندما يذهبون �إىل �ملجل�ص �لنيابي ياأخذون معهم 

�لدر��صات �لالزمة، �صعياً منهم �إىل �لق�صاء على �لف�صاد، ومر�عاة م�صلحة �ملو�طن بعيد�ً 

.
176

عن �الأالعيب، و�ملنافع �ل�صيا�صية، و�ملادية

د. النتخابات النيابية �سنة 1996:

من  مدعومة  للو�ئح  و�خرت�قهم   1992 �نتخابات  يف  �جلماعة  مر�صحي  جناح  فتح 

كانت  �لتي  �للبنانية  �ل�صورية  �الأمنية  �ل�صيا�صية  �لرتكيبة  عني  �ل�صوريني  ومن  �ل�صلطة 

متهيد�ً  �الإ�صالميني  ح�صار  من  مزيد  �إىل  �الجتاه  فبد�أ  لبنان.  يف  �الأمور  بزمام  مم�صكة 

الإ�صقاطهم.

كانت ظروف �ملعركة �النتخابية يف �صنة 1996 خمتلفة، فقد عقدت �جلماعة جل�صات 

مع بع�ص �لنو�ب من �أقطاب �لنظام �ل�صيا�صي �الأمني �للبناين �ل�صوري �لذي كان يحكم 

لبنان �آنذ�ك، وت�صكلت لو�ئح بالتو�فق مع غازي كنعان �لذي كان يدير �لعملية �النتخابية 

ب�صكل فاعل، وي�صاعد يف ترتيب �لتحالفات. خ�ص�ص �أقطاب هذ� �لنظام للجماعة يف ذلك 

خو�ص  �جلماعة  قر�ر  وكان  يكن،  وفتحي  هرمو�ص  الأ�صعد  �ل�صمال،  يف  مقعد�ن  �لوقت 

و�ئل جنم، �لتجربة �لنيابية للحركة �الإ�صالمية يف لبنان 1992–2015: �إ�صهامات ومعّوقات، ر�صالة ماج�صتري،   
175

كلية �الإمام �الأوز�عي للدر��صات �الإ�صالمية، بريوت، 2015.

مقابلة �أجرتها فاطمة عيتاين مع زهري �لعبيدي، 2015/7/23.  
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ورّد  �أخذ  ح�صل  عكار.  يف  لنائب  مقعد�ً  تريد  كانت  �إذ  مر�صحني،  بثالثة  �النتخابات 

مر�صحان  هناك  يكون  باأن  الإقناعها  و�أر�صلو�  باجلماعة  �ت�صلو�  نو�ب  مع  ومفاو�صات 

فقط، لكن �جلماعة ب�صغوط مناطقية من قو�عدها وو�قع �صيا�صي ورمبا باندفاع كبري، 

�ملنطقة.  ب�صوؤون  يهتم  عكار  يف  نائب  لديها  يكون  �أن  يجب  �أ�صا�صية  قوة  �أنها  �صعرت 

��صتغرقت تلك �ملفاو�صات وقتاً، فاأثرت على نتائج �النتخابات.

�إن �إ�رش�ر �جلماعة على �أن يكون لها ثالثة نو�ب �أوغر �صدر �أقطاب �لنظام �ل�صيا�صي 

�ليوم  تطلب  كانت  و�إذ�  �صيكب،  �جلماعة  م�رشوع  �أن  ر�أى  �لذي  �ل�صوري،  �للبناين 

�لتفاهم  �صمن  تكون  �أن  على  و�أ�رشو�  وخم�صة،  �أربعة  �صتطلب  غد�ً  فاإنها  نو�ب،  ثالثة 

�أن �جلماعة خارجة عن  و� 
َ
فر�أ �لثالثة،  �ملقاعد  �أ�رشت �جلماعة على  فيما  على مقعدين، 

�ل�صيطرة، وبالتايل �أ�صبحت عن�رش�ً مكلفاً �نتخابياً، فحاولو� ب�صتى �لو�صائل �إخ�صاعها، 

ولكنهم مل يفلحو�.

كان هناك تفاهم مع �أحمد كر�مي ورفيق �حلريري على ت�صكيل الئحة على م�صتوى 

“�الإمناء  �أ�صا�صية يف الئحة  22 مقعد�ً، ويف ذلك �لتحالف كانت �جلماعة قوة  �ل�صمال من 

و�لتغيري”. غري �أن �الأمور ز�دت تعقيد�ً مع كرثة �ملر�صحني يف �لو�صط �الإ�صالمي، وتنوع 

كبري يف �صفوف مر�صحي �مل�صلمني �ل�صنَّة.

عانت �جلماعة �صيئاً من �الرتباك �لد�خلي يف �ختيار مر�صحيها ويف عملية �لتفاو�ص 

�أيام،  بع�رشة  �النتخابات  �إجر�ء  موعد  قبل  �جلماعة  فوجئت  فقد  �لتحالفات.  و�إد�رة 

برت�صح زوجة فتحي يكن )منى حد�د يكن( يف طر�بل�ص دون �لتن�صيق مع زوجها �أو مع 

�أن فر�صة �لرت�صيح كانت متاحة  �إىل �الن�صحاب. ومبا  �جلماعة، مما ��صطر فتحي يكن 

ملوظفي �لفئة �الأوىل فقط، فقد قررت �جلماعة تر�صيح في�صل مولوي )�أمني عام �جلماعة( 

ملقعد يف طر�بل�ص. وجاء ذلك متاأخر�ً، �إ�صافة �إىل �أن مولوي �نتقل �إىل بريوت قبل �صنو�ت. 

ومع هذ� فقد نال 54,610 �أ�صو�ت، لكنها مل تكن كافية لنجاحه، وبالتايل مل يفز يف �لنهاية 

يف �صمال لبنان �صوى مر�صح و�حد هو خالد �ل�صاهر )عن منطقة عكار(. هذ� باالإ�صافة 

ح يف  �إىل �أن �جلماعة كانت قد ر�صحت عبد �هلل بابتي ثم �صحبته؛ كما �أن حممد �صندب تر�صَّ

.
177

�النتخابات، دون قر�ر �أو ترتيبات م�صبقة مع �جلماعة

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
177
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 1996 �للطيف عر�جي �صنة  �لبقاع، فقد مّت تر�صيح حممد �صعيد �صالح وعبد  �أما يف 

منفردين، ومل يتم �لتحالف مع �أي طرف �آخر، وكان �لبقاع د�ئرة �نتخابية و�حدة. وقد 

حوِرب مر�صحا �جلماعة ب�صكل و��صح ومبا�رش من ِقبَل �لنظام �ل�صوري. وبالرغم من �أن 

دعوة �جلماعة يف �لبقاع كانت يف تنامٍ ومو�صع ترحيب �ملجتمع يف معظم �لقرى، وبالرغم 

�إىل  و�صولها  من  وبالرغم  �جلامعات،  يف  �لرئي�صية  �لقوى  من  �أ�صبحت  �جلماعة  �أن  من 

رئا�صة �الحتاد �لطالبي �لعام يف لبنان يف فرتة من �لفرت�ت، �إال �أن �لنتائج عك�صت �الإر�دة 

هي  �لفرتة  تلك  يف  تنجح  كانت  �لتي  فاللو�ئح  �جلماهريي.  �لثقل  تعك�ص  ومل  �ل�صيا�صية 

ت�صتطع  �أخرى، مل  ناحية  �ل�صوري. ومن  �ملخابر�ت  ُت�صكل يف مكتب �صابط  كانت  �لتي 

تغطية  عن  �جلماعة  تعجز  مناطق  يف  تر�صحت  �إنها  �إذ  �أ�صو�تها  جميع  �إح�صاء  �جلماعة 

.
178

جميع �صناديق �قرت�عها

�أما يف مدينة �صيد�، فقد تر�صح يف �نتخابات 1996 علي �ل�صيخ عمار عن �ملدينة، غري 

�ملختلفة،  �لقوى  بني  ه�صة  وحتالفات  �نتخابية،  �أالعيب  �صحية  وقع  �لرت�صيح  هذ�   �أن 

وحدثت عمليات ت�صطيب ال�صمه ممن يفرت�ص �أن يكونو� حلفاء، �أو �أن يكون معهم �صمن 

.
179

�لقو�ئم �مل�صرتكة؛ وهو ما �أدى يف �لنهاية �إىل عدم فوزه يف �النتخابات

علي �الإ�صالمية  للجماعة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �صّكك  �لنتائج،  �إعالن   وبعد 

يف  و�لنبطية،  �جلنوب  حمافظتي  يف  �لنيابية  لالنتخابات  �لر�صمية  بالنتائج  عمار  �ل�صيخ 

�صوء �لرقم �لذي ح�صل عليه �أحد �ملر�صحني. وقال: “�إن هذ� �لرقم ال ي�صتند �إىل و�قع، ال 

�صيا�صي وال ح�صابي معقول، مقارنة مع �أرقام باقي �ملر�صحني �لذين ح�صلو� على �أعلى 

.
ن�صبة من �الأ�صو�ت”180

�لتي  �ل�صعبية  �ل�صاحة  هي  ز�لت  ما  �الإ�صالمية  �ل�صاحة  �إن  هرمو�ص  �أ�صعد  وقال 

�لو�قع  لتجذرها يف  �لبلد، نظر�ً  �ل�صيا�صي يف  �ل�صارع  تتمتع بحيوية وقدرة على حتريك 

ِقبل  من  “مفتعالً”  �صدى  تالقي  ز�لت  ما  �ل�صعبية  �حلالة  هذه  �أن  و�أ�صاف  �ملجتمعي، 

�الإقطاع �ل�صيا�صي و�ملايل، وتاأثريهما �لكبري على بع�ص �ملو�قع �ل�صعبية �لتي تعاين حالة 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صامي �خلطيب، بريوت، 2014/9/9.  
178

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
179

http://bit.ly/2.fEzqfL :صحيفة الديار، بريوت، 1996/9/11، �نظر�  
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قناعاتها  على  كبري�ً  تاأثري�ً  �الإقطاع  هذ�  يار�ص  حيث  و�ملادي؛  �ملعنوي  �ال�صت�صعاف 

�ل�صيا�صية و�النتخابية، وذلك من خالل �لتهويل بال�صلطة و�لرتغيب باخلدمات و�ملنافع 

�ملادية �ل�صيقة. ور�أى �أن هذ� �الأمر يدل على “�لعيب �لكبري” من عيوب �لعملية �النتخابية، 

