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  شكر

نصر الخازن، والصحافي فداء عیتاني، وذلك . احمد موصللي ود. تتوجھ جمعیة مسار بالشكر الى كل من د
إلطالعھم على محتوى الدراسة وإبداء مالحظاتھم واقتراحاتھم وإضافاتھم احیانًا، استنادًا الى خبرتھم 

. بحث العلمياو منھجیات ال/الواسعة في موضوع الحركات االسالمیة و

. یبقى ان جمعیة مسار تتحمل كامل مسؤولیتھا عن كل ما ورد في الدراسة
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-Iمقدمة عامة    

  مدخل .١

تأثیر "مسار "بدأنا نالحظ في جمعیةمع الشباب في منطقة شمال لبنان، في السنتْین األخیرتین من عملنا 
 أنشطة مشاركة شّبان ُملتحین على الطریقة اإلسالمیة في عندف. الحركات اإلسالمیة المتواجدة ھناك على عملنا

 استناداالعمل  المشاركین في بانقسامخرین یتمّثل  لدى المشاركین اآلاالرتیاحیتوّلد جٌو من عدم كان  ،الجمعیة
، كما االنتماءاتبعضھم البعض بسبب تلك  إلى ، وبعدم اإلصغاء والمذھبیةالدینیةالعقائدیة و انتماءاتھم إلى

، بدًال من العمل سویًا على مواضیع شبابیة الى تجاھل بعضھم البعض لدى قیامھم بعمل جماعي  االمریصلو
  . تھّمھم جمیعًا

 والشباب غیر االسالمي ھ في المواضیع التنمویة كمسّلمات، ئفرض آرایحاول من جھتھ سالمي الشباب االف
،  متزّمت ویحاول إلغاء كل ما ھو مختلف عنھاآلخر رأي أن معتبرًا االختالط عدم اإلصغاء وعدم یمیل الى

وم لعمل التنموي الذي نقأمام ا یشّكل عائقًا ،لى رفض اآلخرإ عدم اإلصغاء وإلى أصبح ھذا الجو المستند حتى
  .بھ

 تحریك الشباب وتمكینھم بمواضیعالى  یھدف "مسار"إن عملنا في التنمیة الشبابیة الُمجتمعیة في جمعیة 
 ھو  في الجمعیة أھم ما نقوم بھو. نفسھم ومجتمعاتھم المحلیةأتنمیة أجل أن یسعوا لومھارات تنمویة من 

 ھذه إلىن ثم التخطیط لمشاریع تنمویة تتوجھ مساعدة الشباب في كیفیة تحدید حاجاتھم ومشاكلھم وتحلیلھا، وم
  .الحاجات والمشاكل

تنمیة تحقیق عدم تقّبل اآلخر في إطار مشروع تنموي یؤثر سلبًا على المشاركین في المشروع وعلى إن 
 األمر مسبقة، أحكامعلى وحالة مبنیة على عدم معرفة اآلخر معرفة كافیة، ھذه الن أخاصًة وصحیحة شبابیة 
 أنشطة بنظر الكثیر من الشباب المشارك في ،فاإلسالمي. نة تجاھھ إطالق صور نمطیة معّیإلىدي الذي یؤ

ھذه الحالة التي و.  ھو ذلك اإلنسان الذي یرید إلغاء غیر اإلسالمي وفرض مذھبھ وعقیدتھ علیھ،جمعیة مسار
بھا أن رّي لواقع، وَح تشّكل صورة مصّغرة عن ا لبناننواجھھا في مشاریعنا التنمویة في منطقة شمال

 محاولة فھم ھذه الحركات اإلسالمیة وطریقة تفاعلھا في المجتمع إلى الكثیرین وتدفعھم اھتمام تسترعي
  . وتأّثرھا بھ وتأثیرھا علیھ

التنمیة الشبابیة إلتقینا بمؤسسة فریدریش ایبرت التي تشاركنا االھتمام بموضوع ، ھذا اإلطاروضمن 
، دراسة حول الحركات االسالمیة في لبنان وتأثیرھا على الشباب  على العمل معًالىتفقنا عالُمجتمعیة، فإ

مؤسسة فریدریش ایبرت ھذا التحدي َقِبَلت  فقد ذلك رغم، ویحمل نوعًا من التحدي نفسھ  الدراسةنوانكان عو
ٌد عن اي تصور وقامت بمساندتنا، وقّدمت لنا دعمًا مادیًا استحق شكرنا، سیما وانھ دعٌم غیر مشروط بعی

  . مسبق لنتائج الدراسة
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  :١تمھید عن الحركات اإلسالمیة في لبنان. ٢

ن ظھورھا بدأ یكبر أ القرن الماضي، إال عشرینیاتفي لبنان منذ المنّظمة  الحركات اإلسالمیة ظھرت
ثمانینیات نذ ودورھا بدأ یتصاعد في المیادین السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة في لبنان بوتیرة سریعة م

  . لقرن الماضيا

عدیدة ومتفاوتة وتشّكل ف من خالل الدراسة،  لنان، كما تبّیاألخیرةالحركات في الفترة ھذه أسباب تنامي  أما
تراجع الحركات الیساریة والقومیة في العالم العربي وتفّشي الظلم والفقر : وھ برز منھامحط جدل، ولكن األ

 الشیوعیة في وانحسار اإلتحاد السوفیاتي انھزاموكذلك ،  العربیة واإلسالمیةمةوالقھر والقمع من ِقَبل األنظ
 بروز الثورة اإلیرانیة كنموذج حكم إسالمي،  إضافًة الىالعالم وبالتالي تراجع تأثیرھا على العالم العربي،

 المستمرة في سرائیل المطلق إلاألمیركي على المنطقة العربیة واإلسالمیة والدعم األمیركیةوالھیمنة 
  .عدوانھا

 أعضاء استقطابمن ناحیٍة عملیة، وكما تبّینا من الدراسة، تعتمد الحركات اإلسالمیة أسالیب عدة من أجل 
جل التأثیر على المواطنین الموجودین في دائرة تواجدھا، وھي تنّظم نفسھا من أومحازبین ومؤیدین ومن 

  . حیث تنشطعيواالجتماخالل أطٍر تتناسب مع السیاق الثقافي 

  

 الموقف العام من الحركات اإلسالمیة في لبنان. ٣

 ظھور الحركات اإلسالمیة في لبنان بھذه الوتیرة السریعة تساؤالت كثیرة لدى اللبنانیین حول أھداف أوجدلقد 
البعض یتقبلھم من .  أخرىإلى ومواقف تختلف من مجموعة انطباعات تشكیل إلىھذه الحركات، ودفع بھم 

  أنھموالبعض یرفضھم إذ یعتبر . أیضًا  ومذھبي، والبعض یرفضھم من منطلق دیني ومذھبيلق دینيمنط
 اللبناني ویقبل بأن النسیج بعضًا آخر یتقّبلھم كجزء من أن والرجعیة، في حین االنغالقیمضون بلبنان نحو 

 تفاعل ھذا ورغم ذلك یبقىاطیًا، تّم التوافق على ھذا الدور دیمقرفي حال  ، في الحیاة العامةٌریكون لھم دو
إن ھذا التباین في المواقف من الحركات اإلسالمیة في لبنان موجود لدى المسیحیین . البعض معھم محدودًا

  . والمسلمین، كما ولدى اإلصالحیین والتقلیدیین

 ھو ،األول. ثالث مواقٍففي  ُیبّوبمن الحركات اإلسالمیة في لبنان العملي وبناًء على ما تقّدم، فإن الموقف 
یھ الغرب  بما یسّم تتمّثل تجاه اإلسالم واإلسالمیین، غربیٍةنظرٍةل إنعكاسًا كحركات إرھابیة، إلیھا النظر

 یتبنى ھذه  اللبنانيعالماإلمن  من اللبنانیین وًان جزء اھناالمالحظ و. (Islamophobia)" رھاب اإلسالم"
  عنسالمیین وتنمیطھم كإرھابیین حین یتناول الحدیثتصویر االمن خالل وُیفصح عن ذلك النظرة، 

  .الحركات االسالمیة
                                                

یة وغیره من المواقع اإلسالم" إسالم أونالین" نعتمد ھنا معلومات عامة عن الحركات اإلسالمیة یمكن االستحصال علیھا من خالل مواقع مثل 1

  www.islam-online.net: العامة
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من جھة، عزل األحزاب والقوى السیاسیة لھذه الحركات : اتجاھینوالعزل ھنا ذو . الموقف الثاني ھو العزل
 غریبة عن التكوین الُمجتمعي اللبناني، ومن جھة ثانیة، عزل ھذه الحركات نفسھا عن القوى واعتبارھا

یتمثل بدعم بعض فالموقف الثالث أّما . عمل السیاسي العامنخراط في ال تمھیدًا لإلھا بھدف رّص صفوفاألخرى
 لبعض الحركات اإلسالمیة بھدف تحقیق بعض المكاسب  اللبنانیة السیاسیة في المواالة والمعارضةاألطراف

  . السیاسیة في مناطق محددة

م النظرة السلبیة تجاه الحركات اإلسالمیة، وتراكم العزل والعزل  تعاظأنمن المھم ھنا تسلیط الضوء على 
 سیاسیة محددة، كل ذلك  یؤدي أھداف حول  التحالف معھم إلى ، في المقابل،، باإلضافةبالعالقة معھمالمضاد 

 الىكذلك  واالجتماعي  السیاسياالستقرارلى حالة من عدم إ تجاه ھذه الحركات واالرتیاح حالة من عدم إلى
  . إضعاف حس المواطنیة الذي یضمن عالقة متساویة بین المواطنین والقانون والدولة

  

  ھدف الدراسة. ٤

ئھا ھذه الدراسة، حریصٌة على إبقا التي اعّدت وجمعیة مسار، ؛المجتمع المدني سَفَنالدراسة تحمل ھذه 
َمدة في الدراسة ال ُتعادي الدین فالُمقاربة العامة المعت. المجتمع المدنيمؤسسات  اھتماممحصورة في إطار 

 الحركات اإلسالمیة الُمستھدفة في ھذه الدراسة، وتأثیرھا على توضیح واقعوال تخضع لھ، وإنما ترّكز على 
   .مناصریھاھؤالء یمّثلون الجزء االكبر من المجتمع عامًة وعلى الشباب تحدیدًا، كون 

لى إ، وواقتصادیًا واجتماعیًاالمیة في لبنان فھمًا سیاسیًا  محاولة فھم الحركات اإلسإلىأیضًا تھدف الدراسة 
ھذه العملیة لعقیدة ال من خالل محاولة فھم ،ونحن. تعریف الناس بھا من خالل نشر ُمْخرجات الدراسة

جیات ھذه الجماعات و الدخول في أصول الفقھ وال البحث في تاریخ أو ادیولإلىالحركات، ال نسعى 
  . المذھبي لھذه الحركات فقطلالنتماء تعریف عام صول الىوالواألحزاب، وإنما 

األھم بالنسبة لنا ھو اإلضاءة على المواقف السیاسیة والفكریة واالجتماعیة الحالیة لھذه الحركات، لكن 
 التركیز على الممارسات إلىالدراسة تھدف كما . ومعرفة رأیھا في المجتمع المدني وتطلعاتھا للنظام والدولة

 على اآلن وطرق تعاطیھا مع المواضیع المطروحة ،ة للحركات اإلسالمیة الُمستھدفة في الدراسةالحالی
  . في لبنانواالجتماعیةالساحة السیاسیة 

إن قول بعض الجھات اللبنانیة أن الحركات اإلسالمیة ھي صنیعة الخارج، وأنھا بالتالي غریبة عن لبنان كالٌم 
 في خرى األفبعض المذاھب. ى كل الحركات اإلسالمیة الناشطة في لبنان وال ینطبق عل،غیر دقیق بالُمطلق

 ال ُیستھان بھ من مساحة الوطن، وھذه المذاھب ال ًاشّكل جزءت ةفًا كبیراقْوأملك تلبنان، على سبیل المثال، 
 ونحن، ومن ؟ وفق أجندات خارجیةیضًاأفھل تعمل ھي خارجیة، ال ھا إال بإیعاز من مرجعیاتاتتصرف بھ

 غیر إسالمیة، دون أوعدم إطالق األحكام على أیة حركة، إسالمیة كانت  إلىخالل تقدیم ھذا المثل، ندعو 
  . والمذاھباالتجاھاتوھنالك حركات متطرفة لدى كل . ن اإلنسان عدو ما یجھلا ، ذلكفھمھا فھمًا كافیًا
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  راسة وخالل تنفیذھاقبل بدء الدشمال لبنان بصورة خاصة في والسیاق العام في البالد . ٥
  

كان الشارع السیاسي  بینما ٢٠٠٩ وشباط ٢٠٠٨لیھا الدراسة بین أیلول اُأجریت المقابالت التي تستند 
اللبناني یشھد صعودًا كبیرًا للخطاب الطائفي والمذھبي، خاصة في الشمال اللبناني، حیث جرت أحداث دمویة 

 أیار في بیروت وما تبعھا من معارك وخالفات مسلحة ٧ على خلفیة أحداثما حدث بین سكان المنطقة، منھا 
محسن، والتي، وإن كانت  جبلوالمعارك التي حصلت في طرابلس نفسھا بین باب التبانة  ومنھافي الشمال، 

لتوتر المستحدث بین الشارع السني والشیعي، إال أنھا اسُتثمرت بشكل كامل من زمن اخالفات قدیمة سابقة ل
 إیجاد توازنات جدیدة فیما بینھا من خالل تذكیة الفتنة  الىتصفیة حساباتھا أو الى عمدت قبل جھات سیاسیة

 تعاطف عدد من الحركات السلفیة ھناك مع تنظیم فتح اإلسالم خالل وبعد إلىھذا باإلضافة . في تلك المنطقة
 تجاذبات بین ادى الىي لذ ااألمر، ٢٠٠٧بین ھذا التنظیم والجیش اللبناني عام الذي وقع النزاع المسلح 

، وفي ظل التعبئة السنیة ٢٠٠٨ الدوحة في أیار اتفاقمن جھة أخرى، وبعد  . ساحة الشماللىالالعبین ع
 الذي إعُتبر األمرالشیعیة في البالد، وّقعت إحدى المجموعات السلفیة في طرابلس وثیقة تفاھم مع حزب اهللا، 

، ورغم تجمید العمل بالوثیقة، إال أنھا أبرزت تمایزًا واضحًا في خرقًا للساحة السنیة من قبل مجموعات سّنیة
  .توجھ بعض الجماعات السلفیة بشكل خاص عن السائد في الساحة

  
ن ُأجریت معھم المقابالت، وكان لمجمل ھذه الظروف انعكاسًا كبیرًا على المواقف السیاسیة التي صّرح بھا َم

 أساسًا، مختلفًة عن النھج األساسي للحركات السلفیة وھي في إضافة إلى بعض القوى التي تعتبر نفسھا،
مثل الداعیة فتحي یكن، حركة التوحید اإلسالمي، (مجملھا ذات خلفیة إخوانیة أو من الجماعة اإلسالمیة 

  ....)وغیرھما

  

II-منھجیة العمل   
  
  :العّینة. ١

، ولكن رئیس واحدة  وشخصیةةوعشرین حركة إسالمیة بین حزب وجمعیة ومدرس إحدىتناولت الدراسة 
طلبھ حذفنا لونحن بناًء .  في الدراسةعدم ذكرهالحركات رفض نشر المقابلة التي ُأجریت معھ وطلب ھذه من 

تیار العدالة والتنمیة، اللقاء اإلسالمي المستقل، التیار :  عشرین، وھيإلىالمقابلة، فتقّلص بذلك عدد الحركات 
المجلس القیادي، الجمعیة الحمیدیة الخیریة  -ي، حركة التوحید اإلسالميالسلفي، حركة التوحید اإلسالم

، حزب التحریر، جبھة العمل اإلسالمي، جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان، قوات الفجر، اإلسالمیة
 حماس، -وقف التراث اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، حركة الجھاد اإلسالمي، حركة المقاومة اإلسالمیة

دة، عصبة األنصار اإلسالمیة، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، حزب اهللا، ركة اإلسالمیة المجاِھالح
  . محمد حسین فضل اهللالسید مة ّال الشیخ ماھر حمود وھو إمام مسجد القدس في صیدا، والعإلىباإلضافة 

  
  بل تّم التركیز على عّینة محددة.الدراسة لم تشمل كل المجموعات والحركات اإلسالمیة الموجودة في لبنانو

على تواصل مباشر مع الناس على التي ھي الحركات اإلسالمیة  : معاییر محددة، وھيإلى استنادا فیھا
 استقطاب ُأطر تنظیمیة ومؤسسات اجتماعیة تعمل من خاللھا على نشر طروحاتھا وعلى ضمناألرض 

، خاصة ظاھرة والقویة في العمل المدني والسیاسي العامومن خالل مشاركتھا ال الشباب،  منحدیدًا وت،مؤیدین
  ."مسار"ضمن مجال عمل 
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تیار العدالة والتنمیة، اللقاء :  حركة سنیة لبنانیة، وھيةمن بین العشرین حركة، شملت الدراسة ثالث عشرو
س القیادي، المجل -اإلسالمي المستقل، التیار السلفي، حركة التوحید اإلسالمي، حركة التوحید اإلسالمي

، حزب التحریر، جبھة العمل اإلسالمي، جمعیة دعوة اإلیمان والعدل اإلسالمیةالجمعیة الحمیدیة الخیریة 
واإلحسان، قوات الفجر، وقف التراث اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، وجمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، 

 ھذا األخیر اختیار قد تّمو. جد القدس في صیدا شخصیة سنیة وھي الشیخ ماھر حمود، إمام مسإلىباإلضافة 
كونھ على تواصل وتنسیق حثیثْین مع الحركات السنیة المعاِرضة وحزب اهللا الشیعي وبعض الفصائل 

  .  التي تّمت مقابلتھااألخرى الدراسة وجھة نظر ال تتوفر عند الحركات إلىالفلسطینیة، وھو بذلك یضیف 
  

حدة، متمثلًة بحزب اهللا، وذلك كونھ حزبًا دینیًا وسیاسیًا حاضرًا بقوة في وشملت الدراسة حركة شیعیة وا
محمد حسین فضل اهللا، ال السید مة كما شملت الدراسة العّال. لمدنيمختلف الساحات بما فیھا ساحة المجتمع ا

زب اهللا ھذا باإلضافة إلى كون ح.  مؤّثرة دینیةرجعیة صاحب مؤسسات، بل كونھ مأوكرئیس حركة إسالمیة 
  .والعالمة فضل اهللا جزءًا أساسیًا من الحراك السیاسي اإلسالمي في لبنان

  
فلسطینیة، وھي حركة الجھاد اإلسالمي، وحركة المقاومة  شملت العینیة أربع حركات إسالمیةكما 

لحراك  من اًاجزء حماس، والحركة اإلسالمیة المجاھدة، وعصبة األنصار اإلسالمیة، وذلك كونھا -اإلسالمیة
. اإلسالمي السني بشكٍل عام ولتقاطعھا مع المقاومة اإلسالمیة

 الجماعة اإلسالمیة، باستثناء تّمت مقابلتھا موجودة في شمال لبنان، التيإن معظم الحركات اإلسالمیة اللبنانیة 
ر حمود في وجمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة اللتین ھما في بیروت، وقوات الفجر في صیدا، والشیخ ماھ

المجتمع في  أن إلىویعود احد أسباب ذلك . صیدا، وحزب اهللا والعالمة فضل اهللا في ضاحیة بیروت الجنوبیة
  تقّبًال للحركات اإلسالمیةأكثر المناطق، مما یخلق مناخًا ة منھ في بیروت وبقیأكثرمحافظًا ُیعتبر الشمال 

 الطرابلسي كونھ تأسس ھناك في خمسینیات القرن  الفكر السلفي لیس غریبًا عن المجتمعإنكما . ھناك
  .الماضي

  

  :المكان الجغرافي. ٢
، تتوزع الحركات اإلسالمیة التي شملتھا الدراسة على أربعة أماكن جغرافیة أعالهتعقیبًا على ما ذكرنا 

  . ة الجنوبیة، وصیداطرابلس وعّكار، بیروت، الضاحی: أساسیة ھي
  

المجموعمكان المقابلة
٤ الجنوبیة بیروت ةضاحی

٢بیروت
٢صیدا
٢ صیدا-عین الحلوةمخیم 

٩طرابلس
١عكار

٢٠المجموع العام
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أوًال ولدى المقارنة بین المواقف السیاسیة للجماعات واألحزاب اإلسالمیة وبین أماكن تواجدھا، نالحظ 

  :نمطْین مختلفْین، ھما
یفرض المنطق السیاسي واالجتماعي  ان المحیطحیث ، الجغرافيتأثر الجماعات بمكان تواجدھا 

ففي األحیاء الفقیرة في مدینة طرابلس وضاحیة بیروت الجنوبیة، على سبیل . والتنموي الذي تتبعھ
 وعینیة اجتماعیةالمثال، یعمل كل من جمعیة وقف التراث اإلسالمي وحزب اهللا على تقدیم مساعدات 

.لألھالي
مكان تمركزھا الجغرافي بما یتالءم مع طروحاتھا السیاسیة ویضمن لھا جماعات ال بعض ھذه اختیار

  .إلسالمي في ضاحیة بیروت الجنوبیةغطاًء أمنیًا، مثل وجود حركتْي حماس والجھاد ا
  

ومن المالحظ أیضًا تواجد مراكز معظم الجماعات التي قابلناھا في المناطق الفقیرة في المدن والضواحي، مع 
خارطة الفقر البشري وأحوال  " تقریرفیدیما كو). ... عّكار، الضنیة، الخ،الجنوب(یف امتدادات في الر

المعیشة في لبنان، الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بیروت عام 
ضاء بعبدا بقإداریًا ، وفي غیاب إحصاءات دقیقة عن الضاحیة الجنوبیة لبیروت بسبب ارتباطھا "٢٠٠٨

 اعلىتحتوي على ثاني " الضنیة -المنیة -عّكار"وغیاب المعلومات التفصیلیة بھذا الخصوص، فإن منطقة 
من % ٧٧(نسبة من األسر التي تعاني من الحرمان حسب المصدر وأعالھا حسب دلیل الوضع االقتصادي 

 حیث ،دا ومخیم عین الحلوةالتي تضم مدینة صی"  جزین-صیدا"أما منطقة ). األسر تعاني من الحرمان
 فھي تحتوي على ثالث أعلى نسبة من المحرومین حسب المصدر نفسھ ،تتواجد بعض الجماعات اإلسالمیة

ویشیر التقریر إلى أن محافظة الشمال ھي التي تحوز على أكبر حصة من األسر المصّنفة بأنھا %). ٤٥٫١(
تلیھا محافظة جبل لبنان بحصة تبلغ  ... ]%٣٠٫٥ن األسر الشدیدة الحرما[ذات درجة إشباع منخفضة جدًا 

٢٥٫٨%.  