وعلى �صيف �ل�صلطة و�ملال. وقال هرمو�ص فيما يخ�ص حتجيم �جلماعة �الإ�صالمية بعد 

.
181

خ�صارتها ثالثة مقاعد نيابية، �إن ظروف �نتخابات 1996 مغايرة

و�أو�صح زهري �لعبيدي �أن هناك ثالثة عو�مل �أثرت على �لنتائج �النتخابية للجماعة 

�الإ�صالمية يف �ملحافظات �لثالث، منها: �الأو�صاع �ملادية �لد�خلية، و�حلر�ص على �اللتز�م 

يكونو�  “حلفاءنا يف معظمهم مل  �أن  �لرغم من  �الآخرين، على  �أمام  و�ملو�ثيق  بالتعهد�ت 

خمل�صني يف عملية تبادل �الأ�صو�ت بيننا وبينهم”، و“�حلرب” �ملوجهة �صّد �الإ�صالميني 

.
182

من بع�ص رموز �ل�صلطة

هـ. النتخابات النيابية �سنة 2000: 

كنعان”،  غازي  “قانون  �صمي  جديد،  �نتخابي  قانون  وفق  �النتخابات  هذه  جرت 

�ل�صنية   – عكار  �أق�صية:  ت�صم  �الأوىل  �لد�ئرة  د�ئرتني:  �إىل  �ل�صمال  حمافظة  م  ق�صَّ وقد 

– ب�رشي، دون �ملنية. و�لد�ئرة �لثانية: طر�بل�ص – زغرتا – �لكورة – �لبرتون، وكانت 

�جلماعة �أكرث �لقوى �ملت�رشرة من �لتق�صيم �جلديد، حيث كان �ملعمول به �صابقاً حمافظة 

.
183

�ل�صمال كلها د�ئرة و�حدة

 يف �لد�ئرة �الأوىل كان هناك مر�صحان للجماعة: �أ�صعد هرمو�ص بال�صنية، وخالد �ل�صاهر

يف عكار. وكانت �حلو�ر�ت تدور مع رئي�ص �لالئحة ع�صام فار�ص و�لر�عي �الإقليمي �أي 

�لنظام �ل�صوري، وكال �لفريقني كان ي�رش على وجود مر�صح و�حد للجماعة و�أن �لالئحة 

 .
184

ال يكن �أن تتحمل مر�صحني �ثنني

مولوي  في�صل  �لعام  �الأمني  قو�مه  وفد  و�جتمع  �ملو�صوع،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  در�ص 

ونائبه �إبر�هيم �مل�رشي، مع �مل�صوؤولني �ل�صوريني يف عنجر ودم�صق، وح�صم مو�صوع 

�ملرجع نف�صه.  
181

�ملرجع نف�صه.  
182

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
183

�ملرجع نف�صه.  
184
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تر�صيح نائب و�حد يف �لد�ئرة �ملذكورة، و�صمي �أ�صعد هرمو�ص، وُطلب من خالد �ل�صاهر 

.
185

�صحب تر�صيحه، لكنه �أ�رش على تر�صيح نف�صه فجرى ف�صله من �جلماعة

 2000 يناير  �لثاين/  كانون  يف  ال�سنية  يف  خطرية  اأمنية  اأحداث  جرت  �أنه  ويذكر 

من  �لعديد  مع  عائ�صة”  “�أبو  بقيادة  �الإ�صالميني  من  م�صلحة  جمموعة  بخروج  متثلت 

�صباب طر�بل�ص و�ل�صمال، حيث متركزو� يف �أعايل �ل�صنية. ولقد تركت هذه �ملجموعة �أمنياً 

�أحد �لو�صطاء  لفرتة طويلة دون معاجلة ليتم ك�صف كل خيوطها و�ملت�صلني بها. وكان 

ثم تعر�صت  نار وح�صار.  �آنذ�ك، وتعر�ص الإطالق  �لنائب عن �جلماعة  �ل�صاهر،  خالد 

�إىل  تطورت  �ل�صورية،  و�ملخابر�ت  �جلي�ص  من  وجوي  ع�صكري  لهجوم  �ملجموعة  هذه 

�صل�صلة من �ل�صد�مات �لع�صكرية يف بلد�ت عا�صون، وبقاع �صفرين، وكفرحبو، و�صوالً 

.
186

�إىل نهر �لبارد، �صقط نتيجته ع�رش�ت �لقتلى و�جلرحى

دفع  مما  �لقاعدة،  تنظيم  �أطر�ف  بع�ص  مع  خارجية  �متد�د�ت  �ملجموعة  لهذه  وكان 

Madeleine  Albright للقول باأنه يجب  �أولب�يت  وزيرة �خلارجية �الأمريكية مادلني 

. كذلك كان بارز�ً قول �ل�صحفي 
187

و�صع حّد للظاهرة �الأ�صولية �ملتفاقمة يف �صمال لبنان

�للبناين نقوال نا�صيف نقالً عن م�صادر رئي�ص �جلمهورية �إميل حلود: “�إن �ملقعد �لنيابي 

�ل�صابق �لنائب  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  مل�صلحة  �الإ�صالمية  �جلماعة  به  وعدت   �لذي 

.
�أ�صعد هرمو�ص، �أ�صحى يف مهب �لريح”188

وكانت �جلماعة تتابع �لتطور�ت وتر�جع �مل�صوؤولني �ل�صوريني �لذين يديرون �لعملية 

يكن  مل  و�لتي  للجماعة،  �طمئنان  ر�صائل  بتوجيه  هوؤالء  و��صتمر  بالكامل.  �النتخابية 

�أمامها خيار �إال �لقبول على م�ص�ص، �أو �خلروج من �للو�ئح و�لتعر�ص لل�صغط �ل�صيا�صي 

.
189

و�الأمني، متهيد�ً للمالحقة و�لت�صفية بحجة �لق�صاء على �لتطرف و�لعنف

�ملرجع نف�صه؛ ومقابلة �أجرتها فاطمة عيتاين مع �إبر�هيم �مل�رشي، بريوت، 2016/6/24.  
185

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
186

�إىل  �ل�صنية ت�صل  �الأمنيني القر�رها - ذيول حو�دث  �مل�صوؤولني  نقوال نا�صيف، �حلكومة تنتظر �قرت�حات   
187

http://bit.ly/2a4FUC1 :نتخابات 2000، �صحيفة النهار، بريوت، 2000/1/25، �نظر�

املرجع نف�سه؛ ومر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
188

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
189
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�لنظام  مع  ملو�جهة  وعنا�رشها  وموؤ�ص�صاتها  عملها  تعري�ص  عدم  �جلماعة  فاآثرت 

�لالئحة  يف  بوجودها  و��صتمرت  �النتخابات،  �أجل  من  �ل�صوري   – �للبناين  �الأمني 

.
190

�الئتالفية

و�حد  مر�صح  ل�صم  �حلريري  رفيق  �حلكومة  رئي�ص  من  �ت�صاالت  هناك  وكان 

�ت�صاالت مع مر�صح �جلماعة  �أحمد فتفت. وجرت  �مل�صتقبل لالئحة هو  تيار  من  �أي�صاً 

�ملو�صوع،  لهذ�  �حلريري  ورفيق  كنعان،  وغازي  فار�ص،  وع�صام  هرمو�ص،  �أ�صعد 

�لقومي  �حلزب  مبر�صح  وجاء  �حلريري  مر�صح  �صّم  رف�ص  �ل�صوري  �لر�عي   لكن 

عبد �لنا�رش رعد قبل ثالثة �أيام من �النتخابات، مما ُعدَّ حتجيماً لل�صارع �ل�صني وتفجري�ً 

�لنظام  من  �لتعميم  وكان  حتالفاته.  ن�صج  يف  هو�ه  على  مر�صح  كل  عمل  حيث  لالئحة، 

 �الأمني ب�صطب مر�صح �جلماعة —خالفاً لكل �لوعود �ملقطوعة— مل�صلحة مر�صحني من

.
191

الئحة ثانية

وقد ر�أت �جلماعة يف هذ� �ل�صلوك عملية غدر �صيا�صي �نتخابي، حيث ي�صطر �ملر�صح 

�الآخرين، �ملر�صحني  مع  �لتو��صل  على  قدرته  عدم  مع  حمدد،  حتالف  يف  يكون   �أن 

مل  كما  �جلماعة،  مر�صح  يفز  مل  وبالتايل،  �الأ�صا�صي.  حتالفه  من  �ال�صتفادة   �أو 

.
192

يفز خالد �ل�صاهر �لذي كان يف الئحة ثالثة

�أما يف �لد�ئرة �لثانية؛ طر�بل�ص - زغرتا - �لكورة - �لبرتون، فقد ر�صحت �جلماعة 

مبو�جهة  كر�مي  عمر  الئحة  مع  �لتفاهم  باجتاه  ت�صري  �الأمور  وكانت  بابتي،  �هلل  عبد 

مار�صها  و�صغوطاً  �مل�صتوى،  عالية  �صورية  �ت�صاالت  لكن  فرجنية،   – ميقاتي  الئحة 

 ،
193

غازي كنعان دفعت �جلماعة �إىل تغيري موقفها باجتاه �لتفاهم مع ميقاتي – فرجنية

فخ�رشت �أ�صو�ت �لكثري من �لطر�بل�صيني �لذين مل يكونو� يومها يحبذون جنيب ميقاتي. 

وجرى حتالف مع �صليمان فرجنية يف زغرتا �لتزم به، و�أعطى �جلماعة �أكرث من ع�رشة 

مر�صحو  له  خ�صع  �لذي  �ل�صوري  �لنظام  برغبة  يلتزم  مل  وحده  وهو   .
194

�صوت �آالف 

�ملرجع نف�صه.  
190

�ملرجع نف�صه.  
191

�ملرجع نف�صه.  
192

�ملرجع نف�صه.  
193

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع عبد �هلل بابتي، طر�بل�ص، 2011/4/26.  
194
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�ل�صنَّة يف �لالئحة يف �لتخلي عن مر�صح �جلماعة، وكذلك فعل �أطر�ف �لهيئات �الإ�صالمية 

.
195

يف طر�بل�ص بحجة �أن �جلماعة مل ت�صت�رشهم يف قر�ر تر�صيح عبد �هلل بابتي

�أنه  �لنيابي نتيجة ما ر�أت  2000 بخروج �جلماعة من �ملجل�ص  �نتهت �نتخابات �صنة 

تق�صيم ظامل للدو�ئر، وعملية حتالفات غادرة، وقر�ر �لنظام �الأمني باإ�صعاف وجودها 

.
196

وحتجيم دورها و�إ�صقاط مر�صحيها

�أما يف بريوت فلم ت�صتطع �جلماعة �أن ت�صمد �أمام �لزحف �حلريري �لذي �كت�صح كّل 

حيث  �حل�ص،  �صليم  �لعريق،  و�ل�صيا�صي  �لوزر�ء  رئي�ص  مقعد  فيها  مبا  �لنيابية  �ملقاعد 

فازت مناف�صته غنوة جلول، و�لتي كانت �صخ�صية غري بارزة من تيار �مل�صتقبل.

�ملنا�صب  �لقر�ر  �تخاذ  حرية  للمناطق  كانت  �ملركزية،  �لتحالفات  عن  �لنظر  وبغ�ص 

�ملتعلق بالتحالفات. وكان للجماعة قناعة باأنه لن يكون هناك فوز يف �صيد� �إال بالتفاهم 

مع حزب �هلل، ولكن مل تكن ت�صتطيع �أن ترتك �صاحة �صيد� معطلة، وبالتايل تن�صحب من 

�لتفاهم مع �حلريري. وكانت  �ملعركة. كذلك يف بريوت كان هناك �صعوبة بالفوز دون 

�أد�ء �جلماعة  . وقد �حرتم 
197

�إمكانيات �لفوز متاحة فقط يف �ل�صمال؛ �ل�صنية وطر�بل�ص

�الأر�ص،  على  وجودها  �إثبات  ويف  �جلماهريي،  �لتفاعل  يف   ،2000 �صنة  �نتخابات  يف 

�ملاكينة ولتحريك  �لنا�ص،  مع  و�لتو��صل  و�ل�صيا�صي،  �النتخابي  م�رشوعها   وعر�ص 

.
198

�النتخابية

�شابعًا: االنتخابات البلدية:

تتم �آلية تر�صيح �الأ�صماء لالنتخابات �لبلدية يف �جلماعة عب تر�صيح �ملجل�ص �الإد�ري 

ثم  �لرت�صيحات،  �لعاملني على هذه  �الإخوة  �ملو�فقة من  توؤخذ  ثم  لالأ�صماء،  �ملحافظة  �أو 

.
199

تنتقل هذه �الأ�صماء �إىل �ملكتب �ل�صيا�صي، ومن ثم �ملكتب �لعام

عبد �هلل بابتي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/7.  
195

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
196

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
197

�ملرجع نف�صه.  
198

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عّمار، بريوت، 2014/9/9.  
199
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جاءت �النتخابات �لبلدية �صنة 1998 �أول �ختبار عملي لتجربة �نتخابية غري طائفية. 

وقد �أثبتت �حلالة �الإ�صالمية فيها �أنها �أبعد ما تكون عن ممار�صة �لطائفية، كما ��صتطاعت 

�النتخابات  ك�صفت  وقد  �النتخابية.  �لعملية  يف  �ل�صيا�صي  �الإقطاع  طوق  من  تتفلت  �أن 

�أنها خلخلت مو�قع كانت تقليدياً  �أحجام �صيا�صية و�عدة للحالة �الإ�صالمية؛ يف حني  عن 

�لتيار  مل�صلحة  �لوطنية  �الأحز�ب  نفوذ  و�نح�رش  �ل�صيا�صي،  �الإقطاع  ِقبل  من  حمتكرة 

�الإ�صالمي. و�النتخابات �لبلدية و�الختيارية عادة ما تقوم على �أ�صا�ص عائلي ع�صائري 

�النتخابات  تلك  �أكدت  وقد  عقدي.  �أو  وطني،  �أو  �صيا�صي،  �أ�صا�ص  على  تقوم  مما  �أكرث 

على وعي �ل�صارع �الإ�صالمي و�لتفافه حول �مل�رشوع �الإ�صالمي، فاقرتعو� له �أكرث مما 

.
200

�قرتعو� الأي طرف �آخر

كان �ل�صف �لد�خلي يف �جلماعة مهيئاً للدخول يف �النتخابات �لبلدية، لكن �قرت�ح رفيق 

 �حلريري فكرة �ملنا�صفة يف �ملجل�ص �لبلدي بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني يف بريوت، جعلت

في�صل مولوي يدر�ص �لفكرة عب جمموعة در��صات، �أ�صلت لفكرة �الئتالفات، و�أهمية 

حالة  هناك  �أن  خ�صو�صاً  ذلك،  وغري  م�صرتكاً،  وعمالً  ت�صويتاً  �الئتالف  بهذ�  �اللتز�م 

لل�صاحة  ي�صوتون  هم  وعادة  ب�صاحتهم،  معنيون  �أنهم  �جلماعة  �أبناء  عند  �عتقاد 

�الإ�صالمية، ال لل�صاحة �الأخرى. ويف تلك �ل�صنة جرى تاأ�صي�ص لفكرة �النتخابات �مل�صرتكة 

 .
201

�لعابرة للطو�ئف و�اللتز�م بها، عب جمموعة كتابات

يف  بامل�صاركة  مركزياً  قر�ر�ً  �الإ�صالمية  �جلماعة  يف  �ملركزي  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �تخذ 

�النتخابات �لبلدية يف كافة مناطق �ل�صاحة �للبنانية. وترك للمحافظات و�للجان �ملحلية يف 

�ملحافظات �حلرية باإد�رة �لعملية �النتخابية تر�صحاً وحتالفاً، على �أن جتري �ملو�فقة على 

.
202ً

طبيعة �لتحالفات �ل�صيا�صية مركزياً يف �ملكتب �ل�صيا�صي الحقا

لقوة  حاجة  هناك  كانت  �مل�صيحي،  �الإ�صالمي  �مل�صرتك  �لت�صويت  فكرة  ولت�صويق 

�إ�صالمية تكون موجودة يف �لالئحة ت�صاعد على ت�صويق هذه �لفكرة، من هنا كان حر�ص 

يف  �حل�صور  من  �صيء  لها  كان  �جلماعة  �أن  خ�صو�صاً  �جلماعة،  وجود  على  �الآخرين 

�أذهان �لنا�ص؛  �أدبي يف  �أو حا�صماً، ولكن كان لها ر�صيد  بريوت، مل يكن ح�صور�ً و�زناً 

تقرير د�خلي كتبه �أ�صعد هرمو�ص ملوؤمتر �جلماعة �لعام، �آب/ �أغ�صط�ص 1998.  
200

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع عماد �حلوت، 2014/9/27.  
201

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
202
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�لدخول  على  و�فقت  �الإ�صالمية  �جلماعة  فاإذ�  �الإ�صالمي،  �ل�صمري  متثل  كانت  فهي 

و�صوتت  للم�صيحيني  �لت�صويت  على  وو�فقت  م�صيحية،  �إ�صالمية  م�صرتكة  الئحة  يف 

�لت�صويت  نحو  بالتوجه  �مللتزم  �الإ�صالمي  �جلمهور  يف  �أكرث  قبوالً  �صيلقى  هذ�  للفكرة، 

.
203

لهذه �لالئحة

فعلى م�صتوى بريوت، ر�صحت �جلماعة �حلاج ع�صام برغوت، وكان هناك �ت�صاالت 

�ئتالفية، وبعد �حلو�ر مع رفيق �حلريري، مّت �ن�صمام ع�صام  ولقاء�ت لت�صكيل الئحة 

د�خلية  تد�عيات  �جلماعة  مر�صح  لفوز  وكان   .
204

بكاملها فازت  �لتي  لالئحة  برغوت 

من  قريباً  وكان  د�خلي،  �إجماع  عليه  كان  �لذي  �ملر�صح  طبيعة  ب�صبب  وذلك  �إيجابية، 

�إخو�نه، والأنه كان على م�صتوى من �لعالقات �الجتماعية، و�خلدماتية، �إذ كانت طبيعته 

فكان  �ل�صيا�صي  �النعكا�ص  �أما   . وللخدمات...  �لعامة،  للعالقات  حمباً  كان  الأنه  موؤثرة، 

و�جلماعة  حلظتها.  يف  �نعكا�صها  كان  �لوقت  ذلك  يف  �لبلدية  �النتخابات  الأن  حمدود�ً، 

كانت ممثلة بع�صو و�حد من 24 ع�صو�ً، وكان ترتيبه �ل�صاد�ص من حيث عدد �الأ�صو�ت، 

�أن تدعم ع�صو  �لع�صو هو حتماً حمدود. ولقد حاولت �جلماعة  وبالتايل فاإن تاأثري هذ� 

ملحاولة  عامة،  عالقات  وم�صوؤول  وحمام ٍ مهند�ص،  من  موؤلفة  م�صاعدة  بلجنة  �لبلدية 

در��صة �مللفات وم�صاعدته يف �أخذ �لتوجهات، ولكن �صعف �لتمثيل د�خل �ملجل�ص �نعك�ص 

.
205

على �لتاأثري

�أما يف طر�بل�ص، فقد �صكلت �جلماعة مع �لقوى �الإ�صالمية الئحة غري مكتملة من ت�صعة 

�ملجل�ص  �أع�صاء  ثلث  لو�  كبري�ً، فقد فاز ثمانية منهم، �صكَّ �إجناز�ً  مر�صحني حيث حققت 

�ملخابر�ت  من  مدعومة  كر�مي  لعمر  �الأوىل  الئحتني؛  مو�جهة  يف  ذلك  وكان  �لبلدي. 

باأربعة �إال  يفز  مل  �لذي  �حلريري  لرفيق  و�لثانية  معها،  �ملتحالفة  و�لقوى   �ل�صورية 

.
206

�أو خم�صة مقاعد فقط

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع عماد �حلوت، 2014/9/27.  
203

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
204

�جلماعة  لو�ئح  �الإ�صالمية،  �جلماعة  و�أر�صيف  2014/9/27؛  �حلوت،  عماد  مع  �صعادة  رنا  �أجرتها  مقابلة   
205

�الإ�صالمية تفوز يف �نتخابات �ملجال�ص �لبلدية و�الختيارية )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت(.

عز�م �الأيوبي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2016/1/5.  
206
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�ملخاتري(، وكذلك يف  )مع الئحة  15 مر�صحاً  �ملوؤلفة من  �لالئحة  �لقلمون، فازت  ويف 

�لبلد�ت الئحة للجماعة، ويف بلد�ت  �لرئي�صية. كان يوجد يف بع�ص  �لبلد�ت  �ل�صنية، ويف 

�أخرى كانت �لالئحة بامل�صاركة مع �لعائالت؛ وفاز مر�صحو �جلماعة يف كل �لبلد�ت �لتي 

.
207

لهم فيها وجود

ومن منطلق �أن �لعمل �لبلدي هو عمل خدماتي، وال يوجد فيه تناف�ص �صيا�صي، �صعت 

�جلماعة �الإ�صالمية �إىل خو�ص �النتخابات �لبلدية يف �صيد� بالتعاون مع عدد من �الأطر�ف. 