  

  أداة البحث. ٣

 الحركات اإلسالمیة ن منواحدة وھي المقابالت الفردیة مع مسؤولیرئیسیة  الدراسة على أداة بحث اعتمدت
ّكزت على  أسئلة عدیدة راالستمارةوقد شملت .  أعّدھا فریق العمل مسبقًااستمارة إلى استنادا أعالهالمذكورة 

على ، و والفرق كذلكمعرفة المبادئ الدینیة للحركات اإلسالمیة، واألھداف الدینیة والسیاسیة والربط بینھما
، وعدد المنتسبین إلیھا، وأسالیب االستقطاب التي تّتبعھا، والفئات التي تتوجھ األرضالمشاریع الُمطبقة على 

یجابیة والسلبیة التي تؤثر على مشاریعھم وعملھم المیداني، والمستفیدین من المشاریع واألنشطة، والعوامل اال
 اآلخر في لبنان، وعن رأیھم بالتنوع وعالقتھم بالدولة اللبنانیة والنظام السیاسي والصیغة إلىوالنظرة 

الطائفیة، وعن سعیھم لتأمین تمثیٍل ما في مؤسسات الدولة، وعن مفھومھم للوطن، ورؤیتھم لإلصالح 
  . األخیرةأسباب تنامي الحركات اإلسالمیة في الفترة  فيأیھم والتغییر، ور

الدقة في نقل مواقفھم مع مراعاة خالل المقابالت، ن والمسؤول بھ أدلى ما إلىمعلومات الدراسة تستند كما 
روا عنھا، بغّض النظر عن مواقف سابقة أو الحقة أو وجود معلومات إضافیة حول نشاطھم عّبكما وآراءھم 

وقد إّطلع كٌل من مسؤولي الحركات على محتوى المقابلة التي جرت معھ قبل نشرھا، .  في المقابلةلم ترْد
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مجرد وقفات  أما في حال دلوھم بمعلومات نعتبرھا.  خطأ غیر متعمَّدأووذلك لتفادي الوقوع في أي سوء فھم 
  .العرض استھالكیة، فإن ذلك سنتناولھ في أوإعالمیة 

  تفریغ الدراسة. ٤

 من االنتھاءلدى و.  علیھا الدراسةارتكزت التي األساسیةالمعلومات  المذكورة اعالهشّكلت حصیلة المقابالت 
عرضھا و  فرز المعلومات ضمن جداول إحصائیة، تّم العشرینإجراء المقابالت مع الشخصیات اإلسالمیة

 .لى لسان من أجریت معھم المقابالت معتمدین دائمًا على المعلومات األصلیة الواردة عومقارنتھا وتحلیلھا،
 فریق العمل على ھذا وقد اعتمد. لمواضیع التي أثیرت في المقابالت من خالل امؤشرات اجستخراكما تم 
تیّسر للقارئ القیام بمقارنات، مثل الجداول، تساعد في إبراز المحاور االساسیة في الدراسة و عدة تقنیات

  .، وغیرھاةیم البیانورسالو
  

، حیث تم عرض المسودة خذ فریق العمل بآراء أشخاص ذوي خبرة بالحركات اإلسالمیة في لبنانكما أ
 مختلف إلىتوجھ ت تقّدم فریق العمل بتوصیات ،عرضال إلى واستناداوأخیرًا، . االولى علیھم ومناقشتھا معھم

  .، وغیرھموشباب ناشطینالمعنیین من مؤسسات مجتمع مدني، 
  

  دراسة َمْن تتوجھ الإلى. ٥

وھي بذلك تتوجھ في العموم . تشّكل الدراسة مصدرًا من مصادر المعلومات عن الحركات اإلسالمیة في لبنان
 كل مواطن یھتم بتشكیل معرفٍة حول الحركات اإلسالمیة في لبنان، والى كل من یرید الحد من إطالق إلى

وھي . عنصریة تجاه ھؤالء اإلسالمیین ممارسات إلىاألحكام المسبقة حولھا والتي تؤدي بدورھا أحیانًا 
 الجمعیات غیر الحكومیة، الشبابیة تحدیدًا منھا التي تعمل مع الشباب في مناطق إلىتتوجھ في الخصوص 

 األنشطةن من ون ومستفیدون ومریدوالشمال وغیرھا حیث تتواجد الحركات اإلسالمیة وحیث لدیھا مؤید
 جمعیات المجتمع المدني العاملة في أماكن تواجد ھذه إلىتوجھ إن ھذا المورد ی. والخدمات التي تقّدمھا

 المقاربة األفضل في التعاطي مع اختیارجل أ ھذه الحركات من وأھداف على مبادئ ھافیالحركات بھدف تعر
  . المتأثرین بھاأو تحت لوائھاالشباب المنضوین 

  

  الصعوبات التي واجھت فریق العمل أثناء الدراسة. ٦

تحدید مواعید المقابالت، كما وتأجیل بعض المواعید  قبل التوصل الىكثیر من الوقت الإستغراق 
 عن أھداف الدراسة لالستفسار الكثیر من الوقت أخذتفالحركات التي طلبنا مقابلتھا . ألكثر من مرة

 السیاسیة والدینیة للمسؤولین في ھذه االنشغاالت إلىوعن جمعیة مسار وطبیعة عملھا، باإلضافة 
. خاصًة في مدینة طرابلساألحیان في بعض األمني الوضع ذلك تعّثركوالحركات، 
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المقابلة وعدم إجابتھم على األسئلة بشكل واضح ومباشر، مما أثناء بعض المتحاورین استطراد 
 اإلجابات إلى طرح األسئلة بصیٍغ مختلفة للحصول على إجابات واضحة نسبًة إلى المحاور اضطر
.   ك، فإن بعض المتحاورین لم یجیبوا على كل األسئلةومع ذل. األولى

  

  مالحظات أخرى. ٧

 كما أبدوا رغبًة .  حد بعید أثناء اللقاءاتإلىكان المسؤولون الذین ُأجریت معھم المقابالت متجاوبین
، وإن كانوا قد قسوا في بعض األحیان على من اآلخرین إلىواضحًة في نشر أفكارھم وإیصالھا 

.ونحن ننقل ھذه الرغبة تاركین للقارئ الحكم علیھا". آلخرا"یسمونھ 
 مٌر مغایٌر لما نسمعھ أإن الحراسة األمنیة لدى غالبیة المسؤولین الذین قابلناھم عادیٌة جدًا، وھو

.     ونشاھده في اإلعالم اللبناني عن ھذه الحركات
  
  
  

III-عرض نتائج البحث   
  
  مذھبيالتصنیف ال. ١

دیولوجیة للجماعات اإل /لیس قراءة المواقف العقائدیةرح المنھجیة، فإن ھدف الدراسة كما ذكرنا في ش
، بل التركیز على مواقفھم الیومیة وأسالیب عملھم التي یكتسبونھا من خالل ا قابلناھالتيوالشخصیات 

یرّكز على ومن ھذا المنطلق، فإن تحلیل المعلومات الواردة س. مع محیطھم) السلبي واإلیجابي (ھمتفاعل
لجماعات المعنیة ولیس بالضرورة مدى التزام ھذه كل من امدى مصداقیتھا تجاه الموقع السیاسي الفعلي ل

أن ولوج الحركات بوھذا یعكس قناعة مّنا . ل أو صحیحیالمواقف أو الممارسات مع تصّور ما إلسالم أص
)  والمذاھب والمناطقد الطوائفالمتعد(اإلسالمیة، وخاصة شرائح الشباب، في عمل المجتمع المدني 

یفرض على ھذه الحركات لیونة في التعامل مع قضایا عقائدیة معّینة، وھذا ما یّتضح في المناقشات 
  .وتقّبلھم النسبي للرأي اآلخر" مثیرة للجدل"والمداخالت التي یشاركون فیھا حول مسائل 

  
مذھب  صّنفت نفسھا منمن حركات أو شخصیات  تتشّكل بأغلبیتھا ،لدراسةا في العّینة التي اخترناھاإن 
رفاعي، الشیخ الحاج أبو عماد الفتحي یكن، . د(وقد استخدم معظمھم ھذا التعبیر  . السنة والجماعةأھل

  .)خالد الضاھر، والشیخ كنعان ناجياالستاذ  حسن الشّھال، الشیخ جمال خّطاب، .دماھر حّمود، 
  
 والدكتور  وداعي اإلسالم الشّھالالشیخ صفوان الزعبيك ،نأّنھم سلفیو الى ذلك أضافھؤالء بعض و

  :وفقًا لما یلي إضافات اآلخرین تراوحتقد وھذا  .حسن الشھال
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 ٢یخ عبد اهللاش والًا جدیدًانحن صوفیون أشاعرة على المذھب الشافعي، ومنھجنا لیس منھج"
الشیخ ."  الرسولء من منھج اإلسالم منذ للعقیدة وجزاستمرارأي مذھب بل ھو لم یؤسس 

  . الخیریة اإلسالمیة جمعیة المشاریع-عبد القادر الفاكھاني 
  

 السّنة والجماعة ولدینا صبغة تصوفیة، حسب شیخ الطریقة القادریة الشیخ أھلنحن من "
محمد خالد . د."  الشافعي وأبي حنیفةاإلمامونحن نّتبع ". الُمرّبي"خالد بن سعید الزعبي 

  . االسالمیةحمیدیة الخیریة الجمعیة ال-الزعبي 
  

نحن على المذھب الحنبلي ونأخذ بالراجح، ولو عدنا إلى القرآن والسنة النبویة نجد ما "
 لذلك نجد بعض االختالف ،یة الداللة أي جواز تفسیر النص على أكثر من وجھیسمى ظّن

  .عصبة األنصار -أبو شریف." لتفاصیل بین المذاھب المعروفة في اطبعًا
  

 من أھل لبنانیةحركة إسالمیة "بـبالنسبة للجماعة اإلسالمیة، فقد عّرف عنھا الشیخ فیصل الموسوي أّما 
 من دةمجاِھحركة إسالمیة "، وآثر الحاج عبد اهللا التریاقي أن یضیف أن قّوات الفجر "السّنة والجماعة

  ." أھل السّنة والجماعة
  

وثالثة  السید محمد حسین فضل اهللاو زب اهللاح،  إلى الدراسةمرجعین شیعیین جعفریینأضفنا وقد 
حزب ( ، أي أنھا تقبل عضویة غیر السّنة من المسلمین غیر مذھبيأساسف نفسھا على تصّنجماعات 
لتأكید على أن الھدف لیس دراسة مذھب ا، وذلك للمقارنة و)٣ابشّقیھ  االسالميالتوحید حركةوالتحریر، 

  . محیط أوسعفي بعینھ، بل حركات سیاسیة تتفاعل عملیًا
  

ننتمي إلى : "بالقولحركة التوحید اإلسالمي عّبر الشیخ بالل شعبان عن المذھبیة لقد ، وعلى سبیل المثال
 إختالفاإلسالم األصیل، أي اإلسالم الشامل للدنیا واآلخرة الذي یتعاطى مع اإلنسان كإنسان على 

فالمھم أن تنعكس العبادة الشعائریة .  فقھیة محددة بمدرسةإننا ال نلزم أحدًا. األدیان والطوائف والمذاھب
 أن األصل في الدین واحد،  علىونشدد. بین اإلنسان واهللا إلى عالقة تعاملیة بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان

  "."ورضیت لكم اإلسالم دینًا"، "إن الدین عند اهللا اإلسالم "تین،مستندًا إلى اآلی

المجموعيالمذھبالتصنیف 
١٥ة والجماعةأھل السن

٣ال تصنیف مذھبي
٢جعفري

                                                
  .، أي جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة"األحباش" المقصود، الشیخ عبد اهللا الھرري، مؤسس ما ُیعرف الیوم بـ2

قیادة ھاشم  المجلس القیادي ب– حركة التوحید اإلسالمي بقیادة الشیخ بالل شعبان نجل مؤسس الحركة، سعید شعبان، وحركة التوحید اإلسالمي 3
  منقارة
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٢٠المجموع
  

  :أبرزھا بیرھم،اوفق تعمدارس   عدةإلى  في ما بینھا تنقسمإال ان ھذه الجماعاتلتصنیف العام، ھذا ھو ا
  

  :نوالسلفی. أ
)جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان(حسن الشھال . د.١
)وقف التراث اإلسالمي(الشیخ صفوان الزعبي .٢
)التیار السلفي في لبنان (داعي اإلسالم الشھال.٣
)طرابلس -اللقاء اإلسالمي المستقل(ناجي الشیخ كنعان .٤
)عصبة األنصار(أبو شریف .٥
)عین الحلوة -مجاھدةالحركة اإلسالمیة ال(الشیخ جمال خّطاب .٦

  
  :اإلخوان المسلمین والجماعة اإلسالمیة. ب

)جبھة العمل اإلسالمي(فتحي یكن . د.١
)قّوات الفجر(اج عبد اهللا تریاقي الح.٢
)إمام مسجد القدس في صیدا (الشیخ ماھر حّمود.٣
)تیار العدالة والتنمیة(خالد الضاھر االستاذ .٤
) حماس–حركة المقاومة اإلسالمیة (أسامة حمدان االستاذ .٥
)حركة الجھاد اإلسالمي(الحاج أبو عماد الرفاعي .٦
)الجماعة اإلسالمیة(الشیخ فیصل المولوي .٧

  
  :نو الصوفی.ج

)جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة(الشیخ عبد القادر الفاكھاني .١
)الجمعیة الحمیدیة الخیریة اإلسالمیة(محمد خالد الزعبي . د.٢

  
  :ھماتحركة جدیدة، والمقصود بھا أحزاب ال تعتمد التصنیف المذھبي حسب تصریح. د

  )حزب التحریر(أحمد قصص االستاذ .١
  )حركة التوحید اإلسالمي(ن الشیخ بالل شعبا.٢
  ) المجلس القیادي -حركة التوحید اإلسالمي(میل رعد الحاج ج.٣
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الحركة األم

سلفیین
30%

صوفیین
10%

جماعة 
إسالمیة/إخوان 

مسلمین
35%

جعفري
10%

حركة جدیدة
15%

  

  
  :التصنیف السیاسي. ٢

عن  كًال منھم سألناًا وداخل الحركة اإلسالمیة، مذھبینفسھم أل إلى األسئلة حول كیفیة تصنیفھم باإلضافة
  : التصنیف التاليااعتمدن، وبناًء علیھ، موقعھ بالنسبة لالنقسام السیاسي

"المعارضة وألمواالة ل دعمھمإذا ما عّبروا عن : " آذار٨"أو  " آذار١٤.
آذار٨"و "  آذار١٤"في الوسط بین أي : نووسطی "
یصّنفون انفسھم سیاسیًاأي ال : نوحیادی.
في االنقسامات السیاسیة " ال تتدّخل"جماعات تعمل داخل الوسط الفلسطیني و: نوفلسطینی

.نیة المحلیةاللبنا

الدعم الذي یحصلون رغم الحركات اإلسالمیة و بومن المالحظ أنھ وبالرغم من عالقة تیار المستقبل الُمعلنة
، " آذار١٤ "ھا أو دعمھا لفریقئإجابات فقط عن انتما) ٣( من السعودیة والكویت مثًال، عّبرت ثالث علیھ

 خالد ، الشھالداعي اإلسالم :بشكل صریحوي في لبنان،  االنقسام السیاس ظلالذي یمّثل الطائفة السّنیة في
السعودیة، الكویت، (للحركات السلفیة مرجعیات الدولیة الھذا قد یعكس الخالف بین و .الضاھر، وكنعان ناجي

 ٨" لفریق ھاإجابات عن دعم) ٦( فقد عّبرت سّت ، وباإلضافة إلى األطراف الشیعیة،المقابلفي . )قطر
  .بالل شعبان - االسالميحركة التوحیدماھر حّمود،  فتحي یكن، :كل صریح منھا بش٣، "آذار

  
بالضرورة في  یسوال -كالسلفیة مثًال - المدرسة الدینیةأو نفس المذھب الدیني إلى المنتمین أنالمالحظ و

 سیًا وسیایعود ذلك إلى أسباب متعددة منھا ارتباط العدید من ھذه الجماعات مادیًاو . نفسھالصف السیاسي
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 للحراك السیاسي لتلك ، حیث تتأثر مواقفھم تبعًا) عامةإسالمیة، تیارات دول، حركة أم(بجھات مختلفة 
  .الجھات

  

المجموعالموقع السیاسي الحالي
٣" آذار١٤"مؤید لـ 
٨" آذار٨"مؤید لـ 
١حیادي

٤فلسطیني
٤وسطیي

٢٠المجموع العام
  

الموقع السیاسي الحالي

14 آذار مؤید ـل
15%

8 آذار مؤید ـل
حیادي40%

5%

فلسطیني
20%

وسطي
20%

  
  
  :نوفیالسل

جمعیة دعوة (حسن الشھال  .د:  مع حزب اهللا٤ ممن وقعوا على الوثیقةا وھم،نتاوسطی حركتان
 .)وقف التراث اإلسالمي(والشیخ صفوان الزعبي ) اإلیمان والعدل واإلحسان

  
 اهللا استفاد من ھذا المناخ ومن عناوین كثیرة مثل الجھاد ومحاربة المحتل وتحریر حزب"

  حسن الشھال. د" . لدى الشارع العربي كبیرًا وقد القى ھذا استحسانًا،فلسطین والقدس

                                                
وأد الفتنة وحصر الخالف بین السنة والشیعة ضمن اإلطار "، وّقعت اطراف سلفیة وثیقة تفاھم مع حزب اهللا بھدف السعي لـ٢٠٠٨ آب ١٨ في 4

  .   حسن الشھال عن القوى السلفیة والسید ابراھیم أمین السید عن حزب اهللا. ، وّقع الوثیقة كل من د"العلمي الفكري
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ھناك محاولة من البعض ) كانت( السبب أنھ .ع على الوثیقة مع حزب اهللانحن ممن وّق"
قد  ونعتبر أن الوثیقة . من منع مشروع الفتنةبّد  لذلك كان ال،ستعمالنا لتخویف حزب اهللاال

  .الشیخ صفوان الزعبي" .ھدفھا رغم تجمیدھا حققت
  
اللقاء اإلسالمي ( ناجي داعي اإلسالم الشھال والشیخ كنعان: "آذار ١٤" مع فریق انتاثن

).طرابلس -المستقل
بعض ا، لكن لھملمقاومة وحزب اهللالنظریًا وعقائدیًا الداعمة فلسطینیة الجماعات من ال تاناثن 

 .عین الحلوة -صار والحركة اإلسالمیة المجاھدةعصبة األن: التحفظات السیاسیة
  

 نحن نرفض ھذه التسمیة في عصبة األنصار والخالف العقائدي ؛مسألة الھالل الشیعي"
، وقد أبلغنا القیادة في حزب اهللا أن العصبة  واحدًا أما الیوم فنحن نواجھ عدوًا.یجب تأجیلھ

  .عصبة األنصار -ابو شریف ".معھم في قتال إسرائیل
  
الثورة ف ،ت في بدایتھا على إعطاء دفع للشبابَد وقد ساَع، على الثورة اإلیرانیةأنا ترّبیت"

  .عین الحلوة -اإلسالمیة المجاھدةالحركة  -ل خطاباجم" .لیست فقط شیوعیة
  

  :اإلسالمیة المسلمین والجماعة اإلخوان
 الحاج عبد )جبھة العمل اإلسالمي(فتحي یكن . د: "آذار ٨"نفسھم مع اعتبروا أثالث حركات ،

.، والشیخ ماھر حّمود)جرقّوات الف(اهللا تریاقي 
 تیار العدالة والتنمیة(خالد الضاھر االستاذ ": آذار ١٤"حركة واحدة مع(
حركة المقاومة اإلسالمیة(أسامة حمدان االستاذ : " آذار٨" من نابن مقّرافلسطینین اتنظیم- 

).حركة الجھاد اإلسالمي(والحاج أبو عماد الرفاعي ) حماس
 بالرغم من ( )الجماعة اإلسالمیة(الشیخ فیصل المولوي : "وسطیة"ـصّنفت نفسھا كحركة واحدة

إلى جانب ، كانت الجماعة اإلسالمیة ٢٠٠٩ االنتخابات النیابیة في ربیع  فترةأنھ قبل وخالل
تیار ال مع  إ النیابیةحول الترشیحات مباشرة مفاوضاتلم تخض ھي و" آذار ١٤"فریق

 )المستقبل
  

مة ضمن مشروعھا العقائدي لتحریر ت السنیة والشیعیة المقاِوإیران الیوم تدعم الحركا"
ر الوسطي داخل عتبر من التیا وھو ُی،الشیخ فیصل المولوي" .القدس وھو ھدف إسالمي عام

  .اإلسالمیةالجماعة 
  

  :نوالصوفی
 جمعیة المشاریع الخیریة (الشیخ عبد القادر الفاكھاني ": آذار ٨" أنھا قریبة من عنتعّبرحركة

)سالمیةاإل
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ھذا  ()الجمعیة الحمیدیة الخیریة اإلسالمیة(محمد خالد الزعبي . د: محایدة أنھا  عنعّبرتف الثانیة أما
) كما جاء على لسانھ من تیار المستقبل"تشیید مدرسة "بالرغم من أن الجمعیة تتلّقى مساعدات

  
  :یحھمتمد التصنیف المذھبي حسب تصرحزاب ال تعأبھا المقصود و ،حركة جدیدة

حزب التحریر(السید أحمد قصص : وسطي(
  
ة ّماأل"ة  كون إیران تفّكر على خلفّی، مع الغرب، وھذه خیانةنّتھم إیران بالتواطؤ"

بالنسبة لموقفنا من حزب اهللا، نحن نؤیده . و حتى الشیعیةأ ،ة اإلسالمیة، ال األّم"الفارسیة
  .حزب التحریر - أحمد قصص".كحزب یقاوم إسرائیل

  
 جمیل رعدوالحاج الشیخ بالل شعبان  (ایھ بشّق االسالميالتوحیدحركة : "آذار ٨"مع( 

لم نقبل بما حصل في . د العالقةمعّقدة لكن األولویات الیوم تحّد) مع حزب اهللا(خالفات ال"
سیاسیًا ) المستقبل( ونتیجة فشل التیار.  .. ولكن ال یمكنا أن نھاجم المقاومة٥بیروت

رّدة فعل عند الناس السّنة حول الَمْظَلمة مع أن السّنة یجب أال یكون لدیھم  حصلت ،وعسكریًا
  )المجلس القیادي -حركة التوحید اإلسالمي(یل رعد  جم".)السني (خوف بسبب المحیط

، " آذار١٤ "نحن نختلف مع حركة. القوات اللبنانیة )حزب (ال ننّسق على سبیل المثال مع"
  )حركة التوحید اإلسالمي( بالل شعبان ". من داخل الحركةي على عالقة مع أفرادنولكن

  
من إما بشكل عام  ھي )٢٠ أصل حركات من ٦(ن الجماعات التي تصنف نفسھا في التیار السلفي أیبدو و

 لكن ،سرائیلإالصراع مع في  خاصة  آذار،٨بعض مواقف فریق تؤّید  انھا بمعنى ،ةوسطیأو  فریق المواالة
یران وتدخلھا في السیاسة اللبنانیة حسب إبأو  منھا ما یتعلق بحزب اهللا مباشرة ،ظاتلتحّفالكثیر من ادیھا ل

  .لھمقو
  

." علینا دینیًا أو سیاسیًا) ھي(والھجمة ... الذین یحاولون تصدیر الثورة) یرانإالشیعة و(ھم "
  . الشھالاإلسالم داعي

  
، وقد أبلغنا القیادة في  واحدًاًاالخالف العقائدي یجب تأجیلھ، أما الیوم فنحن نواجھ عدو"

  .عصبة األنصار -أبو شریف" .حزب اهللا أن العصبة معھم في قتال إسرائیل
  

                                                
، وحیث كان ) آذار١٤(بالدخول عسكریًا إلى بیروت في مواجھة قوى السلطة )  آذار٨(، عندما قامت قوى المعارضة ٢٠٠٨ أّیار ٧قصد، أحداث  ی5

  .للمواجھة ارتدادات مذھبیة بین السّنة والشیعة



- 20  -

 )٢٠صل أ من ٧( اإلسالمیةو الجماعة أ المسلمین اإلخوانلك  فالجماعات التي تدور في ف،خرىأمن جھة 
ن بھا و معنینھما ویعتبر البعض منھم .خاصة فیما یتعلق بالمقاومة ، المعارضةفریقل كثر میًالأ بشكل عام يھ

  . من حزب اهللالمقاومینوتربطھم عالقة مباشرة مع  ٦ الفجرقواتمثل  ،شرةمبا
  
  
  :دیولوجیةالمواقف العملیة من القضایا اإل. ٣
  

، حالیًا  المطروحة للنقاشاألموررأي الجماعات في على ، وعملیةمواضیع على الدراسة  خالل البحثاقتصر 
الفقھیة المدارس  الدینیة وخالفاتھا وْقَر الِفتفاصیل عن الدخول في لجھاد وغیر ذلك، بعیدًال والدعوة كالخالفة

  .إلیھاتنتمي التي 
  
  الدعوة. أ

ثالث فئات  إلى  في ذلك لكنھا تنقسم،ھا الیومي اعتمادھا الدعوة في عملحزابتتشارك معظم الجماعات واأل
  :أساسیة
ًٌساسًاأ الدعوة نشرحیث یشكل  كأساس لالستقطاب العقائدي،" شر الدعوةن"أسالیب  منھم تعتمد فئة 

جبھة العمل اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، الشیخ ماھر : طرًا للعمل الدعويأ ویمتلكون ،عملھمفي 
حمود، داعي اإلسالم الشھال، وقف التراث اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، جمعیة 

. محمد حسین فضل اهللاوالسیدالعدل واإلحسان، دعوة اإلیمان و
حزب التحریر، حركة التوحید :  متنّوع األسالیبعام نشاط الدعوة لكن من ضمن عتمدوفئٌة ثانیة ت

طرابلس، الجمعیة الحمیدیة الخیریة  -المستقلاإلسالمي، تیار العدالة والتنمیة، اللقاء اإلسالمي 
حزب اهللا، حركة التوحید حركة الجھاد االسالمي، ، حماس -المیة، حركة المقاومة اإلسالمیةاإلس

.اإلسالمي المجلس القیادي
 عصبة االنصار، الحركة قوات الفجر: ، مثلعسكریة  مقاومةتنظیماتلدیھا ثالثة، فالاما الفئٌة ،

ولویة في الشأن العسكري األ تولي بیعة الحال تنظیمات دینیة لكنھا بطيھاالسالمیة المجاھدة، و
.و الدعوةأكثر من التبشیر أتعبئة التعتمد ، وعملال

  

المجموعالدعوةإعتماد 
٨ في العملدعوة كأساسال
٩دعوة كجزء من برنامج أوسعال

٣ يعسكرتنظیم 
٢٠المجموع العام

  

                                                
  . الجماعة اإلسالمیة في صیدا جزء من جبھة العمل اإلسالمي، والتي أعاد إحیاءھا فتحي یكن بعد نجاحھ في جمع منشّقین عن6
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إعتماد الدعوة

الدعوة كأساس 
في العمل
40%

الدعوة كجزء 
من برنامج 

أوسع
45%

تنظیم عسكري
15%

  
  
  
  الخالفة. ب

 اإلسالمیةعات  الجماإلیھالذي تسعى  وشكل النظام اإلسالميل موضوع الحكم یشّك، الدعوةباإلضافة إلى 
موضوع  ،اإلسالمیونیختلف و. ي اللبناني وحتى العربي في الشارع السیاسألمور األكثر جدًال من اواحدًا

  . منھم مشروعھ الخاصٍل ولك،في ما بینھم حول ھذا الموضوع ،الدراسة
  

المجموعالموقف من الخالفة
٧شاملةخالفة 

٤خالفة مرحلیة
٧دولة إسالمیة

٢ال جواب
٢٠المجموع العام

  
 بالمقارنة ما بین مفھوم وھاألنظمة الحكم التي طرح أساسیةتوّجھات  ةأربعوكما یظھر في الجدول، ھناك 

  :الخالفة اإلسالمیة والدولة الحدیثة
ن الخالفة تكون على كافة أراضي المسلمین، وال یمكن إقامتھا احیث یعتقد أصحابھا : فة الشاملةالخال

عصبة األنصار، حركة الجھاد اإلسالمي، ، جبھة العمل اإلسالمي: نطقة صغیرةة أو مفي دولة واحد
جمعیة ،  الحمیدیة الخیریة اإلسالمیة، الجمعیة عین الحلوة-ة، الحركة اإلسالمیة  المجاھد الفجرقوات

. دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان
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ن بإزالة إسرائیل التي ھي من األھداف اإلستراتیجیة لنا لكن البدایة تكوالخالفة "

  .حركة الجھاد اإلسالمي -أبو عماد الرفاعي ".ق العالمتمّز
  
 وھي شيء أساسي حیث یكون الحاكم واحد ،الخالفة ھي نظام الحكم في اإلسالم"

  .عین الحلوة -الحركة اإلسالمیة المجاھدة -ل خطابخ جمایالش" .لكل بالد المسلمین
  
ن  بما في ذلك لبنااألرضعة على  بقةأیة قیام الخالفة على یمكانإبا صحابھأیعتقد و : المرحلیةالخالفة

 إلىضافة ، باإل ینتمون إلى المدرسة السلفیةوھم). الم الشّھال، الشیخ صفوان الزعبيداعي اإلس(
."الالمذھبي" حزب التحریرو،  وھي على المذھب الصوفي،جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة

  
 الشیخ ."ة اإلسالمیة في لبنان عبر تھیئة المجتمع لقبول الفكرةنؤمن بإقامة الخالف"

  .وقف التراث اإلسالمي -صفوان الزعبي
  

 توفرتال نرى الیوم أن الخالفة أو الحكم اإلسالمي ممكن في لبنان، لكن طبعا إذا "
ظروف إنشاء خالفة ناضجة في وقت ما فنحن نسعى إلیھا، ونرى أنھ یمكن إقامة 

الشیخ ." الھء من األمة ولیس بالضرورة أن تشمل األمة اإلسالمیة كالخالفة في جز
  .معیة المشاریع الخیریة اإلسالمیةج -عبد القادر الفاكھاني

  
 تعتمد الدولة أنیث یمكن ح ولیس خالفة، إسالمیة دولة م قیاإلى  یدعونأصحابھاو :اإلسالمیةالدولة 

، حركة )الشیخ فیصل المولوي(جماعة اإلسالمیة ال: إسالمیًا یكون التشریع أنمدني شرط  نظام أي
، السید محمد حسین )خالد الضاھر(، تیار العدالة والتنمیة )الشیخ بالل شعبان(التوحید اإلسالمي 

.التوحید اإلسالمي المجلس القیادي، حركة حماس، حزب اهللا -اهللا، حركة المقاومة اإلسالمیةفضل 
  

، "الخلیفة"صطلح آخر بدًال من مصطلح  مأو" رئیس"ال مانع لدي من مصطلح "
  .حماس -أسامة حمدان" .إذا توفر نظام عادٌل یعتمد الشورى وتداول المسؤولیات

 یأخذ  ھو طالما،ونحن نرى أن اإلسالم یمكن أن یكون عبر أي نظام حكم حدیث"
، والحكم  كما نرى أن الشعب ھو مصدر الحكم.حكام اإلسالم والشریعة اإلسالمیةأب

الجماعة  -فیصل المولويالشیخ " .بل یكون باختیاره، فرض علیھال ُیمي االسال
  .اإلسالمیة

لم یعّبر كل من ماھر حمود وكنعان ناجي عن رأیھم في شكل الحكم االسالمي لدى سؤالھم : ال جواب
  . عن ذلك

  
   العسكريالجھاد. ج
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وفي مراحل أو ، دأ الجھاد، فالجھادضد مب تقف أیة جمعیة أن مسلم أو أي یرفض أن یستحیل ،من حیث المبدأ
فالجھاد كمبدأ ال جدال .  المسلمین یوجب الجھادأراضي احتالل أن ھو فرض على المسلم، كما ،نةظروف معّی

  .فیھ، ولكن التوقیت ھو مثار البحث
اس قیبل  ،یخص الجھاد فیماالھدف من السؤال لم یكن التأّكد من الموقف العقائدي  ھذا وینبغي ان نوضح ان

 علیھا الجھاد الیوم، وخاّصة الجھاد ھوموقفھم من القضایا التي الستیضاح مدى استجابتھم للجھاد حالیًا و
سة مؤسباإلضافة الى  ،عن الموضوعواضحًا  ًا جوابواعطیلم فقط  ثالثة ،حركة عشرینأصل من ف .العسكري

  . بالجھاد العسكريغیر معنیةنفسھا اعتبرت   التي)جمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیةال(تربویة 
  

المجموعالجھادالموقف من 
٩مع الجھاد

٦ لدیھممع الجھاد، لكن ال جھاز عسكري
١ الیوم الجھادلیس مع

٤ موقفًاحددوالم ی
٢٠المجموع العام

  
نحن "قال، و الیوم  الجھاد لیس مطلوبًانأر ب الشھال الذي اعت االسالمداعيل كان "المختلف"الموقف الوحید 

 فلدي أولویة لمواجھة –قدرة لمواجھة الخط األمیركي وأنا بیتي محتل ال كتیار سلفي نرى ال ضرورة و
  ."أما أمریكا فھي مناھضة للحقوق اإلسالمیة عامة... الھالل الشیعي محلیًا

  
ھم تنظیم عسكري تسعة منھم لدیو،  من صلب العقیدةأمر الجھاد ناممن قابلناھم  خمسة عشر مسؤوًالأّكد وقد 

داخل فلسطین قائٌم  حیث الجھاد لدى حركتْي حماس والجھاد االسالمي المنظمات الفلسطینیةمن ضمنھم (
  .ساسيأ بشكل إسرائیلفلسطین ومقاتلة  في سبیلز الكالم حول الجھاد  وترّك،)المحتلة

  
ري إال حیث دعوتنا ھي إلى مواجھة المشروع األمیركي اإلسرائیلي وال یكون العمل العسك"
  .األنصارعصبة  -أبو شریف".حتل البالد اإلسالمیةُت

ن یكون شبابنا حاملین لمفاھیم الدین أ و، مقاتلة العدو اإلسرائیلي ھوأھم ما نسعى إلیھ"
 لذلك نحن نؤمن بتنشئة الفرد المسلم على طاعة اهللا حتى یقترن جھاده بوعي .وأصول العبادة

  .قوات الفجر -ي التریاقعبد اهللا الحاج ".دیني

  
   في لبنانوالموقف من التنوع اآلخرالعالقة مع . د

تبرھا االقتصادي مع غیر المسلم، وقد اعالتعامل جواز  ،جمع علیھا كل من شملتھم الدراسةأ التي األمورمن 
  :كافة المستویات حیث ال یوجد أي مانع من التعاطي التجاري والمھني على ، البدیھیةاألمورالجمیع من 
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 بغض انًاتقالعمل االكثر إمع كل الناس ونعتمد على رجنا مثال على التعامل اقتصادیًا د"
 - فتحي یكن. د". ھو من عند تاجر مسیحي ھذا المكتبأثاث ، مثًال. الشخصالنظر عن دین

  . اإلسالميجبھة العمل 
  

 من حزب م موقفھنصفالف .)والشیعة بشكل عام(ة مع حزب اهللا العالقلكن المواقف تتفاوت عند التدقیق في 
جبھة العمل اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، عصبة األنصار، حركة الجھاد اإلسالمي، قوات : وھم، یجابيإ اهللا

المیة، حركة المقاومة الفجر، الشیخ ماھر حمود، حركة التوحید اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة اإلس
  .المجلس القیادي، حركة التوحید اإلسالمي حماس -اإلسالمیة

  
داعي اإلسالم الشھال، خالد الضاھر،  ( فھم فقط ثالثة،لشیعة تجاه ا، وبشكل مباشریًا سلبوارعّبَمن اما 

 الثالثة ضد حزب األطراف لموقف سیاسي یلتزمھ ًا، أو تبریرًا سیاسیًا وھذا قد یكون مؤشر،)ناجيوكنعان 
یة دعوة اإلیمان والعدل وقف التراث اإلسالمي، جمع ،حریرحزب الت( التحفظإما فّضلوا فن والباقأّما  .اهللا

  .)عین الحلوة -الحركة اإلسالمیة المجاھدة (اإلجابة أو عدم ،)واإلحسان
  

لم تكن مواقف سریعة أو انفعالّیة، بل لھا عالقة ) خاّصة الشیعي( فإن المواقف من اآلخر ،ولمزید من الدّقة
ریر الذي كان أغلبیة المنتسبین إلیھ في بدایاتھ في لبنان من الشیعة، بالظروف السیاسیة الحالیة، فحزب التح

  :ال یعترف بالتقسیم التقلیدي للمسلمین بین سنة وشیعة، عّبر عن موقفھ بالتاليفي أدبیاتھ  الذيو
  

اإلنسان غیر المسلم یحمل فكرًا .  االعتبار لدینا ھو للجانب الفكري،في العالقة مع اآلخر"
وال نتوجھ للمسلمین فقط، كما إننا ال نرى . ر إلى الناس جمیعًا كمحّل لخطابناآخر، ونحن ننظ

أن مشروعنا في مواجھة غیر المسلمین، بل في مواجھة الھیمنة السیاسیة التي یسیطر علیھا 
نحن . إن غیر المسلمین ھم جزء من مشروعنا). ھیمنة ثقافیة، تربویة تتأّثر بالغرب(الغرب 

عى شؤون الناس، كل الناس، وھذا جزء من الفقھ اإلسالمي، ولیس من نتطلع إلى دولة تر
إن خصمنا في .  لناًابعبارة أخرى، نحن ال نرى غیر المسلمین خصومو. ضمن فلسفتنا فقط

" حزب التحریر"سم إالجدیر ذكره ھنا ھو أن المقصود بو. الفكر ھو من یرّوج للثقافة الغربیة
لقد ُأوجدت الحركات السنّیة المسلحة في ... دة من الغرب ھو تحریر األمة من األنظمة الوار

ولكن تلك . إیجاد توازن مع الطائفة الشیعیة المسلحة والمتمثلة في حزب اهللاأجل الشمال من 
."  رقة بید بعض القوى اإلقلیمیةالجماعات السنّیة ال تملك مشروعًا سیاسیًا، وھي مجّرد و

  .حزب التحریر -أحمد القصص
  

یجابیة  على عالقتھم اإلدواأّك لبعض الذین األرضالمواقف العملیة على مع  األجوبةمقارنة ن خالل  وم،لكن
خر قد آر بالضرورة عن موقفھم الحقیقي أو بمعنى  دبلوماسیة ال تعّبأجوبة أنھا نرى ،بالشیعة وحزب اهللا

  :واالمثلة على ذلك كثیرة، ھالفات القائمة في وقتتكون مواقف تكتیكیة مرتبطة بالوضع السیاسي أو بالتحا
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كحزب یقاوم إسرائیل، ولكنھ حزب سیاسي لھ تمثیلھ في ) أي حزب اهللا(نحن نؤیده " 
 -أحمد قصص" . كونھ مقاومة فقطمعھ مؤسسات الدولة، وھو ال یستطیع إلزامنا بالتعاطي

  .حزب التحریر

  

ستعمالنا ال من البعض ع على الوثیقة مع حزب اهللا، السبب أنھ ھناك محاولةنحن ممن وّق"
وقف  -الشیخ صفوان الزعبي" .تخویف حزب اهللا لذلك كان البد من منع مشروع الفتنةفي 

  .التراث اإلسالمي

  
حزب اهللا بتركیبتھ وانتماءاتھ وتقاطعاتھ استطاع أن یستفید، أما الحركة السّنیة فھي ُتستخدم "

  .سالمي المجلس القیاديحركة التوحید اإل -الشیخ جمیل رعد" .أكثر مما تستفید
  

 ال نھمرغم أو ،یجابي، وھو قوة للمجتمعإ أن التنوع في لبنان شيء  الحركات معظمت اعتبر،أخرىمن جھة 
ھا طبیعة النظام الطائفي في ؤمنتیصرون على المكاسب التي فھم  ، السیاسیةعلى الطائفیةبشكل عام یوافقون 

  .ھماتحو في طرالتناقضمن  شیئھذا یشیر إلى  و.نلبنا
  

الموقف من التنوع

إیجابي
60%

متحفظ
40%

  
  
فتحي یكن، بالل شعبان، محمد خالد (  بعض الجماعات ال توافق على نھائیة الوطنأنذلك إلى ضف أ

وھو یتخطى حتى مفھوم ،  الجغرافیة الضیقة للحدود من المفاھیمأوسع اإلسالمان عتبر  وت)...الزعبي
  .وكل البالد ھي بالد اهللا ،العروبة
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  ". أن یكون العالم كلھ وطن واحدفقأ لدي .ًائی نھااًَلبنان وطني لكنھ لیس وطن"
  .فتحي یكن

  

 حركة التوحید -جمیل رعد" .)اللبناني (نھائیة الكیانحول ھناك خالف جدي "
  .المجلس القیادي -االسالمي

  

محمود "  . یمكن لإلسالمیین أن یقبلوا بذلكیكس بیكو، والاستفاقیة الكیانیة إقرار ال"
  .المجلس القیادي -سالمي االحركة التوحید -البضن

  

، داعي  التریاقيعبد اهللا( نھائیة الوطن  واضحة حول موضوعإجابة یعطوا ملالذین قابلناھم   بعضأنورغم 
وا عن م، فقد تكّل)التاليجدول النظر أ(ھ العام جوت الذات لمسنا لدیھم أننا إال ،...)جمال خطاباإلسالم الشھال، 

خرى منخرطون في ھذا الوطن بشكل أ  مفاھیمھا، بمعنى أنھم من جھة والدولة وناقشوااإلصالحمواضیع 
  .عملي

  

 أوھوم الخالفة تناقض مع طرحھم لمفی مع أن ذلك ًا، نھائیًالبنان وطنا  عشرین اعتبروأصلوخمسة فقط من 
السید محمد حسین فضل زعبي، الحسن الشھال، ماھر حمود، محمد خالد  صفوان الزعبي،( اإلسالمیةالدولة 

  .)اهللا

  
صفوان " .لتعبیراتمتع بحریة نن، وھو یساعدنا على نشر دعوتنا ونحن نعترف بلبنان كوط"

   .الزعبي
  
  .حسن الشھال." ولبنان وطننا دون شك ،ش علیھا شعبیالوطن أرض یع"

  
  .الزعبيمحمد خالد " .، ونحن نحب وطننا لبنانأوطانإلى جزأ  وواقعھا ُمباألمةنحن نؤمن "

  

المجموعمفھوم الوطن
١ةوطنیال ضد مفھوم

٥مع مفھوم الوطنیة
٨وطن ولكن غیر نھائيلبنان 

٦ال جواب
٢٠المجموع العام
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مفھوم الوطن

ضد مفھوم 
الوطنیة

5% مع مفھوم 
الوطنیة
25%

لبنان وطن 
ولكن غیر نھائي

40%

ال جواب
30%

  
  
  
  اإلسالمیةالحركات  تناميأسباب . ٤

 خارجیة أسبابزت على  بین معظم من قابلناھم ورّكاإلسالمیةالحركات  تنامي أسباب  حولاإلجابات تقاربت
وتطور الحركات  اإلسالميالمد ب داخلیة لھا عالقة وأسباب ،األمیركیة السوفیتي والھجمة  سقوط االتحادنھام

  . فشل الطروحات البدیلةأوغیاب في ة  خاص مجتمعیًااإلسالمیة
  

" . لھذه الحركات بدأ بعد سقوط الشیوعیة والناصریة وانفضاح الرأسمالیة الغربیةھناك تناٍم"
  صفوان الزعبي

األنظمة وفشلھا أیضا، والھجمة   وجور،اآلخرین من قومیة وماركسیةفشل األفكار عند "
  الشیخ ماھر حمود ".األمیركیة

یتیة، والصراعات المستجدة في المنطقة خاصة الھجمة یمرتبط بانھیار المنظومة السوف..."
  الفاكھانيالشیخ عبد القادر " .األمیركیة
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أسباب صعود الحركات اإلسالمیة

1

1

2

2

2

4

4

5

6

6

8

9

10

10

12

عدم وجود خالفة

الفقر والجھل

ملء الفراغ

الھیمنة السوریة

الوھابیة

فشل التجارب السابقة (الیسار والقومیة)

التفریخ/االنقسام/الصراعات الداخلیة

استغالل الحركات من قبل الوالیات المتحدة

مقاومة إسرائیل/الصھیونیة

رھاب اإلسالم/وصم اإلسالم

ظلم األنظمة/األنظمة الدیكتاتوریة

الثورة اإلیرانیة

الھجمة األمیركیة/رفض النظام العالمي

رّدة فعل على الشیعة داخلیًا

سقوط االتحاد السوفیتي/سقوط الفكر الشیوعي

  
  

  :ات بناًء على عدد الذین عّبروا عنھاھذه األسباب في ثالث مجموعتكتیل ویمكن 
 حددت األسباب التالیة)  أي حوالي نصف اإلجابات،ة إجاب١٢ و٨بین (المجموعة األولى:

oالجماعة اإلسالمیة، جبھة العمل اإلسالمي: سقوط الفكر الشیوعي /سقوط االتحاد السوفییتي ،
التوحید اإلسالمي، وقف عصبة األنصار، الشیخ ماھر حمود، داعي اإلسالم الشھال، حركة 

 عین الحلوة، جمعیة المشاریع الخیریة -مي، الحركة اإلسالمیة  المجاھدةالتراث اإلسال
، حماس -حسان، حركة المقاومة اإلسالمیةاإلسالمیة، جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإل

.حزب اهللا
oم الشھال، حركة حزب التحریر، قوات الفجر، داعي اإلسال: رّدة الفعل على الشیعة داخلیًا

 عین الحلوة، جمعیة المشاریع الخیریة -مي، الحركة اإلسالمیة  المجاھدةالتوحید اإلسال
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 طرابلس، الجمعیة الحمیدیة –اإلسالمیة، تیار العدالة والتنمیة، اللقاء اإلسالمي المستقل 
.، حركة التوحید اإلسالمي المجلس القیادياإلسالمیةالخیریة 

oالجماعة اإلسالمیة، عصبة األنصار، : رفض النظام العالمي /على المنطقة الھجمة األمیركیة
حزب التحریر، الشیخ ماھر حمود، وقف التراث اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة 

، حركة المقاومة اإلسالمیةاإلسالمیة، تیار العدالة والتنمیة، الجمعیة الحمیدیة الخیریة 
.، حزب اهللا)حماس(اإلسالمیة 

oالشیخ ماھر حمود، داعي جبھة العمل اإلسالمي:  كنموذج حكم اسالميرة اإلیرانیةالثو ،
 عین الحلوة، جمعیة المشاریع الخیریة -ھال، الحركة اإلسالمیة  المجاھدةاإلسالم الش

، حزب اهللا، حماس -لزعبي، حركة المقاومة اإلسالمیةاإلسالمیة، الدكتور محمد خالد ا
.لمجلس القیادي ا-حركة التوحید اإلسالمي

oالجماعة اإلسالمیة، عصبة : األنظمة الدیكتاتوریة / العربیة واالسالمیةظلم األنظمة
، اإلسالمیةاألنصار، حركة الجھاد اإلسالمي، الشیخ ماھر حمود، الجمعیة الحمیدیة الخیریة 

. المجلس القیادي-، حزب اهللا، حركة التوحید اإلسالميحماس -حركة المقاومة اإلسالمیة

 الذي شھدتھ ساحة حددت أسباب الصعود) ، أي حوالي الربعة إجاب٦ و٤بین (المجموعة الثانیة 
:ما یلي بالحركات االسالمیة

oحزب التحریر، قوات الفجر، داعي اإلسالم الشھال، وقف : وصم اإلسالم /رھاب اإلسالم
سالمي المجلس التراث اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، حركة التوحید اإل

.القیادي
o مي، الحركة قوات الفجر، الشیخ ماھر حمود، حركة التوحید اإلسال: مقاومة إسرائیلمن اجل

. المجلس القیادي- عین الحلوة، حزب اهللا، حركة التوحید اإلسالمي-اإلسالمیة  المجاھدة
oجھاد جبھة العمل اإلسالمي، حركة ال: استغالل الحركات من قبل الوالیات المتحدة

اإلسالمي، حركة التوحید اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، حزب اهللا
oجبھة العمل اإلسالمي، : االنقسامات والصراعات الداخلیة التي أّدت إلى تكاثر الجماعات

. المجلس القیادي-حركة الجھاد اإلسالمي، قوات الفجر، حركة التوحید اإلسالمي
o عصبة األنصار، وقف التراث اإلسالمي، جمعیة : )الیسار والقومیة(فشل التجارب السابقة

.دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان، حزب اهللا

إجابة٢ و١بین (ة لثالمجموعة الثا :(
oجبھة العمل اإلسالمي، جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان: الوھابیة
oنمیةداعي اإلسالم الشھال، تیار العدالة والت: الھیمنة السوریة
oجبھة العمل اإلسالمي، حزب اهللا: ملء الفراغ
oجمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة: الفقر والجھل
oقیاديالمجلس ال - االسالميحركة التوحید: عدم وجود خالفة  
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 ، الذي سبقفي الجدول وكما یظھر. ٨ و٣بین قد تراوح  تقدیمھا مما سبق، نستنتج ان عدد االسباب التي تم و
، والثورة لشیعة داخلیًاة فعل على ا رّدوھ، ةیجابیإ آلخرابیة والبعض التي اعتبرھا البعض سلسباب من أھم األ

، وسنقوم بتفصیلھا أدناه نظرًا لحساسیة العالقات المذھبیة حالیًا واالنقسام اإلسالمي حول مؤّید اإلیرانیة
  .إلیران ومعارض لھا

  
  :ردة الفعل على الشیعة. أ

جات،  بكل التدّر مرورًا،قلبالمطادي عُم الإلى من المتحالف ،لشیعة بین الجماعات السنیةیختلف الموقف من ا
فالدكتور  . والدور الذي تلعبھ على الساحة العربیة واللبنانیةإیرانوھو یتقاطع عند البعض مع الموقف من 

 متحالف معھم ضمن  وھو،حزب اهللاب  ذلك المتمثل وخاصة،یجابيإفتحي یكن یرى أن الدور الشیعي الیوم 
  .األولویةمشروع المقاوم والذي لھ ال
  

 ال  اننحن كتیار سلفي نرى: " الشھال الذي یرى عكس ذلك تمامًا االسالمداعينرى موقف  ،في المقابل
مواجھة الھالل الشیعي ھي  أولویة  فلدّي–قدرة لمواجھة الخط األمیركي وأنا بیتي محتل ال ضرورة و

  ".محلیًا
  

الھالل ":  ھي من باب التكتیك السیاسي المسألة الشیعیة المطروحة حالیًاأنالشیخ فیصل المولوي بینما یرى 
اعة ستعمل فّزوھو مجرد مشروع سیاسي ولیس دیني، وُی ، دور في تنامي الحركات السنیةأي الشیعي لیس لھ

  ".ستعمل الحركات اإلسالمیة األخرىكما ُت
  
ن أ مقاوم مما سمح لحزب اهللا ب"مشروع سني"غیاب ھي  األساسیةة  المشكلناالدكتور حسن الشھال یرى و
إن حزب اهللا استفاد من ھذا المناخ ومن عناوین كثیرة مثل الجھاد ": عب ھذا الدور على الساحة العربیةیل

 لدى الشارع العربي حتى أنھ رفعت  كبیرًاومحاربة المحتل وتحریر فلسطین والقدس وقد القى ھذا استحسانًا
 األمة ككل والمطلوب مشروع سني من أجل تحریر  فھذه القضیة تمّس. حسن نصر اهللا في األزھرصور
  ".القدس

  
  اإلیرانیةالثورة . ب

فیصل ( ًا ایجابیًا من یعتبر أن لھا دور منھمف ، عدةنواٍحفي  إیران تختلف المواقف من أیضًافي ھذا المجال 
حزب اهللا ، مثل مة الشیعیة والسنیة تدعم الحركات المقاِونھااو، )المولوي، ماھر حمود، عبد اهللا التریاقي

 الى م السلطة ساھم ونجاحھا في تسّلاإلیرانیة الثورة ثم ان قیام.  كبیرة في ھذا الموضوعتھامساھمو ،وحماس
  .ي كل العالم وخاصة العالم العربي فاإلسالمي في دفع المد حد ما

  
 منفصل عن اإلیراني المشروع نأ)  المجلس القیادي- االسالميحیدحركة التومثل ( اآلخر  البعضبینما یرى 

  .ینوتتعارض مع آخرقى مع البعض الموضوع الشیعي وحزب اهللا وھو لھ اعتباراتھ السیاسیة التي تتال
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  .الشیخ جمیل رعد." نا أن نھاجم المقاومةن ال یمك... طموح إیران یمكن أن یؤّثر سلبًا"

  

 وھي متحالفة مع ًا مباشرًاتشكل خطر إیران أن )حزب التحریرو  الشھالسالماالعي اد (وھناك من یعتبر
  . لھا مشروعھا الفارسي االستعمارياألقل على أوالغرب 

 داعي ."والخمیني، لم یكن ھناك شيء بیننا وبین الشیعة" تصدیر الثورة"قبل أن یبدأ شعار "
  . الشھالاإلسالم

  
  : الدولةالعالقة مع. ٥

 كان اتفاق الطائف ، وفي مجمل الطروحات. تجاھھاًا سلبیاألغلبیةیغة الطائفیة كان موقف في موضوع الص
 ال یكون البدیل دولة علمانیة أن حرص البعض على ، الطائفیةإلغاء وفي كالمھم عن .ھو السقف المطلبي لھم

 بشكل مرحلي طبعًا -نھاالتي یریدوروا عن شكل الدولة ، وبالتالي لم یعّب تحد من تأثیرهأوتلغي دور الدین 
لغاء النظام الطائفي ال إفي موضوع انھم   نالحظنا ومن ھ- اإلسالمیةولیس الكالم ھنا عن الخالفة أو الدولة 

  :یریدون الذي النظام لشكل ًا مرحلی بدیًالونیطرح
  

  .الشھال الدكتور حسن - "نحن مع إلغاء الطائفیة السیاسیة لكن دون الوصول إلى العلمانیة المفرطة" 
وتغییرھا لیس عن طریق . ضعت عندما كان الموارنة أكثریة ُوتخّطاھا الزمن وھيالصیغة الطائفیة " 

  .الشیخ كنعان ناجي - "العلمنة
  
في شكل النظام الحالي الفاسد والذي یغطي ویحمي تكمن  أن المشكلة عندھم  نستخلصطروحاتھمھكذا فمن و

لحمایة للزعماء القائمین على طوائفھم، ومن ھنا ترددت بعض التعابیر نفسھ عبر النظام الطائفي الذي یضمن ا
  ". معارك ال تعنیھاإلىجر الطائفة " أو " البعض على قرار الطائفة السنیةةھیمن"مثل 
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الموقف من الصیغة الطائفیة

سلبي
65%

إیجابي
20%

ال جواب
5%

غیر معني
10%

  
  

 )وقف التراث اإلسالميجمعیة قوات الفجر، الشیخ ماھر حّمود، داعي اإلسالم الشّھال، ( اآلخرلكن البعض 
من غیرھا من الصیغ وھي تضمن  أفضلئمة االطائفیة الق  واعتبر أن الصیغة،رة في طرحھ مباشأكثركان 