�صعد،  وم�صطفى  �حلريري،  ورفيق  �حلريري،  بهية  مع  عمار  �ل�صيخ  علي  وتو��صل 

ونزيه �لبزري، ومع �جلمعيات و�لنقابات و�لرو�بط �لعائلية على �إن�صاء جمل�ص يثل كّل 

�الأطر�ف، وكّل �ملوؤ�ص�صات وكّل �لعائالت وكّل �لتوجهات. وكان م�صطفى �صعد َيِعُد باأنه 

�صيدر�ص �مل�صاألة يف �إطارها �لتنظيمي ويرد الحقاً، وكان ير�صل �صقيقه �أ�صامة للتفاو�ص 

�أي دون جماعتي بهية و�لبزري. ويف  �أن يدخال �صوياً دون �الآخرين؛  مع �جلماعة على 

�لبزري، و�حلريري، و�جلماعة، بينما مل  �أطر�ف هي  نهاية �الأمر، مّت �التفاق بني ثالثة 

�أخرى، كان �حلريري يحاول  ناحية  �لتحالف. ولكن من  �إىل هذ�  ين�صم م�صطفى �صعد 

�أي�صاً �إقناع �جلماعة عن طريق �ملفتي �صليم �صو�صان على �أن يدخال �صوياً يف �النتخابات 

دون عبد �لرحمن �لبزري، وذلك لكرثة مطالبه؛ �لتي ت�صمنت رئا�صة �ملجل�ص وعدد�ً كبري�ً 

من �الأع�صاء. لكن �جلماعة مل تقبل الأنها كانت تريد �أن يتم متثيل �جلميع، وكانت حجتها 

.
208

باأن جمهورها �الإ�صالمي يريد تعاوناً رباعياً وهو بالكاد يقبل بالتعاون �لثالثي

هالل و�لدكتور  �ملي�صي،  حممد  �ملهند�ص  وهم:  �خلم�صة  �جلماعة  مر�صحو   جنح 

�لدين حمي  و�لدكتور  قبالوي،  زهري  و�حلاج  بديع،  حممود  و�ملهند�ص  زينب،   �أبو 

�صّمته �جلماعة، مقابل مر�صح  �لذي  �لبلدية هالل قب�صلي  �أعني، وحتى رئي�ص  �ل�صبع 

.
209

�حلريري و�لبزري غ�صان جمذوب

�أما يف �لبقاع، فلم ترت�صح �جلماعة لالنتخابات �لبلدية �صنة 1998 ب�صكل حزبي، �إمنا 

، حيث قامت �جلماعة بدعم لو�ئح و�أفر�د من 
210ً

جاء �لرت�صيح ب�صكل عام عائلياً وفرديا

�أع�صائها، �أو من منا�رشيها، وفاز عدد كبري منهم.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
207

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
208

�ملرجع نف�صه.  
209

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �صامي �خلطيب، بريوت، 2014/9/9.  
210
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مر�صحاً   34 نحو   1998 ل�صنة  �لبلدية  �النتخابات  يف  �جلماعة  قدمت  �الإقليم،  ويف 

�ملناطق برجا؛ فقد قدمت �جلماعة  �أبرز تلك  �الإقليم، وقد كان  لالنتخابات يف كافة قرى 

الئحة م�صتقلة من 17 مر�صحاً عن 18 مقعد�ً يف برجا، حققت فوز�ً كا�صحاً حيث ح�صلت 

70% من عدد �الأ�صو�ت. �أما يف �لقرى �الأخرى، فقد حتالفت �جلماعة مع  على �أكرث من 

 .
211

�لعائالت و�الأحز�ب، �إذ �إن طبيعة ت�صكيل �للو�ئح كانت عائلية وتر�عي �جلانب �حلزبي

 ،18 �أ�صل  من  12 مقعد�ً  بـ  �الإ�صالمية  �ملدعومة من �جلماعة  �لالئحة  ففي �صحيم فازت 

وح�صل �أع�صاء �جلماعة فيها على �أعلى ن�صبة من �الأ�صو�ت. �أما يف كرتمايا، فقد فازت 

فاز  كما  مقعد�ً(،   13 �أ�صل  )من  �لع�رشة  �أع�صائها  بكامل  �جلماعة  من  �ملدعومة  �لالئحة 

ح�رشوت،  ويف  للجماعة،  و�حد  مر�صح  فاز  عانوت  ويف  �جلماعة،  من  مدعومان  �ثنان 

��صتطاعت �لالئحة �ملدعومة من �جلماعة �الإ�صالمية �لفوز بكاملها، ويف د�ريا ��صتطاعت 

.
212

�جلماعة �أن ترعى الئحة تو�فقية فازت بالتزكية

طرح  يف  �حلريري  رفيق  �آنذ�ك  �لوزر�ء  ورئي�ص  �مل�صتقبل  تيار  لرئي�ص  دور  برز  لقد 

مو�صوع �لتو�فق يف �النتخابات �لبلدية يف كافة �ملناطق �للبنانية. وبالتايل ف�صلت �جلماعة 

�لدخول بتحالفات عائلية يف كافة قرى �الإقليم، �إال �أن تعرث �الأمر يف برجا وعدم ح�صول 

�لتو�فق هناك مع �لنائب عالء �لدين ترو، دفع �جلماعة باأن تخو�ص �النتخابات منفردة 

.
213

هناك

و�صبباً  فاعالً،  حمور�ً  �صّكل  �النتخابية  �حلملة  يف  �ملر�أة  عمل  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�أ�صا�صياً يف �لفوز �لبلدي يف برجا، نظر�ً مل�صاركة �أكرث من ثالثمئة �مر�أة يف �حلملة، ونظر�ً 

.
214

مل�صاركة �أكرث من ثمامنئة �مر�أة يف �ملهرجانات �النتخابية

�إثبات  �إىل  �الإقليم  قرى  معظم  يف  �لبلدية  �النتخابات  يف  �جلماعة  فوز  �أدى  لقد 

�أقوى  ناف�صت  �أنها  حتى  �الإقليم،  يف  �حل�صد  على  قادر  منظم  تيار  كاأقوى  ح�صورها 

ي�صتطع  مل  �صعبيته،  من  وبالرغم  �لذي  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  كاحلزب  �الأحز�ب 

بع�ص  ولّد  قد  �صّك  ال  وهذ�  له.  �ملح�صوبة  �لعنا�رش  من  كامل  بعدد  �النتخابات  خو�ص 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أحمد عثمان، بريوت، 2014/9/6.  
211

�أر�صيف �جلماعة �الإ�صالمية، لو�ئح �جلماعة �الإ�صالمية تفوز يف �نتخابات �ملجال�ص �لبلدية و�الختيارية.  
212

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أحمد عثمان، بريوت، 2014/9/6.  
213

�ملرجع نف�صه.  
214
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مع  �لعالقات  �جلماعة  رتبت  ما  �رشعان  �أنه  �إال  �لبع�ص،  خل�صارة  نظر�ً  �حل�صا�صيات 

 .
215

كافة �الأطر�ف، وعادت �الأمور �إىل طبيعتها

ولعل �أبرز �أد�ء بلدي يف �الإقليم كان يف برجا، وذلك بالرغم من �أنها كانت تعاين من �الإهمال 

.
216

من �جلهات �لر�صمية يف �ل�صابق، وبالرغم من تعر�صها للح�صار من قبل بع�ص �جلهات

�أحياء  لكل  توجيهياً  خمططاً  و�صع  �لذي  �صعد  �صالم  �ملهند�ص  �لبلدية  تر�أ�ص  وقد 

برجا لتلبية �الحتياجات �الأ�صا�صية فيها. وبالرغم من �أنها مل تكن بلدية غنية �إال �أن �صعد 

من  �لديون  تلك  ت�صديد  بعدها  جرى  ثم  م�صاريعه،  يف  للم�صي  �عتماد�ت  وفتح  ��صتد�ن 

�ملد�خيل �جلديدة. وقد ��صتطاع �صعد مع �أع�صاء بلديته تغيري �لبنى �لتحتية ب�صكل كامل 

و�لتي �صملت �صبكتي �ل�رشف �ل�صحي و�ملياه، وترميم �لطرقات �لد�خلية باالإ�صافة �إىل 

غريها من �لتح�صينات. فاأ�صهمت �لبلدية يف تنمية �لبلدة، وتلبية حاجاتها، و�أن�صاأت �أي�صاً 

.
217

مالعب لكرة �لقدم وكرة �ل�صلة

�لبلدية  �النتخابات  يف  وحلفائها  �جلماعة  مر�صحي  من  �لفائزين  عدد  بلغ  وقد 

و106  �لبلدية،  �ملجال�ص  يف  و�أع�صاء  روؤ�صاء   407 جمموعه  ما   1998 �صنة  و�الختيارية 

.
218

خماتري على م�صتوى لبنان

�نتهاء  بعد  بد�ية،  بالتقييم؛  تتفاوت  �لبلدية  �النتخابات  يف  للجماعة  �الأوىل  �لتجربة 

�النتخابات �لبلدية �الأوىل وفوز غالبية مر�صحي �جلماعة وحلفائها يف �النتخابات؛ وجدت 

�جلماعة �أن �حل�صور �لقوي يف �ملجال �لبلدي يجب �أن يكون منظماً، ف�صكلت د�ئرة �لبلديات 

وكلفت عبد �هلل بابتي بحكم خبته م�صت�صار�ً لها، حيث كان ي�صغل من�صباً �إد�رياً يف بلدية 

من  �لبلدي  �النت�صار  رقعة  �ت�صاع  لكن  و2004(.   ،1998( موؤمترين  وعقدت  طر�بل�ص، 

�لبلديات  و�أو�صاع  وظروف،  حاجيات،  و�ختالف  �جلنوب،  �أق�صى  �إىل  �ل�صمال  �أق�صى 

�لبلدي،  �لعمل �ملركزي  �أ�صعف  �ملتابعة؛  �لتحالفات، وعدم  �ملدن و�لقرى، و�ختالف  بني 

ودفع باجتاه ربطه باملحافظات �الأكرث قرباً منه و�الأقدر على متابعة �صوؤونه، الأنها �صلطة 

.
219

تنفيذية حملية

�ملرجع نف�صه.  
215

�ملرجع نف�صه.  
216

�ملرجع نف�صه.  
217

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
218

�ملرجع نف�صه؛ ومقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
219
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وتعدُّ جتربة �لعمل �لبلدي ناجحة، تتفاوت بني منطقة و�أخرى، فلقد �أفادت �جلماعة 

 .
220

من وهج ح�صورها �ل�صيا�صي، و�لعائلي، و�ملناطقي

ثامنًا: النقابات:

لوجود  نظر�ً   ،2000 �صنة  قبل  �لنقابي  �لعمل  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تو�جدت 

�الأطباء، و�ملحامني، و�ملهند�صني،  �الأ�صا�صية؛ نقابة  �ملهنية  �لنقابات  عنا�رش تابعة لها يف 

و�ل�صيادلة، ولكنها كانت تتفاوت بني منطقة و�أخرى، وكان �لعمل فردياً، �أو على عاتق 

. غري �أن ثقل �لتاأثري كان يف نقابة �ملعلمني، �لتي كانت جلنتها جزء�ً من ر�بطة 
221

�ملناطق

�لطالب �مل�صلمني يف ذلك �لوقت، نظر�ً لوجود مد�ر�ص تابعة للجماعة، وبالتايل فقد �ت�صعت 

.
222

�رشيحة �ملعلمني

يف �ل�صمال، بد�أ �لعمل �لنقابي �ملعلن �صنة 1978، وكان ملحقاً بالعمل �ل�صيا�صي، بعد 

�أن كان يقت�رش على وجود بع�ص �ملهند�صني وبع�ص �ملحامني؛ ففي نقابة �ملهند�صني، كان 

�أفر�د �جلماعة ذوو �لنزعة، �أو �ملهارة �ل�صيا�صية، �أو �لعالقات �لعامة يزورون نقاباتهم. 

�ل�صيوعيني  �صيطرة  و�أز�ح  طر�بل�ص،  يف  �ملهند�صني  نقابة  جمل�ص  بع�صوية  بابتي  فاز 

باإ�صقاط مر�صحهم يف �نتخابات �لنقيب �صنة 1976. ويف �صنة 2000، �أ�صبح هناك مكتب 

، يتابع ويرعى �لن�صاط �لنقابي يف كل �ملناطق �للبنانية.
223

نقابي مركزي

�مل�صلمني �ملعلمني  ر�بطة  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أ�ص�صت  امل�سلمني:  املعلمني   رابطة 

�صنة 1996، وتوىّل �صامي �خلطيب رئا�صة �أول مكتب لها. و�صهلت هذه �لر�بطة تن�صيب 

معلمني  �إىل  �إ�صافة  �لنقابة،  �إىل  و�ل�صمال  بريوت  يف  �لنموذجية  �الإيان  مد�ر�ص  معلمي 

�أ�صبح عندها عدد  متفرقني من مد�ر�ص خا�صة يف �جلنوب، و�لبقاع، و�الإقليم، وبالتايل 

و�صعيد  �لبقاع  يف  �خلطيب  �صامي  تر�صيح  فتم  �لنقابة.  �نتخابات  دخول  يخولها  كافٍ 

مر��صالت �إلكرتونية �أجرتها فاطمة عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2015/9/18.  
220

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2014/9/18.  
221

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع عماد �حلوت، 2014/9/27.  
222

2015/9/18؛ طر�بل�ص،  هرمو�ص،  �أ�صعد  مع  عيتاين  فاطمة  �أجرتها  �إلكرتونية  ومر��صالت  نف�صه؛  �ملرجع   
223 

وعبد �هلل بابتي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/7.
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، ومل يحالفهم �حلظ. ويف �صنة 
224

عّويك يف طر�بل�ص �صنة 1996 النتخابات جمل�ص �لنقابة

.
225

2000، تر�ّصح �إيهاب نافع، وح�صل على مقعد يف نقابة �ملعلمني

 تا�شعًا: موقف اجلماعة االإ�شالمية من م�شروع الت�شوية 

                 ال�شلمية:

�التفاقات  كل  ر�ف�صة  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  وجه  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  وقفت 

�لتي وقعت بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل”. وقد �صدقت حتليالت �جلماعة حول ماآالت �الأمور 

�أنور  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص  وّقع  فحني  “�إ�رش�ئيل”؛  مع  �لتفاو�ص  يف  �مل�صي  حال  يف 

ر�أت �جلماعة   ،1978/9/17 Camp David Accords يف  �تفاقية كامب ديفيد  �ل�صاد�ت 

�أنه “لو �أتيح التفاق �ل�صاد�ت �أن يفر�ص فاإن �لعامل �لعربي �صيعي�ص فرتة �نهيار ال مثيل 

 .
لها، فاإ�رش�ئيل �صتفر�ص نف�صها �صيا�صياً، وثقافياً، و�قت�صادياً على �لعامل �لعربي”226

زيارة  �جلماعة  ��صتنكرت   ،1977 �صنة  ففي  تطبيعية.  خطوة  �أّي  �جلماعة  رف�صت  كما 

“يتجاوز �صعبه و�إر�دة �مل�صلمني يف كل مكان، ويتقدم  �أنه  لـ“�إ�رش�ئيل”، ور�أت  �ل�صاد�ت 

لي�صافح �الأيدي �مللطخة بالدم �لعربي غري عابئ مبا يكون، وذلك ��صتهتار بكر�مة �أمته 

وقيمها ما بعده ��صتهتار”، وطالبت �جلماعة بـ:

و��صتنكار  ذليلة،  ��صت�صالمية  ت�صوية  حتقيق  �إىل  �لر�مية  �ملوؤ�مرة  “�إحباط   •

�ل�رش�ع  طريق  على  متخاذالً  موقفاً  باعتبارها  الإ�رش�ئيل  �ل�صاد�ت  زيارة 

�مل�صريي مع �ليهودية �لعاملية.

“ال”  �أن تقول للحاكم  �لنفو�ص لت�صبح قادرة على  �الإيان يف  تاأ�صيل معاين   •

وترغمه على �أن ي�صمعها مهما كان �لثمن.

متابعة �الإعد�د للعدو �لغا�صب ع�صكرياً وروحياً وح�صارياً الأن �ملعركة معه   •

.
لن تنتهي بالت�صوية، ولو �أر�د �ل�صاد�ت و�أ�صياده ذلك”227

فاطمة  �أجرتها  �إلكرتونية  ومر��صالت  2014/9/9؛  بريوت،  �خلطيب،  �صامي  مع  �صعادة  رنا  �أجرتها  مقابلة   
224

عيتاين مع �صامي �خلطيب، �لرفيد )�لبقاع، لبنان(، 2015/7/21.

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �إيهاب نافع، بريوت، 2015/8/27.  
225

رئي�ص حترير �الأمان حما�رش�ً: فتوى �ل�صلح خارج موقع �الإ�صالم، النهار، 1980/4/16.  
226

1977/11/20 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة  �إ�رش�ئيل.. يف زيارة �ل�صاد�ت،  �جلماعة �الإ�صالمية، عيد   
227

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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وقالت �جلماعة يف بيان لها �صنة 1979، �إن توقيع �ل�صاد�ت التفاقية كامب ديفيد كان 

��صت�صالماً �أمام �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، و�إنها “�جلرية بعينها”. و�أكد �لبيان �أن هذه لي�صت 

.
228

�جلرية �الأوىل، �إمنا هي نتيجة حتمية مل�صل�صل من �جلر�ئم

�لعربية  1980، يف ذكرى دخول �جليو�ص  �أيار/ مايو  ودعت �جلماعة، يف بيان لها يف 

وم�صوؤولياتها  بدورها  لال�صطالع  وحكومات  �صعوباً  �الإ�صالمي  “�لعامل  فل�صطني،  �إىل 

وقالت  كانت”،  �أياً  �ل�صهيونية  �ال�صتعمارية  �ملخططات  �إحباط  يف  و�لتاريخية  �لعقيدية، 

.
�إنها توؤمن باأن �جلهاد “هو طريق �لتحرير، وطريق �لعزة و�لكر�مة”229

�لتي  للموؤ�مرة  تنفيذ�ً  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �لعالقات  تطبيع  يف  �جلماعة  ور�أت 

فيه  ور�أت  و�صيطرتها؛  و��صتقر�رها،  بقائها،  �صمان  على  وتعمل  “�إ�رش�ئيل”،  �أوجدت 

“�لتحدي �الأكب الإر�دة �صعوبنا �لعربية و�الإ�صالمية يف كل مكان، من غري �جلائز �أن متر 
دون وقفة �صامدة يف وجه هذ� �ملخطط �ال�صتعماري، �لذي �إن ��صتمر لن يكتب لهذه �الأمة 

.
�إال مزيد�ً من �لذل، و�لعار، و�الرمتاء يف �أح�صان �لتبعية و�ال�صتعمار”230

وتاأ�صف فتحي يكن على جناح �ملرحلة �الأوىل من �تفاقية كامب ديفيد يف ت�رشيح له 

�ليهودية  عمالء  ي�صتهي  كما  �أكلها  �آتت  “مرحلة  ديفيد  كامب  �أن  ور�أى   ،1981/3/11 يف 

دورها  �أدت  �أن  بعد  �لالحقة  �ملرحلة  يف  عليها  و�صيُعتمد  �نتهت  مرحلة  و�أنها  �لدولية”، 

�ل�صهيوين”.  �لعدو  مو�جهة  يف  �الأوىل  �لعربية  �لقوة  تعتب  “�لتي  م�رش  مع  �ملطلوب 

و�أ�صاف يكن �أن ما ي�صمى باحلكم �لذ�تي �لفل�صطيني لي�ص �إال لعبة تكتيكية �أوهمت كثري�ً 

من �لعرب و��صتدرجتهم نحو �حلل �لذي يكن �أن يكون له �صكل دويل خا�ص يف �ملنطقة. 

فاملوؤ�مرة  ديفيد،  كامب  من  باأف�صل  تكون  لن  جديدة  مرحلة  على  مقبلة  �الأمة  �أن  و�أكد 

.
231

�صائرة دون �أن جتد من يوقفها

�جلماعة �الإ�صالمية، ماذ� بعد �ل�صلح �ملنفرد؟، 1979/3/30 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات   
228

و�ال�صت�صار�ت(.

التفاقية  �لبديل  هو  �جلهاد  �إعالن  متحى؟  متى  تاريخنا،  يف  عار  و�صمة  �أيار   15 �الإ�صالمية،  �جلماعة   
229 

مركز  لدى  حمفوظة  )ن�صخة   1980/5/15 �لن�رش،  وحتقيق  �الأر�ص  لتحرير  �لوحيد  و�لطريق  ديفيد  كامب 

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

الإر�دة  كبري�ً  حتدياً  ت�صكل  و�إ�رش�ئيل  �ل�صاد�ت  نظام  بني  �لعالقات  تطبيع  �الإ�صالمية:  �جلماعة  عام  �أمني   
230

�صعوبنا، الإن�ساء، 1980/1/26. 