  .حقوق الطوائف ومن یتبعھا
  

  الشھالاإلسالم داعي   ".لبنان قام على طوائفھ، والصیغة الطائفیة أقل ضررًا من الصیغة الالطائفیة"
ة، وبعد الطائف أصبح السنة في وضع ال اعتقد أن لبنان یمكن أن یركب على غیر ھذه الصیغة الطائفی"

  .الحاج عبد اهللا التریاقي" .أفضل وصار السني لھ حظ وافر في السلطة
  
حیث كانت نسبة إصالح قانون االنتخابات، عدٌد منھم باتجاه لدى الحدیث عن إصالح النظام الطائفي، ذھب و

 حیث أن النسبیة ًا وواضحًا صریح جاءمكن طرحھ، ولاألعلى مع الدائرة الواحدة ھي النسبیةاعتماد د ّیمن أ
 وقد توّزعت . في التمثیل خاصة أن امتداد بعض الجماعات یتخطى المناطق الضیقةأوفر ًاتعطیھم حظوظ

  :اإلجابات كالتالي
جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة: إدخال النسبیة في القانون االنتخابي
قریب من اقتراح قانون لجنة (ي في دوائر صغیرة قانون مرّكب بین النسبي في دوائر كبرى وأكثر

الشیخ ماھر حّمود): فؤاد بطرس
حزب التحریر: ضد االنتخابات
ھاشم  ( االسالميوقف التراث اإلسالمي، وحركة التوحیدجمعیة داعي اإلسالم الشھال، : ال جواب

.مع أن األخیرة تقف ضد الصیغة الطائفیة) منقارة
طرابلس، العالمة محمد  - العدالة والتنمیة، اللقاء اإلسالمي المستقلتیار: إصالح من دون تحدید

. االسالمیةحسین فضل اهللا، الجمعیة الحمیدیة الخیریة
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جبھة العمل اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، قوات الفجر، : لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النظام النسبي
.  المجلس القیادي- االسالمي حركة التوحیدجمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان، حزب اهللا،

  

الموقف من إصالح النظام االنتخابي/الطائفي

1

1

1

3

4

4

6

نسبیة

مرّكب

ال یؤمن باالنتخابات

ال جواب

إصالح من دون تحدید

غیر معنیین (تنظیمات فلسطینیة)

دائرة واحدة ونسبیة

  
  

فھناك اختالف في التفسیر الشرعي حولھا، الدولة بشكل عام، مؤسسات  في بالنسبة للمشاركة السیاسیة
ان  یعتبر آخر بینما قسم وقضائیة،المشاركة ممكنة في كل المجاالت من تشریعیة وتنفیذیة ان یعتبر فالبعض 

  . في سلك القضاء الشرعيإالمشاركة  حیث ال یمكن لھم الالماإلسالموضوع یتنافى مع 
  

،  الوصول للمراكز كافةإلىتؤید المشاركة وتسعى ) ٢٠ من ١١(كبر النسبة األأدناه،  الرسمكما یظھر في 
، وھي جبھة العمل اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، حركة التوحید اإلسالمي، جمعیة نیابیة ووزاریة ووظائف

-الخیریة اإلسالمیة، تیار العدالة والتنمیة، جمعیة دعوة اإلحسان والعدل، اللقاء اإلسالمي المستقلالمشاریع 
-طرابلس، محمد حسین فضل اهللا، الجمعیة الحمیدیة الخیریة اإلسالمیة، حزب اهللا، وحركة التوحید اإلسالمي

  .المجلس القیادي
  

لمشاركة السیاسیة في ا عن رفضھم إلسالم الشّھالوداعي ا، صفوان الزعبيوقد عّبر كل من ماھر حّمود، و
، لكن "فاسدة ومغایرة لإلسالم" فقد رفض المشاركة في السلطة التنفیذیة ألنھا ،أّما حزب التحریر. الدولة

:  ندخل المجلس النیابي بشروط، وھيأنكما یجوز .  ندخل في السلطة القضائیة الشرعیة ال المدنیةأنیجوز "
لتشریع وال نعطي الحكومات الثقة وال ننتخب وال نصادق على الموازنات، ولكن نكون  ال نشارك في اأن

  ."وكالء على الناس الذین انتخبونا
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المشاركة السیاسیة في الدولة

غیر معني
25%

ضد المشاركة 
15%

مع المشاركة 
60%

  
  
  
  :االقتصاد. ٦
  

طبیعة  فمن. فوا في تحلیلھااختللكنھم  و،األطراف علیھا كل تجمعأاوین التي من العنھي  االقتصادیة األزمة
 إلى أدتبعة والتي تَّ االقتصادیة الُمات السیاسإلىاد داخل مؤسسات الدولة، النظام الطائفي الذي یحمي الفس

 بالنظام بطت ھذه المشاكل مجتمعًةُرھذا و.  الھدر والسرقة وغیاب المحاسبة، الىاألزمةجزء كبیر من 
  .رضین والموالینالسیاسي المھترئ وقد اتفق على ذلك كل من المعا

  
عن رفضھ للسیاسات االقتصادیة الرسمیة واستعاد مواقفھ عندما كان في فتحي یكن مثًال عّبر مباشرة . د

 حكومة الرئیس رفیق الحریري الثقة عطأمنذ األساس لم " فأّكد أنھ ،١٩٩٦ -١٩٩٢ عام المجلس النیابي
تت الخصخصة لتقضي أمت الكمالیات على األساسیات وة االقتصادیة حیث قّدبسبب النھج السیاسي والخّط

  ."الدولةمقّدرات قى من على ما تب
  

الوضع االقتصادي سيء "وھذا قریب من وجھة نظر جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة التي قالت أن 
، وعّبرت "وھناك أغالط كبیرة ندفع ثمنھا، ونعتقد أن لبنان بحاجة إلى تخطیط مستقبلي للخروج من أزمتھ

  ." بالتغییر والتحسینفي محاولة للمساھمة"عن مشاركتھا في العمل النقابي 
  

مع االقتصاد الحر لكن لیس مع االحتكار أو الرأسمالیة المتوحشة "في المقابل، یرى تیار العدالة والتنمیة أنھم 
ص خخصولسنا مع االقتصاد الموّجھ، القضایا الحیویة ال بد أن تكون تحت رعایة الدولة، ال نتمنى أن ُت

  ."المؤسسات الرئیسیة
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ن كل الدْی"عن الظلم الذي تعاني منھ المناطق خاصة  عّبرت  فقداإلیمان والعدل واإلحسان  جمعیة دعوة اما
 وكذلك الجمعیة الخیریة الحمیدیة ."نفق فقط في بیروت ولیس ھناك أي إنماء متوازنالعام الذي نعاني منھ ُأ

نطقة عكار ممن یستفیدون وجود عدد كبیر من الموظفین في الجیش اللبناني في م"اإلسالمیة التي أشارت إلى 
ال إمكانیة لدیھم لدفع ر فالُمزارع والعامل وحتى التاج.  مدارسناقفلتأل  ذلكولوال، ألوالدھممن منح مدرسیة 
  ."األقساط المدرسیة

إلى نظرة اقتصادیة مغایرة للرأسمالیة واالشتراكیة، وھو بإسھاب الوحید الذي أشار فكان حزب التحریر اما 
یؤّمن للناس الحاجات األساسیة ویتیح لھم تنمیة ) و (. ..یھتم بتوزیع الثروات"الذي مي  اإلسالاالقتصاد
 األمالك، اي  الدولة العامةأمالكدولة الرعایة وعدم خصخصة "كما عّبر الحزب عن مفھوم " .ثرواتھم

   .نعان ناجيكصطلح أیضًا خالد الضاھر ووقد استخدم ھذا الم" ...الناروالكأل، و الماء، إلىالمستندة 

وھناك بؤس وإھمال "أّما الجماعات الفلسطینیة فقد أّكدت على صعوبة الوضع في المجتمع الفلسطیني 
الذي یمنع "  مثل حق العمل اإلنسانغیاب حقوق" إلى  ایضًاأشارتالتي كما قالت عصبة األنصار ، "ناكبیر

  ." في لبنان مھنة٧٣الفلسطینیین من مزاولة حوالي 

 ،العولمة و،الخصخصة :ة ھي ثالث خالل الحدیث عن الوضع االقتصادي التي ظھرتاألبرز لكن العناوین
   .ظھا بین الموافق والرافض والمتحّفراءھم حولآھذه العناوین تكررت عند البعض وتراوحت  .االحتكارو
  

ني بناء ھا بتحریم دیا ربط)فتحي یكن، أحمد قصص( الخصخصة عن وامممن تكّل إثنینوالجدیر بالذكر أن 
 ون ھناك مرافق معینة یعتبرأنبمعنى  ".المسلمون شركاء في ثالثة في الماء والكأل والنار"لحدیث شریف 

  .وتؤثر على مصلحة عامة الناس لشرع تخالف األنھاھا تصخمكن القبول بخصیانھ ال 
  

، في حین شكل عام أن الخصخصة أمر إیجابي باقد اعتبرتأما قوات الفجر والحركة االسالمیة المجاھدة، ف
جبھة العمل اإلسالمي، حزب التحریر، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، ( سلبیة  أربعةاعتبرتھا جماعات

طرابلس فقد أخذوا موقفًا وسطیًا  -اهللا واللقاء اإلسالمي المستقل، أما حزب اهللا والعالمة فضل )حركة حماس
  .ألساسیة، أي أّنھم أّیدوھا مع استثناء الحاجات امنھا
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الموقف من الخصخصة

إیجابي
25%

سلبي
50%

حسب الموضوع
25%

  
  

 ھو م التحكم في حاجاتھ الىأو حرمان عامة الناس إلىأن كل ما یؤدي فقد رأوا  في االحتكار، رأیھمواما عن 
حزب التحریر، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، تیار العدالة والتنمیة  ( ومرفوضاإلسالمحرام في 

  ). طرابلس–واللقاء اإلسالمي المستقل 
  

 جمعیة المشاریع  -" االحتكار والوكاالت الحصریة ومع فتح باب التنافس ضدفنحن مثًال"
  الخیریة اإلسالمیة

  
   لكن لیس مع االحتكار أو الرأسمالیة المتوحشة ولسنا مع االقتصاد ،مع االقتصاد الحر"

   خالد الضاھر -"الموّجھ
  

   حزب التحریر  -"االحتكارإن اإلسالم یحّرم "
  

ما تحملھ من نظرًا لة بیسل) جبھة العمل اإلسالمي، حزب التحریر، وحماس(ا البعض  العولمة فقد اعتبرھأما
عالم خاصة الدول الفقیرة  مجتمعنا من جھة وللشكل المتوحش الذي یسیطر على الن لمفاھیم غریبة عإدخال

  .اقتصادیًا
  

والدول تسحق شعوبھا على ید . تستولي العولمة على مقّدرات الدول عبر الخصخصة"
   حماس حركة-"شركات الكبرىال
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 نحن ضده كموجات اإلفساد ،ھو مسيء لإلسالمونحن نعتبر كل ما یردنا من الخارج "
  .اإلسالميبھة العمل ج  -"األخالقي التي واجھناھا منذ زمن بعید

  
ة ال العولم":  قد تكون سلبیة وقد تكون إیجابیة بشكل محاید، أي أنھاى العولمةإلحزب اهللا ینظر بالمقابل، 

 بالمطلق، فلھا إیجابیات مثل التبادل الثقافي والتقني وأن توصل  أو سلبیًایجابیًاإ نستطیع  أن  نأخذ منھا موقفًا
  " .ن مجتمعك تحّصأن من جھة أخرى ك، ویمكناآلخرثقافتك وأفكارك إلى 

  
  آراء سیاسیة عامة. ٧
م والعالقة اظع مختلفة تطال الدولة والنمواضیأضاءت على ،  عامةةسیاسی آراء خالل المقابالت تتكررقد و

  . وغیر ذلك الدولةمؤسساتمع 
  

آراء سیاسیة عامة 

1

2

3

4

4

4

5

5

5

7

التداول على السلطة

عدم التدخل في النظام

دولة المؤسسات/بناء الدولة

استقاللیة القضاء

مشكلة االرتباط بالخارج

العنصریة ضد الفلسطینیین

محاربة الفساد/الھدر/السرقة

موقف إیجابي من الجیش

ال یمكن فرض الحكم اإلسالمي

إصالح الفرد

  
  

، واعتبروا )الشیخ جمال خطاب(  مباشرة بالنھب البعضااھ سّمحیث ،الفساد والھدرلة أورد مسبرز ما أمن و
منون یھیاسیین ن السیا بدوافع طائفیة، وأحیاناغطى  ویعاني من ھذه العلل التي ُترئھتم  النظام القائم حالیًاأن

  .قرارھا السیاسيعلى  وئفھمواطعلى 
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 أرادت فإذا. لیس فیھا مشكلةفما الخصخصة أسالم ضد االحتكار،  اإل،في الشكل العام"
 لكن في لبنان الوضع مختلف بسبب وجود النھب والفساد .حقھاھذا من  ف،الدولة بیع أمالكھا

  جمال خطاب" .وغیاب الرقابة
  

الشیخ  ،الفاكھانيعبد القادر  الشیخ ماھر حمود،الشیخ (  البعض الذي اعتبرهقضاءـلل بالنسبة أیضاكذلك 
 واعتبر .یجب رفع الید عنھ وجعلھ مستقًالو ،في وضع غیر سوي )حمد قصصأاالستاذ و فیصل المولوي،
  . السلك القضائي واستقاللیتھإصالح ھو وأساسھ اإلصالحبعضھم أن بدایة 

   .الفاكھانيعبد القادر الشیخ  -"وتقویة المحاسبةتحصینھ  و القضاء إصالح الىوندعو"

الشیخ  -"ويالتربالنظام  یلیھ ،في نظرتي لإلصالح، القضاء ھو أكثر ما یجب إصالحھ"
   .حمودر ماھ  

  .فیصل المولويالشیخ  -" خاصة عن التوزیع الطائفيالقضاء یجب أن یكون مستقًال"

  

یة لى موضوع الضّنإلمح أ حیث ،الوضع بشكل غیر مباشرلى إ) حزب التحریر(ق أحمد قصص وقد تطّر
اعتصام لقضیة إقامة   من خالل مثًالامنحاسب الُحّك "،بالمعتقلینى الموقوفین في األحداث األمنیة ھناك وسّم

  ".معتقلي الضنیة

  
وفي  .األطراف كل  عنھتر وھذا ما عّب،ھ واالرتھان ل بالخارج االرتباطالوضع الداخليومما یعاني منھ 

 العالقة مع أنز على  رّك)حسن الشھال(  لكن البعض. للحلفاء وللمناوئینأي ،ھ االتھام للجمیعّج ُوأحیان
 نستقوي بھا أنرھا ونستفید منھا ال  عرفنا كیف نجّیإذاوبة وھي تعزز قوة الدولة لبل مطة الخارج لیست سیئ

وغیر   عن المحاصصة والتقسیمات الطائفیةدًا، بعیسسات داخل الدولةعلى الداخل، وبالتالي یجب بناء المؤ
ولبنان من حیث المساحة بلد صغیر لكنھ یحوي تیارات فكریة متعددة وطوائف متنوعة مما یجعلھ "، ذلك

الشیعة ون بفرنسا وحیی والمس،ة مثال یتأثرون بالسعودیة ومصر السّن.عرضة لتجاذبات إقلیمیة وعالمیة
ن تكون على حساب د وتحویلھا إلى عامل ایجابي ال أت لمصلحة البلویمكن تسخیر ھذه العالقا. بإیران
  .حسن الشّھال -".الوطن

  
سیة والمصیریة تؤخذ في فالقرارات الرئی. الدولة ال تملك سلطة أخذ قراراتھا بنفسھا"

  بالل شعبان   -"البنتاغون
  

العدالة والتنمیة، تیار ، میة الخیریة اإلسالجمعیة المشاریع(تكلم ثالثة  فقد ،الوضع الفلسطینيوبخصوص 
ضرورة  عنو ،دة مع الفلسطینیین جّیعالقةعن  من قابلناھمم )المجلس القیادي - االسالميالتوحیدوحركة 
  والتمییز الذياون بھلعاَمي ُیت الة العنصری عنا التي قابلناھة الفلسطینیت الجماعاتر، بینما عّبإنصافھم
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ھذا .  على المخیمات المفروضياألمنالحصار عن  و كمامل والتملك العْيوَن لھ خاصة لجھة قانونیتعرض
ن مسالة أمن الواضح لكن  ، الموضوع الفلسطیني في لبنانان لم یذكروإ و،خرینأن اآلالى شارة  اإلرجدتو

  .مات عندھم من المسّلما ھ الشعب الفلسطینيوق وحقإلسرائیلالعداء 
  

یین ولنا الكثیر من اإلخوان الذین ھم من مریدي نحن على عالقة جیدة مع األخوان الفلسطین"
معیة المشاریع الخیریة ج -الفاكھانيالشیخ عبد القادر ." رحمھ اهللا) الھرري(وتالمیذ الشیخ 

  .اإلسالمیة
  

 ووطنیتھ، والدور الجامع الذي یلعبھ واعتبره الجمیع المؤسسة للجیش اللبنانيوقد برزت مواقف مؤیدة 
ل الكبیر  البعض على التحّوأكد، كما  جیدًاجًامن كل الفرقاء وتعطي نموذواحدة  مسافة الوحیدة التي تقف على

  . ودعمھ لكل المقاومینإسرائیل ضد مةویھ مفھوم المقایجابي في عقیدة الجیش لجھة تبّنواإل
  

 ". خاصة رئاسة الجمھوریة والجیش حیث نراه ضمانة للوطن،دةعالقتنا مع الدولة جّی"
  . المشاریع الخیریة اإلسالمیةجمعیة -ادر الفاكھانيالشیخ عبد الق

  

الذي عالقتنا بالدولة جیدة وفیھا كل احترام متبادل وتجاوب، على صعید خاص مع الجیش "
  .ماھر حمودالشیخ " .یتبنى الیوم عقیدة المقاومة

  

 أن بل یجب ،حوالاألفرض بأي حال من نھ من غیر الممكن أن ُیأ الجمیع دأّك ،اإلسالميالحكم  في مسألةو
 الفرد والعمل على إصالح أھمیةعن  كان الكالم ، ومن ھنا.یتبناه بشكل دیمقراطيل للمجتمع یكون خیارًا

  .اإلسالميوالشریعة وأھمیة النظام لدین حول ا الناس توعیة
  

  للمشاركة بالسلطة من خالل مجلس النواب أو غیر ذلك، وننظر إلى كل نسعى سیاسیًا"
 نوافق ، وما نراه حالًالبتغییره  ننصح المعنیینوء اإلسالم، فما نراه حرامًااألمور على ض

 د كل ما ال یخالف الشریعة وفیھ مصلحة للناس ونتعاون على البّرعلیھ، ونحن بالعام نؤّی
والتقوى مع كل من یرید، حتى من غیر المسلم، وال یمكن للمسلم أن یقف في الوسط أو على 

  .حسن الشھال. د" .ر آخلو كان من مسلموضد الشر، ور الحیاد بل ھو مع الخی
  

، یظن أن ذلك سیتم باإلكراه والعنف لكن اآلخر ، أن یدعو إلى الخالفةال یمكن للمسلم إّال"
 ووجود الخالفة .فرض على أحد وال ُت، الناس جمیعًاىبرض ولن تقوم الخالفة اإلسالمیة إّال

  .ماھر حمودالشیخ " .اإلسالمیةال یلغي الكیان اللبناني ضمن المنظومة 
  
  



- 40  -

  الجھاد. ٨
  

الموقف من الجھاد

مع الجھاد
45%

مع الجھاد لكن 
ال جھاز عسكري

30%

ضد الجھاد
5%

مؤسسة تربویة
5%

لم یعطوا موقفًا
15%

  
  

 مع الجھاد إنھم أي ًا، عشر منھم ایجابیأربعةكان موقف متكلمًا  خمسة عشر بلغم عن الجھاد مجمل من تكّلإن 
 الشھال فقط عن الباقیین  االسالموف والقوة العسكریة، وقد انفرد داعيتوفر لھم الظرتولو لم ضد إسرائیل 

  . في المنطقةاإلیرانيشیعي مواجھة المد الل ھي الیوم ولویةاأل أنعتبر فإ
  
 - وحزب اهللاة الفلسطینی الحركاتبمن فیھم -األرض لھم وجود مقاوم على أناعتبر عشرة ممن قابلناھم قد و

 ، عصبة األنصار،جبھة العمل اإلسالمي: اإلسالمیة من العقیدة ًاساسیأ ًازءجوھم یعتبرون العمل المقاوم 
حركة المقاومة ، الحركة اإلسالمیة  المجاھدة، حركة التوحید اإلسالمي،  قوات الفجر،لجھاد اإلسالميحركة ا

  .المجلس القیادي -حركة التوحید اإلسالمي، وماھر حمود، الشیخ حماس -اإلسالمیة
   

 في لبنان بل اأن ال قوات عسكریة لدیھ أكدتالتي قابلناھا   الفلسطینیةاإلسالمیة الجماعات والحركات أن كما
 األراضيوال تقوم بأي نشاط عسكري مقاوم من  ، المحتلةفلسطین في المقاومینقوم بدعم ومساندة ت يھ

  . فقطاتسالحھا فردي وداخل المخیمان نانیة واللب
  

 متطابقة األرقام أن والمشاركة في المقاومة نجد اآلخروفي مقارنة بین الموقف من حزب اهللا والموقف من 
 وسطي من أو عن موقف ایجابي أعلنتالجماعات التي ف . واضحةتباط بین ھذه القضایا الثالثاالر أنبمعنى 

  .إسرائیلالشیعة وحزب اهللا كانت في معظمھا من الذین یشاركون أو یدعمون المقاومة ضد 
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المشاركة في المقاومة

غیر معني
10%

ال
40%

نعم
50%

  
  

الموقف من حزب اهللا

إیجابي
50%

سلبي
17%

وسطي
33%

  
  
  
  قطاباالست. ٩
  

  في التواصل مع المجتمعسالمیة الحركات االاھعتمدتتبیان سبل االستقطاب التي  خالل الدراسة على زنارّك
 لدیھم أنسؤالھم عن طبیعة االستقطاب الذي یعتمدونھ، اعتبر خمسة منھم ، ومن خالل ولكسب المؤیدین
 ،والجماعات التي تعتمد.  التعبئة واالستقطابسألةختصة بممعندھم مؤسسات تنظیمیة ، اي استقطاب تنظیمي
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حزب التحریر، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، حركة : ة ھي أسالیب تنظیمیة حزبیباإلضافة إلى الدعوة،
 الجھاد  أّما حركتْي.، حزب اهللا، حركة التوحید اإلسالمي المجلس القیادي)حماس(المقاومة اإلسالمیة 

  .اإلسالمي وقّوات الفجر فھي عسكریة بحتة

 في ، بل تعتمدقطاب التنظیميعتمد االستتال ، فھي  حالة شعبیةا نفسھت اعتبر حركةةعشر ىحدإ وھناك
جبھة العمل اإلسالمي، : ، وھي عن الدعوة التنظیمیة بعیدًاا لھ"يید الناس الشعبیتأ"على  االجتماعي احراكھ

الجماعة اإلسالمیة، عصبة األنصار، داعي اإلسالم الشّھال، حركة التوحید اإلسالمي، وقف التراث 
 -نمیة، اللقاء اإلسالمي المستقل الحلوة، تیار العدالة والت عین-المي، الحركة اإلسالمیة المجاھدةاإلس

  محمد حسین، ھذا باإلضافة إلى الشیخ ماھر حّمود والعالمةطرابلس، الجمعیة الحمیدیة الخیریة اإلسالمیة
.فضل اهللا

  
 ، االستقطاب التنظیمي ولیست عندنا نشاطات خاصة، فقط عبر المدارسإلىنحن ال نسعى "

 الشیخ -"كشاف اإلیمان، والشباب ھم بشكل عام العاملین على األرض خالل  منوفي الشمال
  .الجماعة اإلسالمیة -فیصل المولوي

  
، أما الجمعیات فتختلف من واحدة اآلالفبنا عن التیار السلفي الذي ننتمي إلیھ فھو ثإذا تحّد"

اإلیمان والعدل جمعیة دعوة  -حسن الشھال. د -"أما نحن فلیس عندنا عدد محددوإلى أخرى، 
  .واإلحسان

  

المجموعطبیعة االستقطاب
٧ةتنظیمیضمن أطٍر 

١٣ شعبیةحالة
٢٠المجموع العام
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طبیعة االستقطاب

ضمن أطر 
تنظیمیة
35%

حالة شعبیة
65%

  
  

ھا من خالل ما ورد في كالمھم عن ھذا الموضوع افقد استخرجنفي االستقطاب  لجھة الوسائل المستخدمة أما
  . غیرھا منأكثروھي مرتبة حسب الوسائل التي وردت 
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وسائل االستقطاب

1

1

2

2

2

3

4

4

4

5

6

7

8

13

15

بناء قدرات بشكل عام

العمل مع البلدیات

نشاط طالبي

إعالم مسموع

مشاریع تنمویة

صیفیات أطفال

إنترنت

أنشطة ریاضیة

خدمات صحیة

عمل اجتماعي خیري

جھاز عسكري

كشاف

منشورات

مدارس/معاھد/جامعات

دروس في المساجد/دروس قرآن/دعوة

  
  

 أن طبیعي، خاصة أمر ھي المساجد وھو  في االستقطابعتمادًا ااألكثرأن الوسیلة  أعالهالجدول ھر من یظ
 وھي تتخذ من المساجد مقرات اساسیة تساعدھا على نشر دعوتھا ، أو مساجد تابعة لھاًالكل جماعة مسجد

الشریعة وھي تعتمد على  تدریس القرآن الكریم ویأتي أیضا مرتبةال وفي نفس .وعلى التواصل مع الناس
مدارس  ثم تلیھا ال. العامةاألماكن أو عبر الدروس في البیوت أوالدورات التي تنظم في بعض المراكز 

الحظ أن أقل من نصف الحركات التي قابلناھا تعتمد وسائل استقطاب وتعبئة نكما . والمعاھد والجامعات
وأقل من الربع یعتمدون لالستقطاب  .مل الخیريالمنشورات، الكشاف، العمل العسكري، الع: يأخرى، وھ