�جلماعة �الإ�صالمية، بد�أت �ملرحلة �لثانية من موؤ�مرة كامب ديفيد، 1981/3/11 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز   
231

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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�أ�صبوعني مدى  على  �ملتو��صل  �لوح�صي  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  �أجو�ء   ويف 

�لنبطية  منطقة  يف  خ�صو�صاً  �لفد�ئيني  وقو�عد  و�لقرى  للبلد�ت   )1981/7/24-10(

بجنوب لبنان؛ �أدىل �أمني عام �جلماعة �الإ�صالمية فتحي يكن يف 1981/7/18 ببيان قال فيه 

�إن ما يجري يف لبنان وجنوبه وعا�صمته هو “خزي للعرب ولالأنظمة �لعربية �ملتخاذلة 

�الرتهان  نتيجة  �إنه  �ملتز�يدة.  �الإ�رش�ئيلية  للغطر�صة  مو�جهتها  يف  �جلهادي  دورها  عن 

�لق�صية  على  و�لتاآمر  �النحياز  يف  �ل�صالعة  �لدولية  و�ملحافل  �لكبى  �لدول  ل�صيا�صات 

�لفل�صطينية”. و�أ�صاف �أنه “لي�ص مطلوباً من لبنان وحده �أن يدفع ثمناً ال يلكه وال يقوى 

عليه، يف حني تعي�ص �الأنظمة و�جلماهري �لعربية يف كل مكان حياة �لذل و�خلنوع وكاأن 

.
�الأمر ال يعنيها”232

وبعد �غتيال �ل�صاد�ت يف 1981/10/6، �أدىل فتحي يكن بت�رشيٍح قال فيه:

�إن �مل�صري �لذي لقيه �ل�صاد�ت هو �مل�صري �ملحتوم �لذي يلقاه كل �أولئك �لذين 

خانو� ربهم و�صعبهم و�أمتهم. �إن م�صري �ل�صاد�ت هذ� كان منتظر�ً منذ �للحظة 

 �الأوىل ملبادرته �خليانية، �لتي متخ�صت عنها �تفاقيات �لذل و�لعار يف كمب د�يفيد،

و�لتي جعلت م�رش –قاعدة �جلهاد �الإ�صالمي- مرتعاً خ�صباً للعدو �ل�صهيوين، 

.
233

وقاعدة ع�صكرية للقو�ت �الأمركية يف قلب �لعامل �الإ�صالمي

�ل�صورية  �جلوالن  مرتفعات  ب�صم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  وبعد 

�جلماعة  يف  �الإعالم  �أمانة  �أ�صدرت   ،1981 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  لـ“�إ�رش�ئيل” 

�الإ�صالمية بياناً لالأمني �لعام فتحي يكن، �أكد فيه �أن هذ� �لقر�ر دليل جديد على �لعقلية 

التفاقيات  نق�صاً  يعد  �أنه  ور�أى  �لتو�صعية.  �صيا�صتها  وعلى  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعدو�نية 

�ل�صالم �ملزعومة، و“�صفعة قوية ملن توهمو� باأن �إ�رش�ئيل تريد �ل�صالم، و�أنها يكن �أن 

حترتم عهودها و�تفاقاتها”. ور�أى �أن هذ� �لقر�ر ُيعدُّ “حتدياً �صارخاً للعرب والأنظمتهم 

.
وحكامهم، و��صتهانة بوجودهم وكر�متهم”234

ت�رشيح لالأمني �لعام للجماعة �الإ�صالمية فتحي يكن ب�صاأن ما يجري يف لبنان وجنوبه وعا�صمته، 1981/7/18   
232

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�غتيال  ب�صاأن  يكن  فتحي  �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام  لالأمني  ت�رشيح  �الإ�صالمية،  �جلماعة  �الإعالم،  �أمانة   
233

�ل�صاد�ت، 1981/10/7 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�حلكومة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  ب�صاأن  يكن  فتحي  �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام  لالأمني  ت�رشيح  �الإعالم،  �أمانة   
234

مركز  لدى  حمفوظة  )ن�صخة   1981/12/15 لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ل�صورية  �جلوالن  مرتفعات  ب�صم  �الإ�رش�ئيلية 

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �كتفاء  يكن  فتحي  ��صتنكر   ،1982 فب�ير  �صباط/  ويف 

�قت�صادية، و�صيا�صية،  “�إ�رش�ئيل” وفر�ص عقوبات  �إىل مقاطعة  يدعو  باإ�صد�رها قر�ر�ً 

وع�صكرية عليها، و�صجب قر�ر �صّم �جلوالن �إليها، ور�أى �أنه غري كاٍف الإعادة �حلقوق 

و�لقوى  �ل�صهيوين  للعدو  “بالت�صدي  �إال  تكون  ال  �حلقوق  �إعادة  �أن  و�أكد  ن�صابها.  �إىل 

.
�لعاملية �لتي تقف ور�ءه”235

رف�صت   ،1983 �صنة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  لبنان  بني  مايو  �أيار/   17 �تفاق  توقيع  وبعد 

�جلماعة �الإ�صالمية �التفاق، ور�أت �أنه �حللقة �لثانية من خمطط �لتاآمر �لدويل بعد �تفاقية 

كامب ديفيد، ور�أت �أن �الأنظمة �لعربية م�صوؤولة عن ما يح�صل للدول �لعربية، وعن ما 

و�صلت �إليه �لق�صية �لفل�صطينية و�ملقاومة �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني، من �صياع 

 .
236

للهوية �الإ�صالمية، وب�صبب �صيا�صة �ملز�يد�ت �لتي تتبعها

�صارون  الأريل  �لكتائب،  رئي�ص  �جلميل،  ب�صري  ��صتقبال  �إثر  على  �جلماعة،  ودعت 

�صمعون  د�ين  وزيارة  لبنان،  يف  بكفيا  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير   ،Ariel Sharon

كلمة  يجمع  �رشيح  موقف  التخاذ  �لفتوى  د�ر  يف  �إ�صالمي  لقاء  عقد  �إىل  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�مل�صلمني ويوحد �صفهم، ويرفع �لغطاء �الإ�صالمي عن �حلكومة با�صتقالة �لرئي�ص �صفيق 

.
237

�لوز�ن من �حلكم

�لدولة  على  �ل�صغط  على  �الإ�صالمية  �لقوى  من  غريها  مع  �آنذ�ك  �جلماعة  وعملت 

�للبنانية بكافة �لو�صائل الإ�صقاطه، ورف�صت منطق �لرئي�ص �أمني �جلميل �لذي كان يرى 

�أن �إلغاء �التفاق �صوف يعطي “�إ�رش�ئيل” مبر�ً للبقاء �إىل �الأبد يف جنوب لبنان. و�صددت 

“�إ�رش�ئيل” على تنفيذ �ن�صحابها �الأول نحو  �أرغمت  �أن �ملقاومة هي �لتي  �جلماعة على 

نهر �الأويل، وهي �لتي �صرتغمها على تنفيذ �أي �ن�صحاب �آخر. ور�أت �أن جدية ذلك منوطة 

 .
238

باإلغاء �التفاق على �أن تتكفل �ملقاومة، مدنية كانت �أم ع�صكرية، بالباقي

�أمانة �الإعالم، �جلماعة �الإ�صالمية، ت�رشيح لالأمني �لعام للجماعة �الإ�صالمية فتحي يكن ب�صاأن �لقر�ر �لذي   
235

1982/2/8 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة  “�إ�رش�ئيل”،  �تخذته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ملقاطعة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

1983/5/17 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز  بيان من �جلماعة �الإ�صالمية حول �التفاق �للبناين - �الإ�رش�ئيلي،   
236

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

بيان �صادر عن �الأمانة �لعامة للجماعة �الإ�صالمية يف لبنان، 1983/8/19 )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة   
237

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�صعبان و�جلوزو و�جلماعة �الإ�صالمية يوؤكدون وجوب �إلغاء �التفاق، النهار، 1984/2/28.   
238
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وقد حذرت �جلماعة �الإ�صالمية �حلكومة �للبنانية حينها من �ال�صتجابة لال�صتدر�ج 

على  �أن  �إىل  م�صرية  حدودها،  و�صالمة  “�إ�رش�ئيل”  �أمن  حتفظ  �صفقة  بعقد  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صلطة �أن تدرك باأن “�إ�رش�ئيل” هي �لتي ُتلِّح على �الن�صحاب نتيجة �رشبات �ملقاومة، 

ولي�صت تلبية لطلب �حلكومة �أو �لوفد �لع�صكري �ملفاو�ص. 

ور�أت �جلماعة �أن خوف بع�ص �لفئات �ملت�رشرة، وال �صيّما �ملارونية �ل�صيا�صية، يرتب 

�لفاعلة،  �الإ�صالمية  �لقوى  و�آثاره، برتتيب عالقتها مع  �الن�صحاب  عليها تاليف تد�عيات 

الأن هذ� وحده كفيل باأن ي�صكل �صمان �أمنها و�صالمتها، ولي�ص �لتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل 

رف�ص على  �الإ�صالمية  �لقوى  �إجماع  �أن  بالذكر  و�جلدير   .
مل�صاحلها”239  و�الرتهان 

�لذي قويت  �ملقاوم،  للعمل  �أعطى زخماً  �إلغائه  �ل�صديد باجتاه  �أيار، و�ل�صغط   17 �تفاق 

.
240

�صوكته، بفعل �ملوقف �لر�ف�ص الأي تقارب لبناين �إ�رش�ئيلي

رف�صت   ،1991 �صنة  مدريد  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �ملفاو�صات  �نطالق  ومع 

 Gaza–Jericho �أريحا   – �تفاق غزة  �ل�صلمية برّمتها، ثم عّدت  �لت�صوية  �جلماعة عملية 

�لفل�صطينية منذ  �لتحرير  �لذي تردت فيه منظمة  �ل�صيا�صي  “قاع �ملنحدر   Agreement

ما �صمي �إعالن دولة فل�صطني عام 1988”، ور�أت �جلماعة حينها �أن �جلانب �لفل�صطيني 

�صوف يدفع مقابل هذ� �مل�رشوع ثمناً باهظاً هو �لتنازل عن كل �حلقوق �لفل�صطينية و%98 

من فل�صطني، مبا يف ذلك حّق �لعودة ومدينة �لقد�ص، وكل ما يتعلق بالتحرير يف ميثاق 

م�صاريع  الإقامة  �لدولية  �لهبات  و�نتظار  �ليهودية،  �مل�صتعمر�ت  على  و�الإبقاء  �ملنظمة، 

بتز�وج  �ليهودي  �حللم  يتحقق  “حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  الإمناء  م�صرتكة 

�لفل�صطينيون  �لفل�صطينية، وليتحول  �لعاملة  �لعربي و�ليد  �ملال  �ل�صهيونية مع  �خلبة 

.
�إىل جمرد ج�رش للعبور �ليهودي �إىل �لعامل �لعربي �قت�صادياً وثقافياً”241

كما ر�أت �جلماعة �الإ�صالمية �أن �تفاق �أو�صلو Oslo ي�صكل خيانة للق�صية �لفل�صطينية 

وتنازالً عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني بالكفاح و�ملقاومة ال�صتعادة فل�صطني، و�أ�صدرت 

�جلماعة �الإ�صالمية بياناً و��صحاً �صّد �التفاق. وهاجم نو�ب �جلماعة يف �ملجل�ص �لنيابي 

 1984/11/12 “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملفاو�صات  بتعليق  �حلكومة  قر�ر  �إز�ء  �الإ�صالمية  �جلماعة  عن  �صادر  بيان   
239

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، �صيد�، 2011/2/16.  
240

1993/9/10 بريوت،  �أريحا،  غزة  م�رشوع  نرف�ص  �الأ�صباب  لهذه  �الإ�صالمية،  �جلماعة  عن  �صادر  بيان   
241 

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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يا�رش عرفات �لذي وّقع �التفاق خل�صة بدون مو�فقة �لف�صائل �لفل�صطينية، وبالرغم من 

�للبنانية  �لفل�صطيني لهذ� �التفاق. كما هاجم نو�ب �جلماعة �حلكومة  �ل�صعب  معار�صة 

برئا�صة �حلريري �لتي مل ترف�ص �التفاق، بل �أدىل وزير خارجية لبنان فار�ص بويز ببيان 

�أعلن فيه �أن لبنان ير�صى ويو�فق على �أّي �تفاق يو�فق عليه �ل�صعب �لفل�صطيني وقيادته 

.
242

�ملمثلة مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية

رف�صها  �جلماعة  جددت  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأردن  بني  عربة  و�دي  �تفاقية  توقيع  ومع 

للت�صوية �ل�صلمية مع �لعدو �ل�صهيوين، العتبار�ت م�صابهة لرف�صها التفاقيات �أو�صلو؛ 

و�أكدت “�أن �التفاق �الأردين �ل�صهيوين، مثل �تفاق �أو�صلو، �أو كامب ديفيد �أو �أي �تفاق 

�أنه  م�صيفة  عليه”،  �ملوقعني  �إال  ُيلزم  ال  مرفو�ص  �تفاق  هو  �ملغت�صب،  �لعدو  مع  الحق 

“�تفاق غري �رشعي وغري معرتف به من قبل �أّي من �صعوب �ملنطقة �لعربية �لتي متتلك 
م�رشوعاً بديالً، حيث �إن قر�ر �إلغاء مثل هذه �التفاقيات يثل �ملادة �الأوىل فيه”.

ور�أت �جلماعة يف موؤمتر كامب ديفيد �لذي عقد يف متوز/ يوليو 2000 برعاية �أمريكية 

بار�ك  �إيهود  برئا�صة  و�الإ�رش�ئيلي  عرفات  يا�رش  برئا�صة  �لفل�صطيني  �لطرفني  بني 

�أنه ت�صفية للق�صية ل�صالح  �لنهائي للق�صية �لفل�صطينية،  Ehud Barak، للبت يف �حلل 

�ل�صلمية، و“خ�صية من جتدد  �لت�صوية  �إال الإنقاذ عملية  ُيعقد  �ل�صهيوين، و�أنه مل  �لعدو 

يف  �جلماعة  و�أكدت  �لفل�صطينية”.  و�ل�صلطة  �الحتالل  وجه  يف  �لفل�صطينية  �النتفا�صة 

�لبيان �أن �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين �رش�ع وجود ولي�ص �رش�ع حدود، و�أن �أي �تفاق 

 ،1948 �صنة  منها  �أخرجو�  �لتي  ديارهم  �إىل  بالعودة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حّق  ي�صقط 

.
243ً

باطل وال يلزم �أحد�

فـي  االإ�شــالمية  للجمـاعة  ال�شــيا�شــي  االأداء   عا�شــرًا: 

                   املخيمات الفل�شطينية:

�جلليل خميم  يف  �ملو�صوي،  وعبا�ص  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  مع  �لعالقات   بد�أت 

معهم  تقام  وكانت  �هلل،  حزب  مع  �لثمانينيات  يف  مميزة  �لعالقة  وكانت   ،1982 �صنة 

�حتفاالت م�صرتكة، ويح�رشها عبا�ص �ملو�صوي. وتاألفت جلنة حتت ��صم جلنة �لتن�صيق 

مر��صالت �أجرتها فاطمة عيتاين مع زهري �لعبيدي خالل �لفرتة 2015/8/8–2015/9/23.   
242

بيان �صيا�صي �صادر عن �جلماعة �الإ�صالمية يف لبنان حول موؤمتر كامب ديفيد، 2000 )ن�صخة حمفوظة لدى   
243

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.
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�الأع�صاء، بع�ص  ومعه  �ل�صيفي  وخليل  �ملخيم  عن  كممثلني  و�إ.�ص  كايد  ب�صام   من 

ب�صكل  جتري  �للجنة  هذه  �جتماعات  وكانت  �الأع�صاء،  بع�ص  ومعه  �ملو�صوي  وعبا�ص 

على  يتم  �لتن�صيق  وكان  �أعو�م،  �خلم�صة  نحو  �للجنة  هذه  ��صتمرت  وم�صتمر.  دوري 

من  بالرغم  ع�صكري،  عمل  �ملخيم  يف  �جلماعة  لدى  يكن  ومل  فقط،  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى 

مع  �الإيجابية  �لعالقة  جنّبت  وقد  و�لع�صكري.  �ملايل  �لدعم  لهم  �لثوري  �حلر�ص  عر�ص 

. ويف �النتخابات 
244

عبا�ص �ملو�صوي خميم �جلليل ح�صار حركة �أمل له، يف حرب �ملخيمات

من  مر�صحيها  عن  بالتعريف  �لفل�صطينيون  �جلماعة  �أع�صاء  قام   ،1992 �صنة  �لنيابية 

.
245

خالل �ملنابر، وزيارة �لبيوت، و�لت�صجيع على �نتخابهم

 ،1986 �صنة  �أمل  حركة  عنا�رش  مل�صايقات  �ملخيم  �أهايل  تعر�ص  �لب�ص،  خميم  ويف 

فجرى �لت�صييق على حركة �لنا�ص، و�عتقل عدد كبري من �لفل�صطينيني، وحرقت بع�ص 

�ملنازل �لفل�صطينية على �أطر�ف �ملخيم، و�قت�رش دور �أبناء �حلركة �الإ�صالمية يف �ملخيم 

على لعب دور �الإغاثة للمت�رشرين، مع �لتحرك �ل�صيا�صي يف �لوقت نف�صه باجتاه �لقوى 

�مل�صلحة  الأن  وذلك  �العتد�ء�ت،  لوقف  �صعياً  �للبنانية  �لدينية  و�ملرجعيات  �ل�صيا�صية 

�لتاأثري  �أن  غري  د�خلية.  معارك  �إىل  �الجنر�ر  وعدم  �لفتنة،  عن  باالبتعاد  ق�صت  �لعليا 

�الأكب يف م�رشوع �لعمل �الإ�صالمي يف �ملخيم �أحدثته �النتفا�صة �لفل�صطينية �لتي �ندلعت 

1987/12/9، وخ�صو�صاً مع �نت�صار �الأخبار �لتي تتحدث عن دور كبري  يف فل�صطني يف 

حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( فيها، و�لتي ر�أو� فيها تعبري�ً �صيا�صياً عنهم، و�أنها 

.
246

حتمل مطالبهم يف �ملقاومة و�لتحرير، و�لعودة، و�حلفاظ على �ملقد�صات

م�صوؤولة  جلنة  �ل�صبعينيات  من  �لثاين  �ملنت�صف  يف  �ُصكِّلت  �حللوة،  عني  خميم  ويف 

تنظيمياً عن عني �حللوة، و�ملية ومية مرتبطة مبكتب �صيد�، وتو�ىل على رئا�صتها حتى 

. ومل يدخل عمل �للجنة يف �لعمل 
247

بد�ية �لثمانينيات حممد عبد �لهادي ثم معني مناع

تنظيمات  الأن  وذلك  عامة،  بعالقات  يقومون  فقط  �للجنة  �أع�صاء  وكان  �ل�صيا�صي، 

�لو�قع  من  جزء�ً  لي�صت  �للجنة  �أن  ر�أت  �ملخيم  يف  كانت  �لتي  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �إ.�ص، 2015/8/10.  
244

�ملرجع نف�صه.  
245

ر�أفت مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 55–59.  
246

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �أحمد عبد �لهادي، 2015/8/18.  
247
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�ل�صيا�صي �لفل�صطيني الأنها تتبع للجماعة �الإ�صالمية �للبنانية، وبالتايل كانو� ينعونهم 

وغريها  �ل�صعبية  كاللجنة  �ملخيم،  يف  �ملوجودة  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �النخر�ط  من 

�جلماعة  ودور  وفعالية  �لعامة  �لعالقات  وب�صبب  �لت�صعينيات،  �أو�ئل  ويف  �الأطر.  من 

مبمار�صة  �حلق  لديهم  و�أ�صبح  �ملخيم  يف  �أنف�صهم  فر�صو�  �لوقت،  ذلك  يف  �الإ�صالمية 

يف  ع�صو  لديهم  و�أ�صبح  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  �إطار  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل 

 – �الإ�صالمية  “�جلماعة  با�صم  �لف�صائل  لقاء�ت  يح�رشون  و�أ�صبحو�  �ل�صعبية،  �للجنة 

.
خميمات �صيد�”248

�هلل  وحزب  �أمل،  حركة  بني  عنيفة  ��صتباكات  د�رت   ،1990 �صنة  يوليو  متوز/  ويف 

بد�أ  �حلزب  �أن  بدعوى  لبنان،  جنوب  �لنبطية  ق�صاء  يف  �لتفاح  �إقليم  ويف  �صيد�،  �رشق 

يا�رش  قام  �أن  بعد  �خلط،  على  �لفل�صطيني  �لعن�رش  ودخل  لبنان.  جنوب  نحو  يتمدد 

عرفات، رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، باإر�صال قو�ته لتقف �إىل جانب حركة �أمل، 

�الأمر �لذي ��صتدعى قيام �ل�صيخ ه�صام �رَشَْيدة، وجمال �صليمان، �أحد �صباط حركة فتح 

�إىل جانب �أن�صار �هلل الحقاً، مبهاجمة مو�قع حركة فتح و�لوقوف   �صابقاً و�أمري جماعة 

�لتي  �ملعارك  يف  �ملخيم  �أبناء  من  قتيل  مئة  عن  يقل  ال  ما  �صقوط  �إىل  �أدى  مما  �هلل،  حزب 

– �لفل�صطينية بني حركة �إىل �ال�صتباكات �لفل�صطينية   زجت فتح نف�صها فيها، باالإ�صافة 