  .برامج صحیة، ریاضیة، انترنت، صیفیات، الخ
  

 حیث نقوم بزیارة من نتوسم فیھ الخیر أو من نجد عنده ،عبر الدعوة الفردیة) نستقطب("
 -أبو شریف "ن ما اوجب اهللا علیناا أو أنثى من أجل النصح وتبیًابعض الشواذ إن كان ذكر

  .صاراألنعصبة 
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تأتي المدارس والمعاھد والجامعات، وقد تكون ھذه النسبة مرتفعة لوسائل االستقطاب في الدرجة الثانیة 
 معھم المقابالت حیث استھدفنا في دراستنا بعض الجماعات التي تعتمد أجرینا لھا عالقة بطبیعة الذین ألسباب

سائل المنتشرة وحدة من الا ھذه الوسیلة والمؤسسات التعلیمیة ضمن عملھا العام، ولكن ھذا ال یلغي أن
  . منھمینوالمعتمدة لدى الكثیر

  
ا أیضا روضة في مخیم عین الحلوة، ن، وعندلدینا مدارس في كل المناطق اللبنانیة تقریبًا"

حاجات الناس، وھذه المدارس لیست دینیة وتعلیمنا الدیني على ونعتمد في توزیع مدارسنا 
 جمعیة المشاریع الخیریة -كھانيالشیخ عبد القادر الفا" .العامھو ضمن المنھاج الدراسي 

  .اإلسالمیة
  

 ذلك إلىمنشورات ومنظمات شبابیة وكشاف، أضف وھي عبارة عن  ، متفاوتةتأتي بنسٍباما الوسائل الباقیة ف
  كبیرًاًاأثرة وتترك طق الفقیرة حیث الحاجة ملّحا الخیریة والمساعدات االجتماعیة، خاصة في المنعمالاأل

ش بناء نترنت وور الحدیثة مثل اإلاألسالیب اعتماد بعض الجماعات على ، البارزةاألمور لكن من .بین الناس
  .، ولو على نطاق ضیق على طریقة المنظمات غیر الحكومیةالقدرات

  
نستقطب الناس من خالل المحاضرات والندوات والنشرات والكتب والمؤتمرات واإلنترنت "

  .حزب التحریر - أحمد قصص". الفضائیة عند اإلمكانواإلطالالت
  
  

  :المرأة. ١٠
 من النواحي الدینیة اإلسالمالمرأة في  وضعحول الفقھي  النقاش إلى لم نتطرق ،في موضوع دور المرأة

 ، العسكريحق الجھادوحق االنتساب التنظیمي، : أساسیة  ثالثر النقاش في عناوینحصتم والتشریعیة، بل 
.خل الجماعةا التي تمارسھا دألدواراطبیعة و
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   حق االنتساب التنظیمي للمرأة  . أ
  

حق االنتساب التنظیمي للمرأة

غیر معني
10%

ال
45%

نعم
45%

  

المجموع للمرأةحق االنتساب التنظیمي
٢ال جواب

٩/ ال
٣/ نعم

٣)بدون فصل(نعم 
٣)مع فصل(نعم 

٢٠المجموع العام
  

 . تنظیم نسائيأي اھدرأة وبین الذین ال یوجد عن النسب بین الجماعات التي عندھا شكل تنظیمي للمْتتساَو
فھناك  . الیومعملال، ال تستثنیھا من للمرأةتنظیمي إطار  غیاب  ورغم، ھذه الجماعاتناھذا ال یعني لكْن، 
ومعظمھن یعمل في الدعوة  ،الحزبیة التنظیمیة األطر تكون داخل أنلكن دون المرأة،  تلعبھا ة كثیرأدواٌر

 وھذا الدور، وإن كانت لھ خلفیات فقھیة . أو مع األطفال خاصة مع مثیالتھن من النساء،يتماعوالعمل االج
 كثیرًا عن الدور التقلیدي للمرأة في العمل السیاسي في لبنان بشكل عام، حیث یخرجال فھو  اإلسالمیین، ىلد

في ھا محصورًا دوریبقى وتغیب عن األطر التنظیمیة الحزبیة، خاّصة في الكوادر العلیا واألطر القیادیة، 
   . باألطفال مختصةتنظیمات نسائیة أو 
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جبھة العمل اإلسالمي، الجماعة  :، وھي حركات عن رفضھا لحق االنتساب التنظیمي للمرأةتسعوقد عّبرت 
ات الفجر، داعي اإلسالم الشھال، حركة التوحید اإلسالمي، جمعیة دعوة اإلسالمیة، عصبة األنصار، قّو

  .المجلس القیادي -حركة التوحید اإلسالميو طرابلس، -ي المستقللعدل واإلحسان، اللقاء اإلسالماإلیمان وا

  
موزعة على أو توافق على مشاركة المرأة  للمرأة ًا تنظیمی نجد أن الجماعات التي تعتمد شكًال،المقابلفي و

  :متساویةثالث فئات 
وقف : أخرىة لكنھ منفصل في مجاالت ینسائي متداخل خاصة في المؤسسات التعلیم تنظیموجود  -١

.التراث اإلسالمي، تیار العدالة والتنمیة، وحماس
حركة الجھاد اإلسالمي، حزب التحریر، الحركة اإلسالمیة : تنظیم منفصل لھ ھیكلیتھ الخاصةوجود -٢

.عین الحلوة -المجاھدة
مع الحفاظ (داخل التنظیم  جزء من التنظیم العام غیر منفصل عنھ وتلعب دورھا بشكل طبیعي المرأة-٣

جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، العالمة محمد حسین فضل اهللا، حزب : )على الضوابط الشرعیة
.اهللا
  

  : العسكريالمرأة والجھاد. ب
  

المجموعالمرأة والجھاد
١ضد
٨مع

٩المجموع العام
  
  

 عشرین، وقد اعتبر أصل من  حركاتقط تسعفتحّدث عنھما  وحق المرأة في المشاركة، دفي موضوع الجھاو
  .ا ولیس علیھا المشاركة في الجھادنھ غیر مطلوب منھأ داعي اإلسالم الشھال

لألخریات، والمجال مفتوح على ) الدروس( بحسب وقتھن ومقدرتھن یعطین ،أما األخوات"
   . الشھالاإلسالمداعي ." مصراعیھ في مجال الدعوة

  
 عین -لمجاھدة اي، قوات الفجر، الحركة اإلسالمیةصار، حركة الجھاد اإلسالمعصبة األن( بینما الباقون

نھ أ اعتبروافقد ) ، حزب اهللامحمد حسین فضل اهللا، حماسالسید جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، الحلوة، 
ة لھا لحمل  لكن الیوم ال حاجة فعلی. في الجھاد حیث تدعو الحاجةالمرأة شرعي من اشتراك لیس ھناك مانٌع

  .أھمیة ال تقل أخرى أمور وقد یقتصر دورھا على المساعدة في ،السالح
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 تلك األنشطة التي تتنافى مع األنوثة ا، ما عدحزب اهللافي  األنشطةلبیة المرأة تشارك في غا"
 مع أنھ ال مانع شرعي من مشاركة المرأة في األرضالقتال على كومع احترام موقع المرأة 

  .حزب اهللا -محمود قماطي" . حاجة لذلك الیومالجھاد لكن ال
  

ذلك، لكنھا تقوم على تربیة  للمرأة في جلم نحتاآلن بالنسبة للعمل الجھادي، نحن حتى "
 ولكن لیس عندنا مانع من مشاركتھا بالقتال على األرض، وإذا احتجنا إلى .أجیال مقاومة

الحاج  ".من الرسول في الجھادغیرھا، وقد ساھمت النساء في ز ذلك فال مشكلة شرعیة أو
  .قوات الفجر -عبد اهللا تریاقي

  
  داخل الجماعةالمرأة  التي تمارسھا األدوار. ج

دور  ودور اجتماعي،ودور سیاسي، : ھذه الجماعات داخلتلعبھا المرأة لقد تبین لنا ان ھناك ثالثة ادوار 
 : األدوار الثالثة وھيلمرأةأن تلعب اى عل مبدئیًاتوافق إجابة  ست عشرةمن أصل  ان تسٌعو. دعوي /دیني

تیار العدالة ، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، حزب التحریر، حركة الجھاد اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة
حركة التوحید و، حزب اهللا، حماس -حركة المقاومة اإلسالمیة، العالمة محمد حسین فضل اهللا، والتنمیة

.المجلس القیادي -اإلسالمي
  

، عصبة األنصار : السیاسةبعیدًا عن بلعب أدوار اجتماعیة ودینیة لمرأة جماعات تسمح لخمس وھناكا ھذ
الحركة اإلسالمیة  ، ووقف التراث اإلسالمي، )بالل شعبان (حركة التوحید اإلسالمي، داعي اإلسالم الشھال

. عین الحلوة-المجاھدة
  

ز یترّكدورھا ، لكن  الحركات االسالمیةھامارست النشاطات التي في معظمتساھم وبناًء على ما سبق، فالمرأة 
 جماعة، وفي لبعة لكا بما في ذلك التعلیم في المدارس والمؤسسات الت، في العمل االجتماعيأساسيبشكل 
وس  على النساء فقط خاصة في الدر ویكون تعاطیھا في ھذا الموضوع مقتصرًا،الدینیة ونشر العقیدة الدعوة

  .تھدف المنازل بشكل خاصالتي تس
  
  

  التعلیم. ١١
 ،علمین رفدھا بالمأو ھائإنشا لجھة اّمإؤسسات التعلیمیة،  على الماإلسالمیةیعتمد قسم كبیر من الجماعات 

ا السیاق وقد رصدنا في ھذعاھد الشرعیة ودروس تحفیظ القرآن، ، أضف لذلك المخاصة لمادة التعلیم الدیني
  : المتبع للتعلیماألسلوب

  

المجموعالتعلیمطرق 
٧غیر معني

١تلقیني
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٥حدیث
٧رّكبم

٢٠المجموع العام
  
  

  :وكما یرد في الجدول
 الشیخ ، قوات الفجر، األنصارعصبة :  مؤسسة تعلیمیةأيھناك سبعة ال یتعاطون التعلیم ولیس لدیھم

.مستقل الاإلسالمياللقاء ، حركة التوحید اإلسالمي، حزب التحریر، ماھر حمود
المجلس -حركة التوحید اإلسالمي:  التقلیدي في التدریسي التلقیناألسلوبمد مؤسسة واحدة تبینما تع 

.القیادي
 حركة المقاومة اإلسالمیة:  الشرعيالتعلیمخمسة منھم مع التعلیم الحدیث بالكامل بما في ذلك- 

وقف ، تیار العدالة والتنمیة، )نيتعلیم دی( جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان، حزب اهللا، حماس
.التراث اإلسالمي

 في كل  برّكالُم یعتمد التعلیم واحٌد. نا وھم فریق،رّكبالتعلیم الم سبعة یفضلونحركات بینما نجد
 : التقلیدي في التعلیم الدینياألسلوب یفضل ھ مع التعلیم الحدیث للمناھج الدراسیة لكنخرآوالمجاالت، 

الحركة ، داعي اإلسالم الشھال، حركة الجھاد اإلسالمي، الجماعة اإلسالمیة، جبھة العمل اإلسالمي
الجمعیة الحمیدیة الخیریة ، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة،  عین الحلوة-اإلسالمیة  المجاھدة

.اإلسالمیة

ت تعلیمیة  محمد حسین فضل اهللا فلم یتطّرق إلى الموضوع بالرغم من أنھ یشرف على مؤسساسیدأّما ال
  .، وحوزات، ودور أیتام)المبّرات(
  

  :التمویل. ١٢
ل فّضقد  وبشأنھالة التمویل من المواضیع الحساسة والتي لم نستطع الحصول على الكثیر من المعلومات أمس

لكننا استطعنا رصد بعض . منیةاأل أو السیاسیةت  من االعتباراة جوانبھا للعدیدالبعض عدم الخوض في كاف
  :حوا بھ في المقابالتن خالل ما صّر العامة مما توفر لنا من معلومات مالمعطیات
 حركة الجھاد اإلسالمي، قوات الفجر، داعي جبھة العمل اإلسالمي): ٩(تمویل من جھات خارجیة ،

 -مي، الحركة اإلسالمیة  المجاھدةاإلسالم الشھال، حركة التوحید اإلسالمي، وقف التراث اإلسال
. المجلس القیادي-یة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان، حركة التوحید اإلسالميعین الحلوة، جمع

عین الحلوة-مي، الحركة اإلسالمیة  المجاھدةجبھة العمل اإلسال): ٢ (تمویل من جھات داخل لبنان 
وذلك من خاللتمویل ذاتي ،:

o حركة الجماعة اإلسالمیة، حزب التحریر، الشیخ ماھر حمود): ١٠(األعضاء تبرعات ،
لتنمیة، اللقاء اإلسالمي التوحید اإلسالمي، جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة، تیار العدالة وا

، حزب اهللا، حركة التوحید اإلسالمیة طرابلس، الجمعیة الحمیدیة الخیریة -المستقل
. المجلس القیادي-اإلسالمي
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o بشّقیھااإلسالمي الجماعة اإلسالمیة وحركة التوحید ): ٣(استثمارات.
  
  
  

IV -خالصات وتوصیات   
  
خالصات.١

لقد قّدمت ھذه الدراسة معلومات حول الحركات االسالمیة في لبنان، وبالتحدید حول إنتمائھم المذھبي، 
نظرتھم الى االقتصاد والى المشاركة في مؤسسات الدولة، كما وقفت على رأي كل منھم في كیانیة و

ّدمت الدراسة معلومات حول طریقة العمل المیداني للحركات كما ق. الوطن وعلى مواقفھم من التنوع
االسالمیة في محیطھم وحول اسالیب االستقطاب التي یتبعونھا لكسب تأیید المواطنین والرأي العام، 
وحول كیفیة عملھم مع المرأة واالطفال والشباب، وكذلك حول الجھاد ومدى تأّثرھم بالوضع السیاسي في 

  . واالة والمعارضة اللبنانیتْینالبلد وتأییدھم للم
  

وھنا ال بد من تحدید استنتاجات تساعد القارئ على تبّین كیفیة ومدى تأثیر ھذه الحركات االسالمیة في 
شكیل موقف او رأي من الحركات  لذلك نلّخص اآلن االفكار االساسیة التي تساعد على ت،المجتمع

  . المیةاالس
  

 .خرین االسالمیة ھو اوال االعتراف باختالفھا الجذري عن اآلتحركااالساس في محاولة فھم الإن   . أ
مقابل الرسم لدیھا مثًال  ف.من حیث المبدأ لھا ثقافتھا الخاصةفالمجموعات والحركات االسالمیة 

وھي بالتالي ... الخط واالرابیسك، ومقابل الغناء لدیھا االنشاد، ومقابل الفلسفة لدیھا الفقھ والتفسیر
  آلیاتنا معظمحیث نحن في المجتمع المدني لیاتناآلیات تختلف عن آستوى العام لدیھا وحتى على الم

 بین الشرق والغرب، فذاك مطلوب ولكن مقارنة الى القیام ب ھناونحن ال ندعو. مستمدة من الغرب
ھا واسع حول الثقافة االسالمیة وامكانیة تقاطعھمیة بدء نقاش بأ نقولوإنما نحن . على صعید آخر

 وھنا ال بد ان نشیر كمجتمع مدني الى مصطلحْي . الثقافة الغربیة التي تنتشر في بالدناعم
 اذا عرفنا كیف والثقافة جمیل ویشّكل مصدر غنًى إن االختالف بالفكر". االختالف والخالف"

خر االنفتاح على اآلى علتقوم في جانٍب منھا  ممارسة المواطنیة الصحیحة ثم إن. نتعاطى معھ
  . ، واإلختالف في حال سوء التعاطي معھ یؤّدي الى خالف القانوننص علیھ في إطار ما یھلوتقّب

وتربویة  مؤسسات اجتماعیة تضّمإن الحركات االسالمیة ذات حجم كبیر ولھا ھیكلیة متكاملة   . ب
 وتستعمل ادوات حدیثة في ،عالقات وطیدة مع محیطھاھي تنسج وإعالمیة وآلیات استقطاب و

من المھم و. ع االطفال، والشباب، والنساء، مثل حلقات حوار جماعیة وورش عمل وغیرھاالعمل م
. ھنا عدم النظر الى الوسائل التي تستخدمھا الحركات االسالمیة من منظور ادیولوجي فقط

وسائل تنشط، وھي بالتالي وفالوسائل تلك مستمدة من ثقافة المجتمع حیث تتواجد ھذه الحركات 
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 محاولة نعي تمامًا اننا  الى اإلشارة منوھنا ال بد.  المحليست غریبة عن المحیطلیاجتماعیة و
، فھم یسعون الى نشر  المحیطالحركات االسالمیة فرض معتقداتھم ونمط حیاتھم على المجتمع

 وإن كنا ال نتوافق معھ، ، إال ان ذلك كٌل وفق مبادئھ واسالیبھوتطبیق الفكر االسالمي بین الناس
م موجودون بأعداد كبیرة نسبیًا، وھم منظمون ضمن فُھ.  الى تجاھل وجودھم بنا یؤدي النینبغي ا

 . فیھ والتأثیر مع المحیط  للتواصل عدةأطٍر عملیة، وفاعلون في المجتمع ولدیھم وسائل
  

عقائدي و دیني  ما ھو یتراوح بین الحركات االسالمیةمدني وبینالمجتمع الإن الخالف بین 
لم یرفض مسؤولو الحركات االسالمیة مقابلتنا والحدیث معنا، نحن  كن رغم ذلك،ول. سیاسيو
وھذا دلیٌل على رغبة الحركات االسالمیة باإلنفتاح على . المدني العلماني ذین نمّثل المجتمعلا

نحن بدورنا نرّحب و.  التأثیر على اآلخر واستقطابھتھم ھذه الىرغبتھدف قد  و.االخر في الوطن
 .نستفیدھ بذلك ومن

 في حین تسعى مؤسسات  من اجل استقطاب مؤیدین"التعبئة"الحركات االسالمیة اسلوب عتمد ت  . ج
وإذا كانت التعبئة تؤدي الى االستقطاب والتغییر . من اجل التغییر" التمكین"المجتمع المدني الى 

الفراد لیكونوا السریعْین فإن التمكین یتطلب وقتًا غیر قصیر ذلك انھ یعمل على بناء قدرات ا
 وتذویت تلك المفاھیم  المجتمع المدنينادي بھایبالمفاھیم التي صانعي قرار وعلى إقناعھم 

التعبئة ( تقییم اي اسلوب ھو االفضل  لسنا بصدد  ھنا  ونحن. وممارستھا في تعاطیھم مع اآلخرین
ن المجتمع المدني رید اإلشارة الى اختالف اسالیب االستقطاب لدى كل م، وانما ن)التمكین وا

ھي مستَمدة  ولعمل من اجل التغییر،في ا اإلضاءة على ان لكٍل طریقتھ ونوّد. والحركات االسالمیة
، فعلى المجتمع المدني ان من التمكیناقوى بغیة االستقطاب فإذا كانت التعبئة . من مبادئھ وقناعاتھ

. مع مبادئھنسجم ت جدیدة اسالیبحدثیست

ثغرة في "فتح ، ولكن من الممكن  مغلقة ودوائر في مجتمعاتعیشت السالمیةبعض الجماعات اإن   . د
 الى ھملدفعمعھم )  الفلسفي،الثقافي،  االجتماعي،السیاسي (حوارستخدام ال بإ"الجدار االسالمي

 لحواراف . المحیط بھم المختلف سبل للتفاھم مع الواقععنالخروج من العزلة وجعلھم یبحثون 
، وھو تسویاتو حلول لھا عن اشكالیات اضافیة علیھم البحث امامھمعھم یطرح العملي م والمباشر

.في الوقت نفسھ یساھم في إیجاد مساحات مشتركة مع اآلخرین
  

إن معظم الجماعات اإلسالمیة تعمل في مناطق وأحیاء تعاني من الحرمان الشدید وغیاب مشاریع   . ه
 فإن العمل على تحسین الوضع االقتصادي التنمیة االقتصادیة أو الخدمات العامة، ومن ھنا،

ت اإلسالمیة، من مختلف للمناطق المحرومة قد یكون منطلقًا للعمل المشترك مع عدد من الجماعا
.االتجاھات

  
 الدراسة ھي مبادرة لكسر العزل القائم بیننا كمجتمع مدني وبین الحركات  ھذه أنؤكد مجددًان  . و

 بعزل الحركات االسالمیة معتبرین نحن نقوم. اتجاھینب قائٌمل العزفوكما ذكرنا سابقًا، . االسالمیة
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الحركات و.  االجتماعي وانھا تحاول فرض مبادئھا ونمط حیاتھا علینانانسیج انھا غریبة عن
 من ھنا، .لتحضیر للعمل السیاسي العاموا ھا بھدف رص صفوفانفسھاالسالمیة في المقابل تعزل 

. الفریق اآلخرلكسر العزل، والمطلوب ایضًا مبادرة مماثلة من  بمثابة مبادرةالدراسة ھذه ھي ف

  توصیات.٢
 وتوسیع المساحات  من المھم تقدیم توصیات عملیة لبناء جسور تواصل مع ھذه الحركاتختامًا نرى انھ
ما وإن. م وتقّبل عقیدتھم الى المجتمع المدني العلماني، وال للتأثر بھم وضّمھھم، ال لتغییرالمشتركة معھم

 نقاط االختالف وفھمھا وتجنب ان تؤدي الى خالفات وكذلكلتحدید نقاط اإللتقاء بیننا والبناء علیھا، 
  :من ھنا ُنوصي بالتالي. ونزاعات

  

تنظیم حلقات حواریة بین المجتمع المدني والحركات االسالمیة حول المفاھیم التنمویة   . أ
، الشفافیة، تحلیل ة القیادة، الجندرالتنمیة المستدامة، المشاركة،: وحقوق االنسان، مثل

ھذه المفاھیم ُتناقش  حینف... النزاعات وتحویلھا، المحاسبة، التقییم، المناداة والعمل المطلبي
 وجھة نظر المجتمع المدني واالسالمیین حولھا، یمكن ان یؤدي ذلك الى التوصل ُتسمعو

مل على التنمیة الُمجتمعیة التي  في العالى مفاھیم مشتركة ومساحة مشتركة یمكن استثمارھا
. تخدم الجمیع

  

نشطة ومشاریع المجتمع المدني وعدم إبقاء التواصل على أدعوة االسالمیین للمشاركة في   . ب
 برامج ومشاریع تصمیملدى قیام جمعیات المجتمع المدني بف. مستوى الحوار معھم فقط

خاوف االسالمیین المتواجدین في مالى  التنبھ ضروريُمجتمعیة في المناطق اللبنانیة، من ال
فإذا كان االسالمیون ال یتقبلون تنظیم نشاط شبابي . تلك المناطق، ولحظھا  في البرامج

نحن . النشاط ذلك حتى ال یفشل ال بد من مداراة،  مثًالعلمانينظام المختلط حول اھمیة ال
ة الحركات ھنا ال ندعو المجتمع المدني الى تغییر اولویات عملھ والخضوع لرغب

" الحساسة"المواضیع التي تجد قبوًال لدى الطرفین، اما  العمل ببدءاالسالمیة، بل الى اھمیة 
.   بعد قطع شوط من العمل المشتركالتطّرق الیھایتم ف منھا

 بشكل عام، تبني على تجارب "المتدّینة"العمل على إنتاج أدوات تواصل مع المجتمعات   . ج
یب عملھا، خاصة تلك التي یبدو أنھا تتناسب وواقع المجتمعات الجماعات اإلسالمیة وأسال

 على مفاھیم تنمویة كالتشاركیة المحافظة، والعمل للخروج بمساحات مشتركة ومفتوحة بناًء
.والتضامن

  
العمل على إنتاج قراءات مشتركة لقضایا تنمویة، مثل الخصخصة أو البیئة أو حقوق                            .  د

اإلنسان، حیث یتم استخدام الموروث الثقافي لشرح مبادئ تنمویة ویعتمد على الذاكرة 
 من وھنا یمكن االستفادة مثًال. الجماعیة األھلیة للوصول إلى توافق حول أولویات العمل، الخ
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تجارب عالمیة تحاول تقریب وجھة النظر اإلسالمیة من آلیات وأنظمة حقوق اإلنسان أو 
  .العكس

  
العمل على محاربة العنصریة والكراھیة بجمیع أشكالھا، بما فیھا تلك الطبقیة والطائفیة . ه

. ومحاولة استیرادھا إلى لبنان" رھاب اإلسالم"والمناطقیة واإلثنیة، وتلك المرتبطة بظاھرة 
ومن جھة أخرى، تغییر الصورة النمطیة لدى الجماعات اإلسالمیة ومحیطھا عن الحركة 

، والعمل على ردم الھّوة المفاھیمیة )المرتبط حقیقة بمحیطھا(یة أو المجتمع المدني العلمان
" المجتمع المدني"ومفھوم " المجتمع األھلي"التي خلقھا الفصل غیر العلمي بین ما ُیسّمى 

.بشكلھ الُنخبوي
  

 حقوق تغییر رّدة الفعل السلبیة لدى بعض الجماعات والمجتمعات اإلسالمیة تجاه مفاھیم. و
خالل ربط النضال إلحقاق اإلنسان، بسبب ارتباط بعضھا بآلیات الھیمنة الغربیة، وذلك من 

 في ة المحّلیاتان بقضایا حیاتیة یومیة ومن خالل المشاركة الكاملة للمجتمعسنحقوق اإل
  ... القرارةعا والرقابة وصنھاتنفیذ لتدّخالت تنمویة وعملّیة تحدید األولویات والتخطیط

  
التركیز على ھذا المنحى إن . البدء بمشاریع مشتركة نابعة من حاجات وتطلعات الناس. ز

یساعد على التقریب ما بین الحركات االسالمیة والمجتمع المدني ألن حاجات وتطلعات 
. الناس متقاربة كثیرًا ولو اختلفت العقائد

. ة من اجل إحداث تغییر وجمعیات المجتمع المدني اسالیب مختلفالحركات االسالمیةعتمد ت  . ح
ان تختلفوالطریقتان م.تمكینال ب جمعیات المجتمع المدنيقومت في حین  التعبئةفاالولى تعتمد

 یبحث عن فعلى المجتمع المدني ان ، مؤیدینستقطابذا كانت التعبئة اقوى في افإ. جذریًا
ر الطریقة  ویجب ان ال یعتب، مع مبادئھتنسجمقراطي و لالستقطاب الدیماسالیب جدیدة

.االخرى معادیة
           

تشكل ھذه من جھة، . اسثنینا الحركات االسالمیةاذا الوطنیة تنمیة ال تكتمل عملیةال . ط          
واألھم من . ھا ال ُیستھان بھحجم من النسیج اللبناني، ومن جھة اخرى، فإن  جزًءالحركات

توّجب علینا كمجتمع مدني التعامل مع ی. ذلك، إن التنمیة الصحیحة جامعة وال تستثني احدًا
 التخوف من بدون تردد، وبدل ىخرأي مجموعة اما نتعامل مع الحركات االسالمیة ك

 للوصول الى عدد اكبر من فرصةان نعرفھا اوالً، ومن ثم ان نرى فیھا من المھم  ،حجمھا
  . ، والعدالة والحقوق الشاملة الصحیحة التنمیة بھدف تحقیقاللبنانیین

  
الحریة  و، والدولة مثل المواطنیة، والوطنیة، والوطن، والمواطنالعمل على مفاھیم  . ق  

الدولة و االسالمي، العقیدة،  مثلسالمیة مماثلة ااتعموضومقارنتھا بقراطیة، ووالدیم
ك منھا والبناء المشتَرلتحدید ھذه المفاھیم   كلبحثكما و. رىاالسالمیة، والمسلم والشو

تعزیز حس  یساھم في االختالف فھمًا عمیقًا  ھذاالمختلف والعمل على فھمعلیھ، وایجاد 
قد  اعالهالمفاھیم المطروحة  إن .بناء دولة واحدة للجمیع تحضن ھذا التنوعالمواطنیة و

م وقد ُوجدت من اجل بناء الدولة استنادًا الى مفاھیم ، ولكنھا تستند الى العل خالفیةتكون
 ،اآلخر الفكر المنفتح على من منطلقلتعّمق بھا وفھمھا ومن خالل ا. واسٍس صحیحة

  .یستطیع الجمیع الوصول الى مساحات مشتركة
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الئحة بأسماء الحركات االسالمیة التي شملتھا الدراسة واالشخاص الذین اجریت المقابالت :١ملحق 
وفق التسلسل الزمنيمعھم 

  

   خالد الضاھراالستاذ: تیار العدالة والتنمیة-١
 كنعان ناجيالشیخ: اللقاء اإلسالمي المستقل-٢
داعي االسالم الشھالالشیخ : التیار السلفي في لبنان-٣
  بالل شعبانالشیخ: حركة التوحید اإلسالمي-٤
محمود البضنبمشاركة الشیخ   ،جمیل رعدالشیخ :  المجلس القیادي-حركة التوحید اإلسالمي-٥
  خالد محمد الزعبي، بمشاركة االستاذالزعبيخالد محمد  .د: سالمیة الخیریة االالجمعیة الحمیدیة-٦
 احمد قصصاالستاذ: حزب التحریر-٧
  فتحي یكن. الداعیة د: جبھة العمل اإلسالمي-٨
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  الئحة تعریف ببعض المفاھیم االسالمیة: ٢ملحق 

: نیاإلخوان المسلم

نتشر فكر ھذه الجماعة ا كحركة إسالمیة، وسرعان ما ١٩٢٨ ھي جماعة أسسھا حسن البّنا في مصر عام
 دولة تضم كل الدول العربیة ودوًال إسالمیة وغیر إسالمیة، ٧٢في العدید من الدول ووصلت اآلن إلى 

 وھي الفھم واإلخالص والعمل والجھاد والتضحیة والطاعة والثبات ،ووضع حسن البنا عشر أركان للبیعة
 ، وذكر أیضًا أن خصائص دعوة اإلخوان التي تمیزت بھا عن غیرھا من الدعواتوالتجرد واألخوَّة والثقة

:ھي

البعد عن مواطن الخالف-
البعد عن ھیمنة األعیان و الكبراء-
الھیئاتالبعد عن األحزاب و-
التدرج في الخطواتالعنایة بالتكوین و-
إیثار الناحیة العملیة اإلنتاجیة على الدعایة واإلعالنات-
ل من الشبابشدة اإلقبا-
سرعة االنتشار في القرى والمدن-

: الجماعة االسالمیة 

 الدكتور فتحي یكن،  تفّرعت عن عباد الرحمن التابعین لحركة االخوان المسلمین، ابرز مؤسسیھا في لبنان
عام نائب األمین ال(، واألستاذ إبراھیم المصري )االمین العام حالیًا(والقاضي المستشار الشیخ فیصل مولوي 

حصلت الجماعة اإلسالمیة على ترخیص بشكل رسمي في . ، والكاتب اإلسالمي محمد علي الضناوي)حالیًا
 بخطوطھ العریضة وان اختلفوا معھم في  المسلمینوالجماعة تعتمد فكر االخوان. ١٨/٦/١٩٦٤لبنان في 

. بعض التفاصیل التنظیمیة أو السیاسیة

: السلفیة

التعبیر عقیدة كل أھل الُسّنة والجماعة، تقضي باالھتداء یعني في االساس ف علیھ، وھو مصطلح مختَل
أما مصطلح السلفیة الیوم فھو یستخدم احیانا . بالسلف الصالح وھم أھل القرن االول من المسلمین الصالحین

ة العربیة  وممارسة الى المذھب الوھابي الحاكم في المملكًاون فكرعلة على الوھابیین، وھم الذین یتبللدال
ل سعود بوجھ السلطنة آالمتحالف مع ) ١٧٩١-١٧٠٣(الوھاب السعودیة الذي انشئ على ید محمد بن عبد 

  .العثمانیة

السلفیة الجھادیة فھي تلك المحدثة على ایدي تنظیم القاعدة بشكل اساسي بعد الدمج ما بین الفكر الوھابي أما 
رت في مجمل  لھا، والتي اّثالوھابي بشكل رئیسي منطلقًاوفكر االخوان المسلمین، والتي تتخذ من الفكر 

  .الفكر السلفي
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: الوھابیة

ُتطلق على الدعوة التي اطلقھا محمد بن عبد الوھاب في الجزیرة العربیة اواسط القرن الثامن عشر میالدي، 
ل التوسل وھي تدعو الى الرجوع الى الصافي من االسالم حسب السلف الصالح وترفض ما تسمیھ بدع مث

انتشرت في . باالولیاء، وزیارة القبور وسب الصحابة، وتعتمد في مرجعیتھا على األئمة االربعة وابن تیمیة
  ).محمد بن سعود(الجزیرة العربیة بعد التحالف الذي قام بین محمد بن عبد الوھاب وآل سعود 

  

   :الجھاد 

 :وھو قسمان

معنى أنھ غیر ملزم لجمیع المسلمین، وأقل فرص الكفایة ھو حیث ُیعتبر القتال فرض كفایة ب: جھاد الطلب
ھذا (سد الثغور بالمؤمنین إلرھاب أعداء اهللا، وإرسال جیش في السنة على األقل لمحاربة أعداء المسلمین 

، حیث انھ من واجب اإلمام أن یبعث سریة إلى دار الحرب كل سنة مرة )یشترط قیام خالفة أو دولة اسالمیة
. وعلى الرعیة إعانتھأو مرتین،

: وھذا یكون فرض عین بل أھم فروض األعیان، اي ھو واجب على كل مسلم، ویتعین في حالة: جھاد الدفع
 التي -یصبح فرض عین على أھل ھذه البلدةالجھاد في ھذه الحالة . دخول الكفار بلد من بالد المسلمین

ن إذن والده، والزوجة دون إذن زوجھا،  وعلى من قرب منھم، بحیث یخرج الولد دو-رھاجمھا الكفا
والمدین دون إذن دائنھ، فإن لم یكف أھل تلك البلدة أو قّصروا أو تكاسلوا أو قعدوا، عندھا یتوسع فرض 

العین على شكل دوائر األقرب فاألقرب 

  

: المذھب الجعفري

 نسبھ الى علي بن ابي  بالشیعة أو االثني عشریة، ھو نسبة الى جعفر الصادق الذي یعودویعرف ایضًا
  .طالب، وھي الطائفة االسالمیة الثانیة بعد أھل السنة والجماعة

:الحركة االسالمیة

 لفظ ومصطلح فكري سیاسي معاصر، یطلق على الفصائل والتنظیمات والجماعات التي تقوم حركتھا ھي
امل یطال كل مفاصل الحیاة على أساس مفھوم كل منھا للعقیدة االسالمیة، والتي تتبنى االسالم كنظام ش

وترى ھذه الجماعات أیضًا في االسالم إیدیولوجیة سیاسیة . السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة
بقدر ما ترى فیھ دینًا، وأنھ الحل الوحید لحل المشكالت التي عصفت في األمة المسلمة، والذي یمكن أن 

. نحو سلم المجد والرقيیؤسس لبعث نھضة األمة من جدید ویعرج بھا
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طلق كصفة عامة لحركة اإلخوان المسلمین التي تعتبر أولى یذكر أن مصطلح الحركة االسالمیة كان ُی
وعلى ھذا، ینظر إلى ھذه الحركة على أنھا . ١٩٢٨الحركات االسالمیة التي نشأت على ھذا الفكر في العام 

  .لحركات االسالمیة األخرىالحركة األم والتي تفرعت منھا باقي الجماعات أو ا

حركات : ر عن نفس المفھوم من مثلطلق على الحركات االسالمیة مجموعة من التسمیات التي تعّبُیكما 
.االسالم السیاسي، والحركات االسالمویة، واالسالم الحركي
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      إستمارة المقابالت: ٣ملحق 

  

   الحركة فيلذي تّمت مقابلتھ الشخص ااسم الحركة االسالمیة وموقع. ١

  

  یدةعقفي ال. ٢

ھم المبادىء والتعالیمأ

ااالھداف السیاسیة والدینیة وھل من فرق بینھم

التجارة مع غیر المسلم/ التنوع/ النظرة الى اآلخر في لبنان

التغییر واالصالح

  ةسیاسفي ال. ٣

 السعي ، العولمة، الخصخصة،یة، االقتصاد، الطائف السیاسيالنظام(ع الدولة مالواقع اللبناني والعالقة
 )لوطنالنظرة لتمثیل رسمي، للحصول على 

العالقة مع غیر اللبناني

 ةحركال وعملالالعوامل االیجابیة والسلبیة الخارجیة التي تؤثر على

  

  على صعید العمل المیداني. ٤

االطفال، والنساء، ستھدافستقطاب واال األنشطة تحدید /الدعوة و لنشر العقیدةاالنشطة والمشاریع 
.والشباب، والرجال

داخل الحركات االسالمیةوضع النساء 

المناھج، العالقة بین التلمیذ واالستاذ، حفظ القرآن ( الُمتبعةمناھج التعلیم (

  

  تنامي الحركات االسالمیة اسباب  عن. ٥
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  .ئھاجرا الزمني إلوفق التسلسلَتِرد  ن التي شملتھا الدراسة،والمقابالت العشر: ٤ملحق 

  خالد الضاھراالستاذ 

  تیار العدالة والتنمیةرئیس 

  . في منطقة ببنین في عكار٢٠٠٨ آب ٢٣ُجریت المقابلة بتاریخ أ

  

 ، ثم ٢٠٠٠عام الحتى   في الجماعة اإلسالمیة وھو عضو سابق٢٠٠٦ عام   خالد الضاھر من ِقَبلسسأت
   ٢٠٠٧ عامذي تشّكل  ال المستقل إلى اللقاء اإلسالمي بعدھاانضم

  

  في العقیدة 

ننتمي إلى مذھب أھل السّنة والجماعة، وقد أسسنا تیار العدالة والتنمیة لوجود حاجة لمعالجة الواقع بعد 
الضغوط األمنیة السوریة، باإلضافة إلى الحاجة لمشروع سیاسي إسالمي نھضوي لبناني، بعد القصور في 

  . تحقیق مشروع إسالمي مماثل

 نعتبر أنفسنا حركة إسالمیة بذاتھا، بل من ضمن عمل سیاسي إسالمي یتوافق مع الواقع، وأھم ونحن ال
  : المبادئ التي نعمل وفقھا ھي

  .الحفاظ على العقیدة والحریة والحقوق واحترام  ممارسة الشعائر المكفولة بالدستور-
االحترام المتبادل والتعایش -
  

یھدف إلى تحصین الساحة السنیة وعدم السماح باختراقھا والتصّدي  يونعمل ایضًا ضمن اللقاء اإلسالمي الذ
لمحاولة توریطھا في أعمال مسیئة، خاصًة وأن االستھداف المخابراتي قد إتضح في نھر البارد وأن 

  . وأعتقد أن كل المسلمین مع مشروع السلم والوحدة الوطنیة والعیش المشترك. المخابرات السوریة وراء ذلك

ومن .  فالكرامة من اهللا،"ولقد كّرمنا بني آدم"قة مع اآلخر بالنسبة لنا تعتمد على الحق والكرامة العال إن
  . وجھة النظرة الدینیة أصل اإلنسان واحد

 ،"وتعاونوا على البر والتقوى"بالنسبة للتنوع، نعتبر ان ذلك ھو إرادة اهللا، لكن یجب أن یستند على التعاون 
. ویجب أن تكون حقوق اإلنسان مضمونة لكل الناس، والظلم ممنوع.  الخیرفاألصل ھو التعاون على

ال مشكلة . والتعاطي مع االخر یكون من خالل العقیدة، فھناك عقائد تجیز اإلعتداء على من ھم من دین آخر
ن لدینا مع االختالف وھناك توجھ للقاء بعض الفعالیات المسیحیة والعلویة، وھناك عالقات سیاسیة وتعاو

.تجاري



- 60  -

ونظرتنا إلى اإلصالح تستند الى تحقیق نظام مدني، وإحالل . إن أساس اإلصالح ھو االستقرار السیاسي
. العدالة، وبناء دولة المؤسسات، وإعتماد الكفاءة في التعیینات الرسمیة، وإحالل المساواة بین كل المواطنین

  .وتا المناطقیة الجاریة الیومفأھل عكار مثًال مظلومون في التعیینات الرسمیة بسبب الك

ونحن نتمنى تغییر الواقع إلى األفضل بإتجاه بناء دولة فاعلة تضمن الحریات وتكافؤ الفرص وحقوق 
  . اإلنسان

أما بالنسبة للنظام االقتصادي، فإننا مع االقتصاد الحر لكن لیس مع اإلحتكار أو الرأسمالیة المتوحشة ولسنا 
 القضایا الحیویة ال بد أن تكون تحت رعایة الدولة، ونتمنى أن ال ُتخصص ولكن. مع االقتصاد الموّجھ
  . المؤسسات الرئیسیة

  

  في السیاسة 

الكل مع مشروع الدولة وال نطرح الدولة اإلسالمیة، أما النظام السیاسي فیحتاج إلى تطویر وھناك حقوق 
  .لسوریة والحروب، وھناك ظلموحریات یجب إقرارھا، ونرى ان الخلل في النظام سببھ المخابرات ا

لكنھ لم ُیطبَّق وھناك فتح لمواضیع ال ضرورة لھا بسبب " تعادل" كان بمثابة ٢٠٠٨واتفاق الدوحة عام 
  ).في إشارة إلى النقاش حول صالحیات نائب رئیس مجلس الوزراء(االنتخابات 

ّما التعاطي مع األحزاب الالطائفیة فیكون موقفنا كتیار العدالة والتنمیة ھو أن یتم إلغاء الطائفیة السیاسیة، أ
، "وتعاونوا على البر والتقوى"ضمن إطار التعاون على المصلحة الوطنیة وھو أمٌر مطلوب شرعًا ومصلحة 

  .ونحن مع الدولة المدنیة حیث العدالة وتكافؤ الفرص والمؤسسات وحقوق المرأة".  ال إكراه في الدین"و

، ھناك حاجة لخّطة شاملة في ظل األزمة األمنیة والسیاسیة، وحاجة لخطة ھناك أزمة كبیرة إسمھا الفقر
  .ضمان البطالة، ضمان العیش الكریم: طوارئ وإلیجاد شبكات أمان، مثًال

ونحن نشارك في الحیاة السیاسیة ونسعى إلى دخول المؤسسات بشكل طبیعي لنكون لسان حال الشارع 
أّما ظروف البلد الحالیة، فقد . دولة المؤسسات ونتمسك بخیار الدولةالطرابلسي واإلسالمي والسني، وننادي ب

  .أّدت إلى توازن سلبي

ونعتبر . وطننا ھو لبنان، لكننا مع مشروع الوحدة العربیة واإلسالمیة، الوحدة الحضاریة ال الوحدة القھریة
  .نموذج االتحاد األوروبي نموذجًا جیدًا

  :لعالم اإلسالمي التي من أسبابھا الدیكتاتوریة والقھر ونطالب بـونحن نسعى الى مواجھة التخّلف في ا

  حق االختیار وإحترام الحریات-
حقوق اإلنسان ضمن القواعد اإلسالمیة ھي نظرة احترام وتكریم-
فرصة حیاة كریمة للناس-
التركیز على مسألة القضاء-
. ةرفض العودة للسالح، ونعتب على األطراف التي ال تعمل لمصلحة الدول-
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ونرى ان اإلصالح یكون من خالل العمل السیاسي، لكن ھنالك أزمة بسبب تدّخالت النظام السوري في 
.  العربیة- العربیة واإلیرانیة-شؤوننا الداخلیة، وتأزُّم الوضع اإلقلیمي في المنطقة، والتجاذبات العربیة

ارج بتسھیل إقلیمي، وھو یستھدف أھل بالنسبة للوضع األمني في الشمال، فاإلرھاب بنظرنا وافٌد من الخ
كما أن بعض الجمعیات اإلسالمیة والسلفیة أّمنت التغطیة لعملیة الجیش اللبناني في نھر البارد عام . السّنة

٢٠٠٧.  

  

  على صعید العمل المیداني

   .نعتمد الفكر والتعلیم والعقل والمنطق والحّجة، وھو عمل سلمي علني. عملنا سیاسي أكثر منھ دیني

احتفاالت، ندوات، لقاءات، خطب في المساجد، مؤتمرات، نشرات، وثائق : نعتمد الوسائل التالیة في عملنا
  . ، ونحاول إستقطاب مؤیدین من خالل الفكر، وحمل الدعوة والدفاع عنھا)ال دینیة(فكریة، مدرسة أكادیمیة 

واالستقطاب ھو استقطاب شعبي من . انیةال نعتمد اإلنتساب الحزبي، لدینا تیار واسع في كل المناطق اللبن
". الرموز"خالل 

  .بحّقھا من خالل تخصیص كوتا للنساء ضمن التیار" التمییز اإلیجابي"بالنسبة للمرأة، نعتمد 

بالنسبة للتمویل، ال مصادر تمویل لدینا غیر المدارس التي یملكھا  خالد الضاھر وأقرباؤه، وھذه المدرسة 
  .درسة خاصة، تربویة، منھجیة، ال عالقة لھا بالعمل السیاسيھي م) مكان المقابلة(

ضروري التعاطي بشكل إیجابي مع الواقع الفلسطیني، فالفلسطینیون البالنسبة للفلسطینیین في لبنان، من 
  .نحن ال نعمل مع الالجئین الفلسطینیین في لبنان، وإنما ھناك تواصل مع بعض الفعالیات الفلسطینیة. ُظلموا

  

  نامي الحركات اإلسالمیة عن ت

) مثل عباد الرحمن(إن بروز الحركات اإلسالمیة لیس طارئًا، فالدعاة والجمعیات ظھرت منذ وقت االستقالل 
  .حیث كانت تقوم بالعمل الخیري والفكري والثقافي والمؤسسي

. عن الدولةأما العمل السیاسي فكان من خالل الحضور على األرض والجمھور العریض، ولم یكن خارجًا 
اآلن ھناك حملة على اإلسالمیین من ِقَبل النظام السوري لتصویر المسلمین الُسنة كإرھابیین، بھدف نشر 

  .البلبلة كي یعید ھذا النظام سیطرتھ على لبنان، ویبدو أن حزب اهللا سیأخذ دور الشرطي في ذلك

 السّنة واجھة البلد، مع أن الحریري وھناك حسابات محلیة طائفیة ومذھبیة من اجل منع أن یكون المسلمین
یتعامل مع الھیئات من ضمن مشروع الدولة، وھناك عناصر ُأرسلت من الخارج تقوم ) تیار المستقبل(

  .  بالتخریب

وأمام أخطار معینة، فإن الحركات اإلسالمیة أقدر على مواجھة حزب اهللا من تیار المستقبل الذي ھو مرجعیة 
  .سیاسیة
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ة للشعب األمیركي، نمّیز بین الشعب واإلدارة غیر العادلة، والدلیل ھو أن ما یجري في ال نحمل اإلساء
نحن لیس لدینا مشكلة مع األمیركیین، بل ھم الذین  . فلسطین والعراق أساء لدور األمیركیین وشّوه صورتھم

  .جاءوا إلى أرضنا واعتدوا عیلنا، لكن من حّقنا أن نواجھ أي مشروع غاٍز
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  الشیخ كنعان ناجي 

   طرابلس-اللقاء اإلسالمي المستقل

  .  في مدینة طرابلس٢٠٠٨ آب ٢٨ُجریت المقابلة بتاریخ أ

  

 خالد ،كنعان ناجي یضم مجموعة من الشخصیات والمشایخ ابرزھمھو  و٢٠٠٦سنة عن اللقاء لن ُأع
الشباب (فواز حسین آغا ، )لقّراءشیخ ا(بالل بارودي ، )علماء الصحوة(زكریا المصري ، الضاھر

  . نیعلماء دین ومشایخ آخر، و)اإلسالمي

  

  في العقیدة 

  .نحن من أھل السّنة والجماعة، وال فرق بالنسبة لنا بین األھداف السیاسیة والدینیة

 وأن ُیخضع السیاسة واآلراء ،"وال تموتوا إال وأنتم مسلمون"مطلوب من المسلم أن یحافظ على دینھ 
  . ونحن مع إتفاق الطائف، ونتعاطى مع لبنان الوطن كأمر واقع. الح لھوالمص

أنا من الجیل الذي دفع . تعّلمنا درسًا من الحرب االھلیة، ونعلم أنھ یمكننا أن نتعایش الیوم مع اآلخر في لبنان
  .ال تقعوا في حرب أھلیة في لبنان مجددًا: ثمن الحرب، وأكّرس حیاتي ألقول

توّرط الكثیر من الشباب في . ، وبدل أن أكمل تعلیمي دخلت في الحرب مع الذین دخلوا١٩٧٢تخّرجت عام 
  .لقد كانت الحرب جریمة أثبتْت أنھا ال تنفع. الحرب األھلیة، إما ُقتلوا أو تفّرقوا

 كنت أنا. لذلك یجب على الناس أن تتقّبل بعضھا لكي ُنكّمل في ھذا الوطن. إن التنوع في لبنان سالٌح ذو حّدین
إن طرابلس متنوعة، فیھا الموارنة، والعلویین، . في الحرب األھلیة ال أتكّلم مع المسیحي، الیوم ھذا انتھى

  .والمشكلة مع العلویین ھي في محاولتھم إعادة الغیتو، أي اإلنغالق. والروم األرثودوكس، والُسّنة

، وال نفرض على طائفٍة "محادل" تشّكل ونحن مع الدوائر التي ال. نعتبر ان اإلنتخابات ھي أساس اإلصالح
ما نائبھم، ولكن یمكن اعتماد المفاضلة، أنا مع اختیار الطوائف لممثلیھم في الندوة البرلمانیة، ولكن لیس فقط 

  .واإلصالح یكون أیضًا من خالل الدخول إلى إدارات الدولة. ممثلیھم، بل ممّثلي كل الوطن إذا امكن

  

في السیاسة 

فالنظام . اللبناني تحكمھ الوراثة، وھو موجود منذ قبل االستقالل، وھذا یقتل الطموح عند المواطنینإن النظام 
ونحن ضد .  وارثي الزعامة السیاسیةھر ألن یمسك بھ كما ھو، أي بزعمائالسوري عندما أمسك لبنان، اضط

ئفیة شيء واإلیمان والدین شيء الطا. التوارث اإلقطاعي السیاسي، ونعتبر ان الصیغة الطائفیة بحاجة لتغییر
  .آخر
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الصیغة الطائفیة  تخّطاھا الزمن وھي ُوضعت عندما كان و .إن الواقع اللبناني طائفي، ولسنا نحن من اخترعھ
إن تغییرھا اآلن ال یكون عن طریق العلمنة، وإنما عن طریق إلغاء الطائفیة . یشّكل الموارنة أكثریة في البلد

مناصب والتعیینات على أساس الكفاءة، ذلك إذا ُألغیت الطائفیة السیاسیة یتحّول لبنان السیاسیة، وأن تكون ال
وھنا، اعطى الشیخ ناجي مثًال من تجربتھ، لدى مشاركتھ في مباراة لدورة كشاف في وزارة . إلى نظام أكثري

أن یتحّدث إلى ، فبالرغم من حصولھ على المركز األول، طلبوا منھ ١٩٦٨ عام ١٥الدفاع وھو في سن الـ
 ٩٠كما عّلق أن ". زعاماتي"فالتقسیم الذي یحدث ھو طائفي ومذھبي ومناطقي و. رشید كرامي لینضم للدورة

. مشارك ومشاركة في الدورة المذكورة اعاله٩٠مسؤوًال رافقوا الـ

اإلحتكار، بالنسبة لإلقتصاد، فالنظام االقتصادي األمثل حسب الشرع یتمثل بالحریة اإلقتصادیة شرط عدم 
  .حرام في اإلسالم" الوكیل الحصري"فـ

لقد قام أحد مراكز الدراسات بإجراء دراسة مؤخرًا حول األحوال المعیشیة في . إن الوضع االقتصادي صعب
 ألف لیرة لبنانیة في حین انھ ٩٠٠لبنان، وكانت إحدى النتائج ان معدل مدخول العائلة في طرابلس یساوي 

ووفقًا لرئیس بلدیة طرابلس، فإن البطالة  في المدینة قد ناھزت . بنانیة في بیروت لیرة ل١٤٠٠٠٠٠یساوي 
 ٥٠٠٠ حّبة بـ١٠٠(وھذا یؤّدي إلى مشاكل اجتماعیة مثل توّفر الحبوب المخّدرة بسعر زھید %. ٥٣نسبة 
  .، حیث باتت عملیة بیع وشراء ھذه الحبوب تتم في الشارع وعلى المأل)لیرة