ع�رش�ت  �صقوط  �إىل  �أدت  �لتي  عرفات،  يا�رش   - فتح  وحركة  �لثوري  �ملجل�ص   - فتح 

�أفرز وقائع �صيا�صية و�أمنية وميد�نية  �رتباطات خارجية، مما  �ل�صحايا؛ يف معارك لها 

ذلك  و�أ�صهم  و�لقوى،  �لف�صائل  بع�ص  توّجه  يف  �أثرت  �حللوة،  عني  خميم  د�خل  خمتلفة 

�مل�رشوع  �الإ�صالمية نحو  �أبناء �جلماعة  �ملخيم من  �الإ�صالميني يف  �لتاأثري على تفكري  يف 

.
249

�لفل�صطيني

وبد�أ �أبناء �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم عني �حللوة ي�صعرون �أن �العتبار�ت �لدعوية، 

و�قعهم  على  متاماً  تنطبق  ال  �الإ�صالمية  للجماعة  و�الإد�رية  و�لع�صكرية،  و�لتنظيمية، 

�أن  �لفل�صطيني، و�أن هذ� �لو�قع خمتلف يف جو�نب كثرية عن �لو�قع �للبناين، خ�صو�صاً 

�نتماءهم يف �جلماعة �الإ�صالمية �مل�صنفة على �أنها قوة �صيا�صية لبنانية، حال دون دخول 

�أبناء �حلركة �الإ�صالمية �إىل �للجنة �ل�صعبية يف �ملخيم، وظّل �مل�صوؤول �ل�صيا�صي للجماعة يف 

�ملرجع نف�صه.  
248

ر�أفت مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 66–75.  
249
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�ملخيم يتو��صل مع كافة �لقوى، لكن دون �أن ين�صم �إىل �أي �إطار �صيا�صي، على �لرغم من 

م�صاركتهم يف �النت�صار �الأمني مع ف�صائل فل�صطينية يف �ملخيم للمحافظة على �أمن �الأهايل 

و��صتقر�ر �ملجتمع. وهو ما دفع باأبناء �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم عني �حللوة �إىل �لعمل 

�الإ�صالمية،  �لقوى  �لذي �ن�صمت له كل  �الإ�صالمية” د�خل �ملخيم،  “�لقوى  �إطار  الإن�صاء 

و�لذي �أ�صهم يف تن�صيق جهود �الإ�صالميني، وتوحيد موقف �لقوى �الإ�صالمية يف �لق�صايا 

�الإ�صالميني  دور  وتفعيل  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  مع  �لتعامل  ويف  �لعامة،  �لفل�صطينية 

دعوياً، وتعزيز ح�صورهم يف �ملجتمع ووقف �لتناف�ص بينهم، و�لتخفيف من حدة مو�قف 

“جلنة  ت�صكيل  يف  �ملخيم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أ�صهمت  ثم  �الإ�صالمية.  �جلهات  بع�ص 

منظمة  ف�صائل  من  �ملخيم،  يف  �لفل�صطينية  �لقوى  كل  جتمع  �لتي  �لفل�صطينية”،  �ملتابعة 

�لتحرير و�لقوى �الإ�صالمية، وف�صائل حتالف �لقوى �لفل�صطينية، وعمل هذ� �الإطار على 

.
250

�صياغة موقف فل�صطيني موّحد جتاه �الأحد�ث و�لتطور�ت

�جلماعة  لدى  و�أ�صبح  �ملخيم  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  تفعيل  مّت  �لت�صعينيات  بد�ية  ويف 

�الإ�صالمية عالقات مع �لكثري من �جلهات �لر�صمية و�حلزبية �للبنانية فيما يعني �ملخيم 

�صيد�،  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  يف  موجود�ً  عبا�ص  �أ�صامة  �ل�صيا�صي  ممثلهم  وكان  فقط، 

.
251

وتو�صعت �لعالقات �إىل �أن �نف�صل �لتنظيم �لفل�صطيني عن �لتنظيم �للبناين

كانت عالقة �جلماعة �الإ�صالمية يف �ملخيم مع �الأحبا�ص �صيئة، �إذ قام �الأحبا�ص بعدة 

�أع�صاء  عن  تقارير  يرفعون  وكانو�  �لعلي،  حممد  �ل�صيخ  على  �العتد�ء  منها  �عتد�ء�ت، 

�عتقال  مّت  حيث  �ل�صورية،  و�ملخابر�ت  �للبناين  �جلي�ص  ملخابر�ت  �الإ�صالمية  �جلماعة 

.
252

بع�ص �الأع�صاء

�إىل  �ملخيم  يف  �الإ�صالميون  دخل   1985 �صنة  منت�صف  ويف  ومية،  �ملية  خميم  ويف 

عمل  نتيجة.  �إىل  يوؤدِّ  مل  �ملنع  هذ�  لكن  منعهم،  �لف�صائل  بع�ص  حاولت  �ل�صعبية،  �للجنة 

و��صتقر�ر  �أمن،  حلماية  �أمنية  قوة  ن�رش  على  �ل�صعبية  �للجنة  خالل  من  �الإ�صالميون 

�ملخيم، و�رشبت هذه �لقوة منوذجاً يف �ال�صتقر�ر �الأمني، و�الجتماعي يف �ملخيم. وعمل 

املرجع نف�سه.   
250

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �أحمد عبد �لهادي، 2015/8/18.  
251

�ملرجع نف�صه.  
252
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�أثناء �ملو�جهات، ووزعو�  �ملنازل �ملدمرة يف  �إز�لة ركام  �أع�صاء �جلماعة �الإ�صالمية على 

.
253

م�صاعد�ت �جتماعية على �الأهايل

ويف خميم �صاتيال، ح�ّصن جميء �ملبعدين �إىل لبنان، وزيارتهم للمخيمات، و�إقامتهم 

�لف�صائل  مع  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  بني  �لعالقة  من  �لت�صعينيات،  بد�ية  يف  �لدرو�ص 

.
254

�لفل�صطينية ومع �ل�صوريني

ويف خميم نهر �لبارد، كانت �مل�صاركة �الأوىل للجماعة يف جلنة �ملتابعة �خلا�صة يف �ملخيم 

�لبارد  نهر  خميم  عن  �ل�صمالية  �لتن�صيق  بهيئة  �ملتابعة  بلجنة  �صاركو�  كما   ،1986 �صنة 

و�لبد�وي. كما �صكلت �جلماعة هيئة �صمالية حتت ��صم “هيئة ن�رشة �ملقاومة �الإ�صالمية 

�أنهم  �الإعالن  مّت  �لوقت  للجماعة. ويف هذ�  يف �جلنوب”، ويتم من خاللها جمع تبعات 

.
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جماعة �إ�صالمية، و�صارو� يحملون �ل�صناديق ويجمعون �لتبعات يف �ملخيم

 ويف �صنة 1987، �ندلعت �نتفا�صة �الأق�صى وقرر �أع�صاء �جلماعة يف خميمي نهر �لبارد

و�لبد�وي �إقامة �أول ن�صاط يف خميم �لبد�وي حتت ��صم حما�ص ومبو�فقة �جلماعة، ولكن 

هذ� �لقر�ر قوبل مبعار�صة �صديدة من �لف�صائل �لفل�صطينية، �إىل �أن مّت �لتن�صيق بني �صباب 

فتحي  و��صت�صافة  �ملهرجان  باإقامة  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  �ملخيم 

�أمنية، ومنعو� �ل�صيوف من  �لف�صائل باإف�صاله وو�صعو� حو�جز  يكن، ومع ذلك قامت 

�لدخول، فكانت �أول مو�جهة بني �صباب �جلماعة يف �ملخيم و�لف�صائل يف خميم �لبد�وي، 

.
256

و�أقيم �الحتفال ولكن بعدد حمدود

�صيئة  �الإ�صالمية  و�جلماعة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  بني  �لعالقة  كانت  �لفرتة،  هذه  يف 

�الإ�صالمي،  �لنمو  من  وخوفها  �لف�صائل،  على  �ل�صورية  للهيمنة  نظر�ً  �لبارد،  نهر  يف 

ولكن مل يحدث بينهم �صد�م فعلي نظر�ً لوجود �لع�صائرية يف �ملخيم، وب�صبب �لعالقات 

�لتي  �الجتماعية  و�خلدمات  �جليد  لل�صلوك  نظر�ً  �ملخيم،  �أبناء  مع  للجماعة  �جليدة 

�ملخابر�ت  مع  لعالقتهم  نظر�ً  متوترة  فكانت  �الأحبا�ص  مع  �لعالقة  �أما  يقدمونها.  كانو� 

�النتفا�صة.  وفتح  �لعامة،  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  �ل�صورية، 

ر�أفت مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 75–81.  
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مقابلة هاتفية �أجرتها فاطمة عيتاين مع فهد ح�صني، بريوت، 2015/11/8.  
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مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع حممد �حلاج، 2015/8/26.  
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ثالثة  ملدة  و�حتلوه   ،1988 �صنة  �لكبري  �مل�صجد  على  �ال�صتيالء  �الأحبا�ص  حاول  وقد 

ومل  �ملخيم.  د�خل  �جلماعة  �صباب  به  قام  هجوم  بعد  �مل�صجد  �إعادة  متت  لكن  �أيام، 

 24 ملدة  �حلادثة  من  �أ�صبوع  بعد  �حلاج  حممد  �عتقال  ومّت  �لف�صائل،  حينها  تتدخل 

عالقة  �أما  بعد.  فيما  عنهم  �الإفر�ج  ومّت  �عتقاالت  عدة  بعدها  وحدثت  عنجر،  يف  يوماً 

و�لقوميني، و�لعلويني،  �لتوحيد،  حركة  مع  �لبارد  خميم  يف  �الإ�صالمية   �جلماعة 

وحزب �لبعث فكانت جيدة. وقد ح�صلت بد�ية �للقاء�ت مع �ل�صوريني �أو�خر �صنة 1987 

بقيت  لكن  �لعالقة،  هذه  �إقامة  يف  دور�ً  �جلماعة  �نفتاح  ولعب  �النتفا�صة،  �ندالع  بعد 

.
257

�العتقاالت قائمة

وخالل �لفرتة 1987–1992، �صاركت �جلماعة �الإ�صالمية يف نهر �لبارد و�لبد�وي يف 

تاأ�صي�ص جمعية �صنابل  مّت  �ل�صيخ عمار، كما  �ل�صيا�صية يف �جلماعة برئا�صة علي  �للجنة 

�لبارد  لالإغاثة و�لتنمية )جمعية مرخ�صة باإ�رش�ف �جلماعة( يف تلك �لفرتة، وكان لنهر 

.
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ع�صو�ن فيها، ثم �نحلت يف بد�ية �لت�صعينيات بتدخل �أمريكي
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