القمح ( لبنان، من المھم العمل على تأمین األمن الغذائي، والسكن والمواد االساسیة في نظام مرّكب مثل
ولكن الفساد المستشري في القطاع العام . للمواطنین، والصحة، والتعلیم، وبدل اإلیجارات العادلة) والخبز

مثًال، ھنالك  . لنحن نطالب ھنا بإستحداث صناعات تحویلیة في منطقة الشما. یحول دون تحقیق ذلك بالطبع
  .في منطقة البقاع ولكن ال یوجد مصنع واحد في عكار) تصنیع غذائي" (كونسروة" مصانع ٣

أما بالنسبة . ونحن نطالب بدولة الرعایة، خاصًة في أمور الرعایة الصحیة، وضمان شیخوخة، والتعلیم
  .لذلكلخدمات الكھرباء والمیاه والھاتف، فنحن مع خصخصتھا وفتح باب المنافسة 

 دول داخل الدولة، وھي متمثلة بدولة حزب اهللا، ودولة سعد الحریري، ٤ او ٣بالنسبة للدولة اللبنانیة، ھنالك 
  . كما ان ھنالك أجھزة أمنیة لكل طرف من ھؤالء. واالن دولة الرئیس میشال سلیمان

ونحن نؤمن باإلصالح من . إذا كان ھناك دولة، نحن نسعى الى أن نكون جزءًا منھا وان نتمثل في وزاراتھا
  .خالل التمثیل في المجلس النیابي، والتوظیف السلیم والنظیف في إدارات الدولة

ونحن إذ نتطّلع إلى نموذج كالسوق األوروبیة، نرى انھ . ال ننظر إلى لبنان بشكل ضیق، فالعالم قریة صغیرة
  .بحتةال" اللبننة"ال یمكن العودة بلبنان إلى الوراء، أي الى تحقیق 

نتمنى ان یتحقق بعض من مثل إنشاء سوق عربیة مشتركة، عملة مشتركة، رفع الجمارك، حتى قّوة عسكریة 
  .عربیة مشتركة

أما بالنسبة للتمثیل الدبلوماسي مع سوریا، فھو جّید بالشكل، ولبنان جزٌء من بالد الشام جغرافیًا، ولكن سوریا 
  .ى الفرات، والفلوجة، والرماديلیست كل بالد الشام، فھذه االخیرة تصل إل

  

  على صعید العمل المیداني
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أما االستقطاب، فھو ُیعَمل علیھ من خالل البنود العشرة . یشّكل اللقاء اإلسالمي المستقل عمًال جبھویًا جدیدًا
، أّما االستقطاب السیاسي فھو لتیار "حالة من الحاالت"على المستوى الشعبي، نحن . في وثیقة اللقاء

  . ریريالح

اما لجھة التنظیم، فال أعداد . ن من لبنان، ولم نشّكل حالة بعدیالسوری خروجونحن لم نستطع العمل قبل 
 شابًا یذھبون إلى البیوت والمساجد ١٧عندنا االن . نقوم بدورات تأھیل لقادة شریعة. محددة او نھائیة

ي األمس، مثًال، كان ھناك لقاء في أحد ف .لقات علنیة مقابل بدًال صغیرًاوالدكاكین لنشر الوعي عبر ح
  . شخصًا٨٠الدكاكین ضم 

بالنسبة لدور المرأة في اإلسالم، فإن تكلیفھا كتكلیف الرجل، وتستطیع أن تمارس دورًا رائعًا، ولكن استغالل 
ستغالل فالمرأة یمكن أن تلعب دورًا أساسیًا في اإلعالنات مثل الرجل دون إ. المرأة كسلعة جنسیة إھانة بحقھا

  . جسدھا

نحن نرى ان عدد النساء أكبر من عدد الرجال في مجتمعنا الیوم، وإذا لم َتُقم المرأة بدورھا في المجتمع، فھذا 
  . یعني ان اكثر من نصف المجتمع غیر ُمنتج

وھنالك القلیل ممن . بالنسبة للتمویل، نحن ال نحتاج لمبالغ ضخمة، ولكن ھناك مالیة بسیطة في الجبھة
  . وكل طرف في الجبھة لھ عالقاتھ وتاریخھ ومؤسساتھ. عدوننا، وأنا میسور وأستطیع أن أساعدیسا

لیس عندنا مؤسسة تربویة، لكن من المھم تربیة اطفالنا على معرفة اآلخر بشكل موضوعي، فھذا یزیدنا 
لیس لدینا مسائل ُمخّبأة، نحن في السّنة، . غنًى، فلماذا أسمع عن المسیحیین على لسان فالن بدل أن أقرأ كتبھم

  !فإذا كان لدیك إیمان بشيء، إعلنھ. كل شيء مطروح للنقاش، وال حیاء في الدین

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

فمنذ عام جاء تنظیم فتح اإلسالم من سوریا . إن الحالة المتطرفة عابرة ألنھا لن تنجح في الواقع اللبناني
أما نحن فكّنا مالَحقین . فھذه النماذج السیئة ھي التي كانت عند السوریین. والمجموعة في البارد لیست سلفیة

  .من النظام السوري

، ٢٠٠٨ أیار ٧حزب اهللا لبیروت في " احتالل"من العوامل التي ساعدت على بروز الحركات االسالمیة، 
ذا وقد ذھب ضحیة ذلك، فظھر الوضع الحالي لھذه الحركات، ھبفالسّنة في طرابلس والبقاع لم یقبلوا 

 ١٤٠ أكثر من ٢٠٠٧المعارك المسلحة بین الجیش اللبناني وتنظیم فتح اإلسالم في مخیم نھر البارد عام 
ولعب . فلوال تأیید الُسنة للجیش ودعمھ، لما استطاع ھذا األخیر التخّلص من فتح اإلسالم. عسكري ُسني

  .أن تیار المستقبل ھو الذي إستفاد من ذلكالسلفیون دورًا في التخّلص من فتح اإلسالم بالرغم من 

  ".إنشاء اهللا لن تصیر ألن أحدًا مّنا لن یربح"اما عن الحرب بین السنة والشیعة، 

وأنھى الشیخ ناجي قائًال بأن الخوف من اإلسالمیین مبرٌر بسبب الصورة التي ُتعطى عنھم وبسبب بعض 
  ."األحباش والسواطیر"مثاًال عن صورة وأعطى . تصّرفات المتطّرفین ودور األجھزة االمنیة
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داعي اإلسالم الشھالالشیخ 

رئیس جمعیة الھدایة واإلحسان 

  . في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ١ُجریت المقابلة بتاریخأ

  

للسلفیة ع  في طرابلس في الفترة االخیرة كمرجإسمھ برز .والده سالم الشھال من مشایخ طرابلس والدعاة فیھا
    .في الشمال

  

  في العقیدة 

 ومصطلح السلفیة ُیقصد بھ الرجوع إلى منھج السلف الصالح، والصحابة ).صلعم(نتبع مدرسة رسول اهللا 
ھؤالء كانوا أقرب إلى عھد الرسول، وھم أعرف باللغة والدین نظرًا لصحبتھ وقرب . والتابعین علمًا وعمًال

خل فیھا ما دخل من فلسفات وعقائد أخرى أّثرت في عھدھم منھ، وذلك دون تكّلف وقبل أن تتسع البلدان وید
  .عقول بعض المسلمین، مما أّثر بالتالي على صفاء اإلسالم وفھمھ بالشكل الصحیح

والسلفیة تساوي . ونعتمد اإلصالح في العقیدة والعبادة والسلوك وجمیع مناحي الحیاة للفرد واألسرة والمجتمع
  .اإلسالم الصافي الصحیح

الم دین ودولة ویشمل جمیع المجاالت واألبواب والتخصصات ویؤسس ویبني العالقات داخل ونرى أن اإلس
  .المجتمع على أساس من العدل واإلحسان

أھم المبادئ ھي الحفاظ على نصاعة اإلسالم والدفاع عنھ من أي ھجمة، سواء كانت إعالمیة أو عسكریة، 
والھدف األسمى أن یكون الناس عباد هللا . الدنیا واآلخرةونشر ھذا اإلسالم، ألننا نعتبره السعادة للناس في 

  .وھكذا تكون السعادة، وان یكون اإلنسان حرًا، فال عبودیة لمخلوق أو بشر أو مال

وندعو الناس ألن یكونوا أحرارًا ویرجعوا في أحكامھم لما شّرعھ اهللا، وھكذا یكونون أحرارًا وعّبادًا هللا 
  .شر أن یرجعوا ویتعّبدوا لمعبود واحدبمعنى الكلمة ألن الفطرة للب

وال فرق عندنا  بین األھداف الدینیة والسیاسیة، فالھدف اإلنساني السامي یرجع إلى الدین ألن القوي یفرض 
  .القانون والدستور، فتنقلب األمور

  .ند أھل الحقفقّوة الحق ھي ع. أما السیاسة الحاضرة فال أصول لھا، وكّلھا منافع وقوة والحق لیس ھو السائد

ولكن ... َلْیتھم یعاملوننا ھكذا. في عالقتنا مع اآلخر، نتمّنى أن یعاملنا كما نعاملھ، لكن نقول ھذا خیاره ونتركھ
  .دائمًا ھناك تشویش وتضخیم والكثیر من الدعایة الكاذبة الملیئة باإلفتراءات
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 إذا ُأقیم على اساس العدل، فعندھا ولكن. إن التنوع ضعف إذا ُأسيء استخدامھ وتم طرحھ من أجل النفوذ
ولیس كما ھو الواقع الذي نعیشھ والتدخالت الخارجیة التي ال تتم دون تفاعٍل . ینتفي الضرر وینقلب إیجابًا

.داخلي

كما من المھم إصالح . نعمل وفق ما نراه واقعیًا ومفیدًا، وھو إصالح الناس للحفاظ على البلد من ناحیة الِقَیم
نحن نرى الحل في اإلسالم ألنھ یضبطني . ھ ال یوجد ضمیر حي، فلبنان صار مزرعة للجمیعالضمیر، ألن

  .بمسألة العدل في حال حكمُت، وغیري لن یفعل ذلك

 ونحن على عالقة مع العدید من ."لكم دینكم، ولي دین"في العالقة مع اآلخر، نعتمد قول الرسول األكرم 
  ).نائبة في البرلمان اللبناني(الشخصیات المسیحیة، مثل نائلة معوض 

یكثر التآمر على الطائفة السنیة في ھذه المرحلة، لذلك شعر الجمیع أن التیار السلفي ھو عنصر مھم وأي 
ولذلك ھو . تآمر علیھ ھو تآمر على الطائفة، وعندما ُفسح المجال لھ للدفاع عن نفسھ، تبّین أنھ تیار منِصف

  .یس لھ مصلحة في أن یكون للطائفة السنیة تأثیریخیف الخصوم واألعداء ویخیف من ل

لم نستخدم القوة لفرض الھیمنة ولكننا ندافع عن أنفسنا عند الضرورة، والدفاع عن النفس ھو مشررَّع في 
  . الدین

  

في السیاسة 

ما ھو أولى، في عالقتنا مع الدولة لم نشأ أن ندخل في الشأن العام من الباب العریض ألن اھتمامنا ُمَركٌَّز على 
نحن ننصح وُنرشد ونساھم في الشأن العام، ونرّكز . وھو خیٌر من القفز في الھواء والقیام بمحاوالت فاشلة

  . واألولویة عندنا ھي الحفاظ على إتفاق الطائف، وتحقیق العدالة للجمیع. على الطائفة وإصالح المجتمع

إن لبنان قائٌم على طوائفھ، والصیغة . میع أن یرفضھإن إلغاء الطائفیة السیاسیة وھو مطلب مثالي یخجل الج
  .الطائفیة أقل ضررًا من الصیغة الالطائفیة، ألن األخیرة تعني ھیمنة فریق معّین تحت ستار ال طائفي

نحن ال نسعى لدخول المجلس النیابي،  فمن . الضغط  في لبنان ال یزال موجودًا حتى بعد الخروج السوري
بمحاولة إقامة دولة إسالمیة، فكیف إذا دخلنا الى الندوة البرلمانیة؟ رغم أننا نعرف أن ذلك دون ھذا نحن ُنّتھم 

نحن نرضى بالواقع ونتعامل معھ، ونتمنى . من حّقنا ولكننا متنازلون عنھ، ونعمل على دفع الضرر عن أھلنا
  .أن یكون لبنان أفضل ونطالب الدولة أن تكون عادلة مع مواطنیھا

  . قتصادي، فھو یعكس الحالة السائدة، وھي أن القوي یأكل الضعیفأما الوضع اال

  

  على صعید العمل المیداني
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نعتمد في نشر الدعوة على مشاریع مباشرة، مثل اإلذاعة، والدروس الدینیة، والنصیحة، والعنوان العریض 
  .لعملنا ھو الصدق، مما اكَسبنا المصداقیة

اب الجماھیري ضرورة للحفاظ على النھج والخط، لكنھ لیس ال توجد عضویة في مؤسساتنا، واإلستقط
  . وأعدادنا كبیرة ولكن تتفاوت حسب درجة اإلقتناع، ولیس لدینا إحصاءات دقیقة. األولویة

نتوجھ في انشطتنا لألطفال، وعندما یصبحون  ُمَمّیزین، حینھا  یمكن أن ُیَعّلموا أطفاًال آخرین، و كّلما كبروا، 
  .  د من الُفرصنفتح لھم المزی

أما األخوات، فبحسب وقتھن ومقدرتھن یعطین دروسًا في الدین لألخریات، والمجال مفتوح امامھن على 
  .مصراعیھ في مجال الدعوة

المنھجیة المتبعة في التعلیم  أقرب إلى الطریقة التقلیدیة، والعالقة بین األستاذ والطالب في الغالب تقوم على 
  .ة وإزالة العوائقنوع من األخّوة والصحب

ال توجد مشاریع اكتفاء ذاتي إلى اآلن، وبسبب محاوالت الحصار على تیارنا السلفي، فما یأتینا من مال بالكاد 
  .یكفي لسّد حاجات الضرورة، ومعظمھ من معارف لنا في الداخل والخارج

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

أثناء " بالسعي للخیر"وقد قمنا . لوجود السوري في لبنان أثناء ا١٩٩٦/ ١٩٩٥ في العام مؤسساتناُأطلقت 
والسبب ھو تعّطش . النور وظھرت الشمس من خلف الُحجببزغ  ولكن. یة ولكننا لم ُنعامل جیدًاأحداث الضن

لقد وجدوا الصفاء والعزم والمصداقیة في التیار السلفي، بالرغم من وجود . الناس للنور والحق والحقیقة
لقد أوجد صمود تیارنا في وجھ الھیمنة تلك مصداقیًة عند الناس، وإن لم یسعفھم . ریة القویةالھیمنة السو

  .الظرف آنذاك للوقوف معنا

لقد صبرُت على الظلم ولم أتنازل ولم أخضع حتى سمح الوقت للناس بالتعبیر، وحّلت ظروف جعلتنا نعمل 
د التیار إقباًال ملفتًا بسبب تاریخھ القدیم وتاریخھ وفي شھوٍر قلیلة، شھ. بقناعاتنا، فوجدنا أن الناس معنا

  .  المعاصر الذي لم یتغیر

وفي السنوات القلیلة االخیرة، تالقت . وھذا یدخل تحت عنوان مواجھة الظلم والصدق مع اآلخرین واإلنصاف
عة المصلحة، نحن في المقابل نقول أن الطرف األقوى یحدد طبی. مصالح األمیركان مع مصالحنا، نحن الُسنة

  .لذلك قامت أمریكا باالستفادة من األطراف السنیة، البعض كان عمیًال والبعض وجد حاجة للتعامل معھا

أنا بیتي محتل الیوم، . نحن كتیار سلفي نرى ان ال ضرورة وال قدرة لنا على مواجھة الخط األمیركي
  .  فھي مناھضة للحقوق اإلسالمیة عامًةأما أمریكا، . واالولویة عندي ھي مواجھة الھالل الشیعي محلیًا
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عند الخمیني، لم یكن ھناك شيء بیننا وبین " تصدیر الثورة"بالنسبة للعالقة مع الشیعة، وقبل أن یبدأ شعار 
  .فإذا كّفوا نكّف. إن الشیعة یحاولون تصدیر الثورة، والھجمة على أھل الُسنة الیوم دینیة و سیاسیة. الشیعة

  
. خدام حزب اهللا العداء إلسرائیل من اجل إستقطاب بعض السّنة، فمرّد ذلك ضعف أھل الُسنةأما بالنسبة إلست

ولكن، َمن الذي أدخل األمیركان إلى أفغانستان، ومن الذي تعامل معھم في العراق؟ ومن الحلیف ھنا ألمیركا؟ 
  .صومة مصالحإن القضیة ھي قضیة مصالح، والخصومة ھي خ. وھو یشیر في ھذه األسئلة الى إیران
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  الشیخ بالل شعبان

  أمین عام حركة التوحید اإلسالمي

   في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ٤أجریت المقابلة بتاریخ 

فرضت الحركة حرب طرابلس حیث خالل ة ص في طرابلس، وخا١٩٨٢اسسھا الشیخ سعید شعبان سنة 
حركة  : منقسمة الى حركتین، الحركة الیوم.ري الیھاة قبل عودة الجیش السورلفتسیطرتھا على المدینة 

 المجلس القیادي بقیادة - االسالميالتوحیدحركة ، و)ابن سعید شعبان( بقیادة بالل شعبان  االسالميالتوحید
   . ھاشم منقارة

  

  في العقیدة 

 كإنسان على مختلف ننتمي إلى اإلسالم األصیل، أي اإلسالم الشامل للدنیا واآلخرة الذي یتعاطى مع اإلنسان
فالمھم أن تنعكس العبادة الشعائریة بین . إننا ال نلزم أحدًا بمدرسة فقھیة محددة. األدیان والطوائف والمذاھب

ونشدد أن األصل في الدین واحد، إستنادًا إلى اآلیة . اإلنسان واهللا عالقًة تعاملیًة بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان
   ".ورضیت لكم اإلسالم دینًا "،"إن الدین عند اهللا اإلسالم"

  :أھم المبادئ في حركة التوحید اإلسالمي أربعة

  . أوًال الجماھیریة، أي االعتماد على القواعد الشعبیة ولیس النخبة وذلك ألھمیة العامل الشعبي من اجل التغییر

كرة المعارضة فكرة حّیة من ھنا فإن ف. ثانیًا، الجھادیة، وھي حالة الحضور الدائم والعنفوان ومقاومة الظلم
  . وإنسانیة في صمیم مبادئنا

  .ثالثًا، إعالء كلمة الحق من خالل تطبیق شرع اهللا على األرض

رابعًا، حالة الشورى، وھذا من خالل دائرة داخلیة تضّم الحاالت اإلسالمیة، ودائرة خارجیة تضم حاالت من 
فاألمة بكلیتھا . ة التي غالبًا ما توقعنا بالخطأفحالة الشورى ضروریة للخروج من الفردی. غیر المسلمین

  .   معصومة، أما األفراد فال

  .ودینیًا، نحن نسعى إلى تطبیق الدین اإلسالمي األصیل في ظل الدولة اللبنانیة

ھدفنا االستراتیجي ھو إقامة عدل اهللا بین جمیع الناس من المسلمین . ولدینا ھدف استراتیجي وھدف مرحلي
أما ھدفنا المرحلي، فھو إیجاد تمحوٍر ما حول . ین، أي دولة العدل، ودولة األنبیاء ال األقویاءوغیر المسلم

  . فكر سیاسي واحد بین الحركات اإلسالمیة یعید عّزة األمة

. ال یستطیع احد أن یفرض علّي الجغرافیا. وأنا مع لبنان كوطن وأدافع عنھ، ولكن ال شيء اسمھ وطن نھائي
لبنان، وھو استمد دستوره من الجمھوریة الفرنسیة الثالثة، التي ھي الیوم " سایكس بیكو"ات لقد صنعت تقسیم
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یجب أن تكون جزء من كّل أكبر من اجل التأثیر . الیوم، ال مكان للدول الصغیرة. جزء من االتحاد األوروبي
 ملیون ٣٠٠یین لبناني ضمن  مال٤"فأنا أقول . ّل ھو العالم العربيفلبنان جزء من كّل، وھذا الك. والتغییر

أضف إلى ذلك أن وجود . "تأبى الُعصّي إذا اجتمعن تكّسرًا، وإذا إفترقن تكّسرت آحادا"، وكذلك "عربي
أما أولویة . ھنا، أولویتنا ھي مقاتلة الیھود في إسرائیل. الكیان اإلسرائیلي مرتبط بحالة التشرذم العربي

  .     والصفویینالسلفیین، فھي مقاتلة الشیعة والفرس، 

إن اإلختالف موجود بینا وبین اآلخرین وھو اختالف في السیاسة، وخاصة مع المتحالفین مع المشروع 
إما أٌخ لك في الدین " و،"كّلكم آدم وآدم من تراب"األمیركي الصھیوني، وھو لیس خالٌف على اساس الدین 

إن اإلختالف . یكون دافعًا لبدء حوار سیاسيب ان وھذا اإلختالف في السیاسة یج". أو نظیر لك في الخلق
وان حركة التوحید اإلسالمي لم تقم بحرب بین طرابلس وزغرتا على سبیل . بنظرنا ھو تكاملي ولیس إلغائي

المثال على أساس مسلم مسیحي أیام الحرب االھلیة، إنما نزاعاتھا المسلحة كانت مع اطراف إختلفت معھم 
فالحضارة نتیجة تراكم إنساني .  إن التعدد ھو حكمة اهللا".لجعل الناس أمًة واحدةلو شاء اهللا "في السیاسة، 

.  متنوع ومشترك

ولكن . وكما قلت سابقًا، نحن ال مشكلة لدینا بالتعاطي والتواصل والتعاون مع اآلخر المختلف عنا بالدین
مشیرًا (یدّل على رغبة البعض لألسف، إن ما یحدث الیوم من تعّدي على بیوت العلویین في منطقة طرابلس 

بإلغاء اآلخر المختلف في الدین ) إلى الحركات اإلسالمیة المؤیدة لتیار المستقبل بقیادة سعد الحریري
  . والسیاسة

لذلك، وجب على كل القوانین والتشریعات أن تصّب في ذلك . أما اإلصالح بالنسبة لنا، فیعني خدمة اإلنسان
من ذلك مثًال، توفیر العیش الكریم . طیة والروتین المستشري في مؤسسات الدولةالھدف بعیدًا عن البیروقرا

لقد أبعَدْت تلك السیاسات المواطن عن . للمواطن اللبناني، وذلك عن طریق محاربة سیاسات اإلفقار والتجویع
.  المشاركة في صناعة القرار على كافة المستویات، وجعلتھ یلھث وراء لقمة العیش فقط

 طبعًا بالتغییرمن خالل االنخراط في العمل السیاسي واالجتماعي، وذلك عن طریق نشر المشروع نأمل
وعن طریق ... التغییري والحالة الشعبیة، وكذلك عن طریق االنخراط في مقاومة المشروع الصھیوني
  ...ك اإلذاعة التابعة لحركة التوحید اإلسالمي والخدمات الطبیة في مستوصفات الحركة، وغیر ذل

 وھو مفھوم غربي تمتد جذوره الى الماضي ،(Islamofobia)" رھاب اإلسالم"ونسمع الیوم بما ُیسمى بـ 
إن ُحكم . وھذا فھم خاطئ. البعید، حیث رأى المستشرقون ان اإلسالم إنتشر بالسیف، أي بالقوة والترھیب

  .اإلسالم ھو الحكم بشرع اهللا عز وجل على خلفیة إنسانیة ال إسالمیة

  

  في السیاسة 

. إن األنظمة العربیة عبارة عن صور مستنسخة عن النماذج الغربیة، ولكنھا لألسف صور ردیئة النوعیة
وھو . والوضع سیئ جدًا. فالنظام في لبنان ھّش، والمواطنون ال ثقة لدیھم بالدولة والسیاسیین المتحكمین بھا

العالقة الوحیدة مع الدولة ھي من خالل دفع . نتیجة الفساد والھدر والسرقة وسیاسات تجویع الشعب
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فالقرارات . ومؤسسات الدولة ال تملك سلطة أخذ قراراتھا بنفسھا. الضرائب، وال شیئ آخر سوى ذلك
ونحن في حركة التوحید اإلسالمي ال نوھم أنفسنا ان التغییر یبدأ في . الرئیسیة والمصیریة تؤخذ في البنتاغون

  . الحالة الشعبیة التي تحدثت عنھا سابقًاالمجلس النیابي، وإنما من

 مقولة "طائفتي دائمًا على حق"إن مقولة . إن اختالف الطوائف أمٌر جید ولكن الطائفیة صیغة ردیئة جدًا
من المھم أن تكون كل الطوائف شریكة في الوطن الواحد على مبدأ العدالة كي ال نرّبي األحقاد . خاطئة

  . والسلطة السیاسیة تظلم الجمیع الیوم.  یستطیع الدفاع عن وطنھفالمظلوم ال. ونزعة االنتقام

واالستعمار االجنبي لبالدنا والحرب على . على صعید آخر، ال تستطیع أي فئة في لبنان إلغاء فئة ُأخرى
تي فالدیمقراطیة التي یأ. اإلرھاب أوجدا حقدًا دفینًا لیس بین المسلمین والمسیحیین، بل بین الشمال والجنوب

  .یتالعبون بھا كما یریدون" ُمّغْیطة"بھا الشمال الى بالدنا ھي عبارة عن 

فالمجتمع الشمالي، وھو ". جوِّْعھ یْتَبْع"أما في منطقة شمال لبنان، فاألسلوب الُمتَّبع من ِقَبل السیاسیین ھو 
  .   یھ لالنتخاباتبالمناسبة صورة عن المجتمع اللبناني عامًة، ال ثقافة مواطنیة لدیھ الختیار مرشح

نحن طبعًا لدینا نّیة ان نتمّثل في مؤسسات الدولة، ونحن الیوم قوة ناخبة قویة تؤّثر في نتائج االنتخابات، 
. ولكن االنتخابات تحتاج الى میزانیات مالیة كبیرة ونحن إمكاناتنا متواضعة. ونأمل أن یصبح لدینا مرشحون

:وھناك ما یؤثر علینا إیجابًا، مثل

ستقرار في البلد، وھو عامٌل إیجابي للعملاإل-
حریة التعبیر وإبداء الرأي المكّرسة في الدستور اللبناني-

:وسلبًا 

العامل األمني وإنعدام اإلستقرار-
وھنا، یعّبر الشیخ انھ یتمنى حدوث لقاء بین النائب سعد الحریري، . (االنقسام المذھبي والطائفي-

فالحاالت ). ، لكي تخّف الحدّیة بین الشارعْین السّني والشیعي في لبنانزعیم تیار المستقبل وحزب اهللا
الشعبیة الُمَعبَّئة مذھبیًا في منطقة طریق الجدیدة في بیروت وباب التبانة في طرابلس السنّیتْین قد 

. تؤدي إلى حرب أھلیة
  

  على صعید العمل المیداني

  :التالیةإن حركة التوحید ھي حركة متكاملة، ولدینا األطر 

یضّم مشایخ متواجدین على رقعة واسعة في لبنان: مكتب دعوة وإرشاد-
دوره التنسیق مع الشرائح السیاسیة على إختالفھا، ولكننا ال ننّسق على سبیل المثال : مكتب سیاسي-

، ولكني على عالقة مع أفراد من داخل " آذار١٤ "نحن نختلف مع حركة. مع حزب القوات اللبنانیة
. ركةھذه الح
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، )طرابلس والضنّیة(دوره تنظیم دورات صیفیة وكشفیة للشباب في منطقة الشمال : مكتب تربوي-
. والجنوب كذلك

والمستوصف الرئیسي موجود في منطقة القّبة، وتشمل المستوصفات عیادات، : مستوصفات-
.وھي تقدم الخدمات الطبیة بأسعار زھیدة وبنوعیة جیدة. ومختبر، وقسم أشعة

 فریقًا ریاضیًا، وھم ینّظمون حالیًا في شھر رمضان دورة كرة قدم بعد صالة ١٦ریاضیة تضّم لجنة -
. التراویح

.إذاعة التوحید اإلسالمي، وھي إذاعة مرخصة-
، ولكنھا متوقفة عن الصدور حالیًا"صوت الحق"جریدة محلیة بعنوان -
موقع على اإلنترنت-
اءلجنة نسائیة تتولى تنسیق األنشطة مع النس-
  مكتب إعالمي دوره التنسیق بین كل المكاتب واللجان المذكورة أعاله-

  

إن حركة التوحید اإلسالمي ھي حركة جماھیریة تعتمد على محرِّك أساسي، وھو عبارة عن خمسة مكاتب 
. ونحن نحّرك الساحة وال نعمل ضمن ُأطٍر محددة. أساسیة ولجان من اجل التعاطي مع الناس والعمل معھم

" الدینامو"نحن نكّبر . فاإلسالم بحر ال یمكن ملؤه في قواریر.  التوحید اإلسالمي ال ُتحصى باألرقاموحركة
في العمل مع الناس ضمن اللجان، نفتح المجال للمتمیزین من الشباب والرجال والنساء . لدینا حسب الحاجة

یة التي نعمل معھا كبیرة، وھي تتعرض فالحالة الجماھیر. لالنضمام إلى اللجان في الحركة وألخذ أدوار رائدة
ولكننا نحظى باحترام الناس، كون شیوخنا صادقین مع الناس وال . للمد والجزر مثل واقع البلد بشكل عام

. تشوب تلك العالقة مع الناس أي تناقضات في المواقف

ًة إلى ما تقّدم من خالل والشریحة الشبابیة ھي جزء من الناس الذین نتوجھ إلیھم، ولكننا نتوجھ إلیھم إضاف
  .الدورات الریاضة والكشفیة

التي تحدثت " الدینامو"كما ان لھّن دورًا فاعًال في حالة . أما النساء، فنتوجھ الیھن من خالل انشطة خاصة
  . عنھا سابقًا، ولكن الحالة الذكوریة مسیطرة بطبیعة الحال

  .لحركة التوحید اإلسالمي بآل شعبان، وھي لیست مدرسة تابعة ھنالك مدرسة خاصة

اما بالنسبة للتثقیف الدیني، فحركة التوحید اإلسالمي تقوم بتنظیم دورات لتعلیم القرآن وتدریس الشریعة  
كما تعتمد حركة التوحید اإلسالمي .  ألف مجّلد١٢، وھو قرص مدمج یحوي "صخر"إستنادًا الى برنامج 

  . إلذاعيالمكننة في تعلیم الشریعة،  كما وفي العمل ا

فالیوم، . أما بالنسبة للعالقة بین المعلِّم والتالمیذ، فھي عالقة بین أتراب وأخوة، وبعیدة عن العالقات الھرمیة
  ". األمین العام"بـ) في إشارة الى المسؤول األول في الحركة" (االمیر"تّم استبدال صفة 

یتراوح سعر (، العائدات من العیادات الطبیة الدعایات في اإلذاعة: مصادر التمویل األساسیة محلیة، فھي من
، أموال الزكاة، واشتراكات األعضاء، كما نقبل المساعدات ) ألف لیرة لبنانیة٢٠ و ١٥اإلستشارة الطبیة بین 

  .  من طموحنا% ١٠تمّثل إمكاناتنا المادیة نحو . من أصدقائنا ومؤّیدینا في الخارج
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  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

دائمًا موجودین، ولكن وجود بعض العوامل العالمیة واإلقلیمیة دفعتنا للظھور تحت المجھر بشكل نحن كنا 
فبعد انھیار االتحاد السوفیتي، أصبح اإلسالم والفكر الجھادي فیھ العدو األول لحلف . قوي في ھذه الفترة

ئیل ونجاحھ في ذلك إلى على صعید آخر، أّدى انخراط حزب اهللا في حرب مواجھة مع إسرا. شمال األطلسي
في مقابل ذلك، ُأوجدت حركات إسالمیة سنّیة دورھا . استنھاض الحالة الجھادیة لدى الحركات اإلسالمیة

وال یخفى على احد ان ھذه الحركات السنّیة مدعومة من المملكة . األساسي الحّد من تأثیر حزب اهللا وھالتھ
  . العربیة السعودیة والمخابرات األمیركیة

ولدیھم تنوع في مصادر . الحدیث عن السلفیین، فإن حجمھم لیس بالكبیر في لبنان رغم تعدد جمعیاتھموب
ھم . ھم ُیعرفون بنظریة االجتھاد، وھذا ُمفزع إذ یجعل التكفیر جزء من الدین. التمویل منذ أیام سالم الشھال

السفیر السعودي في (ن سلطان جزء من المخابرات األمیركیة المركزیة وعلى عالقة وتنسیق مع بندر ب
ولكن . ، وھم اسُتخِدموا في أفغانستان لصالح الوالیات المتحدة األمیركیة ولمصالح غربیة، ال دینیة)واشنطن

  . فالتعددیة في لبنان تكسر الزوایا الحادة. السلفیین ال ُیفّزعوا في لبنان، وذلك بسبب تركیبة لبنان التعددیة
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  ل رعدالشیخ جمی

   ورئیس المكتب السیاسي لھاشم منقارة، المجلس القیادي-عضو حركة التوحید اإلسالمي

  )كان لھ مداخالت شارك في اللقاء الشیخ محمود البضن حیث(

  . في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ٢٠ُأجریت المقابلة بتاریخ

س الحركة الیوم الشیخ أ یتر.١٩٨٢ عام ة عن الحركة االم التي اسسھا الشیخ سعید شعبانھي حركة منشّق
 ضمن جبھة العمل ، واإلثنان ھما)الل شعبانب (  االسالميھاشم منقارة وھو متحالف مع حركة التوحید

  .االسالمي

  

  في العقیدة 

إن الحركة اإلسالمیة في لبنان والمنطقة ھي ولیدة عدم وجود الخالفة اإلسالمیة، وعندما تسقط إمكانیة وجود 
 القرار اإلسالمي عند مجموعة تتفق على وجود اهللا وبعض األمور الفقھیة، ولكن تختلف الخالفة یتشتت

  .لھذا أصبحت الحركة االسالمیة معضلة. بالمبدأ على التوجھ السیاسي

، لكن ال )مثًال بین حزب اهللا الدیني وسوریا العلمانیة(نفھم تقاطع المصالح بین الحركات االسالمیة واالخرین 
  .فھناك دائمًا تعارض بین العلمنة والدین، خصوصًا أن النظام السوري بعثي. بدأي لإلجماعیوجد مجال م

كل من یؤمن باهللا ورسولھ ھو أٌخ لنا، وكذلك أي شخص . لیس لدینا إشكال في التعاطي مع أي شخص مؤمن
  ."إن الدین عند اهللا اإلسالم"یؤمن بالثوابت، 

  .ككل حركة إسالمیة) في المبدأ(نحن نسعى إلى إقامة الخالفة 

  

فكما یسعى، مثًال، . نحن نؤمن بإنشاء كیان سیاسي إسالمي على أسس إسالمیة :مداخلة من الشیخ البضن
الحزب السوري القومي اإلجتماعي لتحقیق سوریا الكبرى، نحن نتمّنى أن تكون الخالفة، لكن لیس ھناك 

نحن . ثًال، أوقف قطع الید، إیران أنشأت جمھوریةعمر بن الخطاب، م. رؤیة ثابتة لما ستكون علیھ الخالفة
  . فھناك خالفة وھناك والیات. نطمح للوحدة مع وجود التنوع

فأي شخص مع المشروع األمیركي وإن .  لیس دینیًا بل ھو سیاسي-بحكم تركیبة لبنان -إن الخالف مع اآلخر
  یحیین فكیف ال أعترف أنا؟القرآن اعترف بوجود المس... كان من مّلتي أنا ضّده والعكس صحیح

ھو لیس بالضرورة غنًى . انا أتعاطى مع الموضوع كأمر واقع. أغلب السیاسیین ینّظرون للتنوع أو التعددیة
فالدستور حفظ دورًا لكل طائفة، وھناك عالقات كثیرة لنا مع مسیحیین، وأطر التنسیق السیاسي . لكّنھ واقع

  .مفتوحة
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لكتابات والنظریات، ولكن عندما نلغي الطائفیة یكون العدید من المواضیع في اإلصالح، ھناك الكثیر من ا
  .اإلصالحیة قد تحقق

وإعتماد ذلك یمكن أن . في قانون االنتخاب، یتحقق التمثیل بشكل جّدي لدى إعتماد الدائرة الواحدة والنسبیة
  .یؤّدي الى تحالف أطیاف الحركة اإلسالمیة في لبنان

  

  في السیاسة 

 ٦ و٦"إن الدستور الذي أعطى المناصفة و. ام السیاسي متخّلف ألنھ ال یعتمد الكفاءة بل المذھبیةإن النظ
بحكم الموجود، تربطنا عالقات بغالبیة المؤسسات الدینیة ولكنھا تتفاوت وفقًا . لن یجدي نفعًا" مكرر

  .لإلختالفات السیاسیة

لكن في المقابل، ال یمكن طرح العلمنة، ولكن ھناك و. إن أسوأ ما یمكن أن یؤسس علیھ أي نظام ھو الطائفیة
من أھم ما یمكن تحسینھ ھو إلغاء . شيء یجب أن یتلّطف، مثل إعتماد الرجل المناسب في المكان المناسب

.الطائفیة السیاسیة وإقامة مجتمع مدني ال یتعارض مع األحكام الشرعیة

إن الطائفیة تؤّثر . م وجود التوازن وعدم إعطاء أدوارھناك شيء معّقد نتیجة التركیبة المذھبیة، ونتیجة عد
إن الواقع . على االقتصاد، ألنھ في السابق أّدت المارونیة السیاسیة ألن یكون للموارنة أفضلیة% ١٠٠

  .االقتصادي العام یزداد سوءًا بسبب تركیبة البلد السیاسیة

یجب تثبیت . یاسیة متحّكمة فمن المستحیل أن نبني البلدأیضًا، طبیعة الحكم متخّلفة جدًا، وإذا بقیت الطائفیة الس
  .الحیاة المدنیة

. في العام، إن الحیاة المدنیة وسیلة ولیست غایة، ھي وسیلة لتحقیق ھدف وھو تصدیر الفكرة التي نحملھا
  . نحن لسنا ضد المشاركة في الحكم ولكن الموقع لیس ھو الغایة

أنا أنتخب وأحمل ھویة لبنانیة ودفتر قیادة . قول إننا خارج إطار ھذا البلدبحكم وجودنا في لبنان، ال یمكن أن ن
لكن لبنان لیس وطنًا نھائیًا، فنحن مع الفكرة . أتعاطى مع الواقع، وأتقّید بقوانین الدولة... سیارة لبناني

  .إندونیسیا أخيإن األمة العربیة أّمتي والمسلم في . المركزیة حول إمكانیة واقع سیاسي یحقق غایة محددة

مثال حدیث سوریا عن السالم مع (بحكم التحالف في السیاسة، یمكن أن یكون حدیث حلفائك محسوبًا علیك 
  .، نحن ضّده ولكننا محسوبون على ھذه العالقة، إذ ھناك توّجھ عربي عام نحو السالم)إسرئیل

ن یاإلخوان المسلم.  القضیة القومیةعلىإن الواقع المذھبي في العراق یؤثر سلبًا  ":مداخلة من الشیخ البضن
. في سوریا موقفھم سلبي في محور الصراع الرئیسي، أما في ظروف اضطھاد اإلخوان المسلمین فنحن معھم

فال یمكن أن ). الُمشِرك(مثل آخر، ھناك مصالح مع الرئیس الفنزویلي شافیز. وفي مصر عالقتنا معھم إیجابیة
 تخّلي الدول العربیة عن واجباتھا تجاه شعوبھا یؤّثر سلبًا، وكذلك خوف إن. أكون ضّده ألنھ ضد أمیركا

إن أصل . كما ان طموح إیران یمكن أن یؤّثر سلبًا. العرب الدائم والنظام السیاسي العربي الدیكتاتوري
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ن لكننا ضد السوریی. المشروع ھو الصراع ضد األمریكي، وطالما ان السوریین ضد ھذا المشروع، فأنا معھم
  ."بموضوع السالم، فالحوار مع إسرائیل مستحیل فھي سرطان خبیث

ھناك خالف جّدي حول اإلقرار بنھائیة الكیان اللبناني، كما تقول الجماعة اإلسالمیة، مع أن األمیركیین 
  .رفضوا أن یترّشح أحدھم على الئحة الحریري

  ."ین أن یقبلوا بذلكالكیانیة إقرار لسایكس بیكو وال یمكن لإلسالمی ":الشیخ البضن

إن أھم ما یعنینا ھو مسألة إخراج الحركة اإلسالمیة من دائرة التجاذبات وإال فھي تخدم غیرھا بدل أن تخدم 
یجب تحدید رؤیة موحدة للحركة وتثبیت أساس . یجب على الحركة اإلسالمیة أال تكون كبش محرقة. نفسھا

  . لحركة اإلسالمیة بكل أطیافھاالصراع، وترتیب البیت الداخلي واالنفتاح على ا

  :على المستوى اللبناني

 مع سعد الحریري ویھّمنا أال ُتسَتْثَمر الطائفة السنیة ٢٠٠٥في الطائفة السنیة، ھناك حوار قد بدأ عام -
إن عنصر . ٢٠٠٥ألنھا ُخِطَفت في المرحلة الماضیة، أي بعد إغتیال الرئیس رفیق الحریري عام 

  .ھاقّوتھا یكون في ثوابت
.في بقیة الطوائف، إن الذي یتعامل مع إسرائیل لیس مثل الذي یحمي المقاومة-
لم نقبل بما حصل في بیروت . مع حزب اهللا، ھنالك خالفات معّقدة، لكن األولویات الیوم تحدد العالقة-

  . حین دخل حزب اهللا بالسالح، ولكن ال یمكننا أن نھاجم المقاومة٢٠٠٨في أیار 
  

نقاشات على مستوى العالقات، أي نسج عالقات مع كل الحركات التي نختلف معھا، حتى مع تیار بدأنا داخلیًا 
مع النائبة غنوة جّلول عن (، أو بیروت )مع النائب سمیر الجسر(المستقبل، سواء على مستوى طرابلس 

  .ھناك حوار مفتوح لكنھ خاضع لتوفیق اهللا). طریق أقرباءھا وُھم مشایخ صوفیون

  

  د العمل المیدانيعلى صعی

نعمل على نشر العقیدة من خالل العمل المؤسسي، . لیس عندنا قیود في كیفیة تعّلم اإلنسان امور دینھ
فالمؤسسة التوحید بدأت تعمل في حركة التوحید واآلن في جبھة العمل االسالمي وخاصة بعدما خرج الشیخ 

لقد . لحریري جعلتھم یقومون بلملمة األوراق لدى إغتیال ا٢٠٠٥إن أحداث عام . ھاشم منقارة من السجن
كما نعمل مع الطالب من خالل . بدأنا اآلن بتركیب مؤسسة عامة، كشفیة، مؤسَِّسة للمقاومة ضد إسرائیل

ولكن ذلك ... تنظیم دورات تثقیفیة، ودورات تخصص، والعمل ایضًا على بناء قدراتھم لتسّلم أدوار قیادیة،
  . مكلف جّدًا

نستعمل كل األدوات لكننا .  نستخدم كل الوسائل، واستطعنا فرض التعلیم الدیني في المدارس:الشیخ البضن
لدینا مكتب نسائي وجمعیات إنسانیة ومؤسسات تعبئة جھادیة . نختلف في اننا ال نتبع مدرسة فقھیة واحدة

  .ولكن ال مدرسة فقھیة محددة
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  ". صوت الجبھة"سبوعیة عنوانھا ، ونشرة أ"النشرة"لدینا كذلك نشرة إعالمیة عنوانھا 

فاإلستقطاب یختلف مثًال بین كل من الرجال . للذین نتوجھ إلیھم اإلسالمي وفقًا تختلف البرامج في جبھة العمل
  .والشباب واألطفال والنساء

بالنسبة لإلنتساب، وبعد الحصول على ترخیص لجبھة العمل اإلسالمي بدأنا بوضع آلیة وھناك قرار أن نقونن 
نحن ال نؤمن . ل شيء حّتى ال نتعرض الى اي ھجوم، فنحن حركة جماھیریة أضفنا إلیھا االختصاصك

  .بالَقَسم الحزبي

في المرحلة الماضیة، كان ھناك تعبئة جّدیة إذ ذھب المزاج العام السّني في اتجاه یتعارض مع المبادئ التي 
  . ھنطرحھا، كالعداء إلسرائیل والظلم السوري الذي عانینا من

لذلك بدأنا وضع آلیة تثقیف مباشر . بالنسبة للشباب، من الممكن ان یأخذھم عنصر التعبئة إلى أماكن خطرة
وضاغط من خالل تكثیف الدورات السیاسیة والتعبویة، والتفكیر بآلیة للجھاد وللخروج من الصراع الداخلي 

إلسالمي بطریقة لعملیة جھادیة في نفّكر في جبھة العمل ا. إلى الصراع المركزي في فلسطین والعراق
.فلسطین

نحاول . بالنسبة للمرأة، نتوجھ الیھا من خالل قضایا تثقیفیة، مثل المحاضرات والمواضیع التي تھّمھا
  . اإلستفادة من تجربة حزب اهللا، مثل القیام بزیارات إلى أمھات الشھداء

لنسائي في الحقل السیاسي، ونقوم بدور في اللقاء بالنسبة لدور المرأة على الصعید الوطني، فقد بدأ العمل ا
تیارالمردة، التیار الوطني الحر، تیار التوحید، جبھة (الوطني النسائي، وھو یضّم نساء كل قیادات المعارضة 

  ...).العمل اإلسالمي

رًا وعلینا ھناك اعتراض في الواقع اإلسالمي العام على دخول المرأة في السیاسة، ولكن المرأة بدأت تلعب دو
  .اإلعتراف بذلك

وأھم ما نفّكر فیھ اآلن ھو . من المشكالت التي نعاني منھا انھ ال رعایة جدیة لواقع الحركة اإلسالمیة في لبنان
نحن بصدد التخطیط لمشروع . المشاریع اإلنتاجیة التي توّظف الشباب وتعود على الحركة بمداخیل

  .ف الكوادرسوبرماركت و مدرسة لتأمین التمویل وتوظی

  .بالنسبة للتفّرغ، فمعظمنا لدیھ عملھ الخاص وال نتقاضى رواتب معینة من الحركة أو اللقاء

الممولة من " الشھید"كانت مؤسسة " (مؤسسة الریادة"لقد عدنا إلى المؤسسة االجتماعیة، وقد أصبحت الیوم 
إلنشاء مؤسسة تستھدف الفقراء، وقد لدینا خّطة ). ١٩٩٠إیران لكن التمویل توّقف بعد إتفاق الطائف عام 

  . حددنا بعض المفاصل األساسیة لھذا المشروع

بالنسبة لألنشطة التربویة، لیس لدینا منھجیة معینة بل نعتمد الكتب المتعارف علیھا في التفسیر حیث ال 
  .خالف
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، وھي فّعالة في ھذا )ھا أمكون(أما بالنسبة للعالقة بین التلمیذ واألستاذ، نعتمد على المرأة لتعلیم األطفال 
  . الدور

وفي االنشطة التربویة كذلك، بدأنا بتنظیم دورات تربویة، وقد قّدم المعّلمون تقییمًا عن عملھم مع الطالب 
من ( طالب ١٠٠اختار المعّلمون مجموعة من ... حیث كل معّلم یھتم بطالب وھناك إمكانیة لتطویر دورھم

في المرحلة المقبلة سیكون ھناك ... ھم في بیوتھم مع تأمین القرطاسیة لمتابعت١٥ و١٤في سن ) ٧٠٠أصل 
  . دخول في العمل الكشفي الذي سیأھلھم للدخول في  العمل السیاسي الحقًا

نحن نرى أنھ من الجید جدًا أن یعرف الطالب عن كل األدیان، واألساس في ذلك ھو التوجیھ في البیت 
  . وضمن العائلة

  

   اإلسالمیة عن تنامي الحركات

األساس  . المجلس القیادي وجبھة العمل اإلسالمي قد نشأتا في ظرف معّین-إن حركة التوحید اإلسالمي
بالنسبة لنا ھو المشروع، ونحن ممكن ان نلتقي مع أي مشروع یحمل المبادئ التي نحملھا، مثل ثقافة العداء 

  .للوالیات المتحدة االمیركیة وإلسرائیل

مثال، كنت ضد السوریین عندما . أن ھناك شیئًا ثابتًا في السیاسة عندما نتحّدث عن العالقاتال یمكن أن أقول 
، لكن اآلن سوریا غّیرت ١٩٨٥والصراع آنذاك أّدى إلى حرب شھیرة عام . كانوا یسیطرون على لبنان

  .موقفھا

فعند التوّتر .  المتطرفةإن الظرف السیاسي واألمني عّوم الحركة اإلسالمیة بما فیھا ما یسّمى بالحركات
  .فالتطرف إذًا یغلو نتیجة غلیان الواقع السیاسي. السیاسي تتوّتر اللغة وُیخلق تطرٌف على كل المستویات

في المرحلة الحالیة، حدثت ظاھرة تمثلت بتراجع تیار المستقبل وعدم استطاعتھ إدارة الملف في الوقت الذي 
ونتیجة فشل التیار سیاسیًا وعسكریًا حصلت رّدة فعل عند المواطنین . قبلسّلم فیھ الُسّنة قیادتھم لتیار المست

العقدة ھي بسبب عدم األداء ... السّنة حول الَمْظَلمة مع أن السّنة یجب أال یكون لدیھم خوف بسبب المحیط
فال .  علیھوقد نتج عن ذلك ما أصبح ُیسّمى التطّرف الذي یعطونھ حجمًا أكبر مما ھو .السلیم لتیار لمستقبل

أنا أتجّول في وسط البلد بدون مرافقة، فالذي یرید أن یقتلك لیس . مشكلة بیني وبین السلفي، والخالف سیاسي
إن أحد األھداف ھو تخویف الشیعة من السلفیین الذین قد ُیضّحى . السلفي والذي قتل الحریري لیس من ھنا

  . ، فُیذبحون ویتّم التخلص منھم)أي بالسلفیین(بھم 

بالنسبة لفتح اإلسالم، برأینا لیس شاكر العبسي ھو الذي دّبر لكل ما حدث، لكن القناة اإلقلیمیة، أي أبا ھریرة 
  .ھي التي وّرتطھ

بالنسبة للعالقة مع الفلسطینیین، یجب أن ُتبادر الفصائل الفلسطینیة بالحوار، لكن لیس لدیھم رأي موّحد حول 
وصلنا إلى بعض الحلول معھم، كإقامة نشاط مشترك في شھر رمضان عملیًا، . إدارة اللعبة كفلسطینیین
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اإلشكالیة الیوم ھي أنھ تاریخیًا كان الفلسطیني . بمناسبة معّینة لكن ھناك مشكلة بین القیادات الفلسطینیة انفسھم
  .سندًا للُسّنة، ولذلك مطلوٌب الیوم أن یبقى الشرخ بیننا

ال . ختلف معھم باألداء لكن أي حركة إسالمیة ھي عضویًا جزء منيبالنسبة لإلخوان المسلمین، ممكن أن أ
  .خالف على المبادئ األساسیة فالمسألة المبدئیة خط أحمر

بنظري، من أھم مآزق اإلخوان المسلمین ھي النخبویة ألنھم لم یتحركوا حول الموضوع الجماھیري الذي ھو 
 حزب التحریر الذي یطرح الخالفة لكن ال مقدرة لھ التغییر یأتي من الناس، ولكن خذ مثًال. أساس التغییر

  . فالنخبویة ال تعطیك فرصة لتبدي رأیك. على إدارة العنوان

بالنسبة لحزب اهللا، فقد إستطاع بتركیبتھ وانتماءاتھ وتقاطعاتھ أن یستفید، أما الحركة السّنیة فھي ُتستخدم أكثر 
تاریخیًا، ال یوجد . ین الممثلة بالجماعة اإلسالمیة في لبنانمثًال أھم حركة ھي األخوان المسلم. مما تستفید

  .غیر الجماعة االسالمیة المرّخص لھا، وھذا الفرق بین اإلسالم التقلیدي والحركي

إضافًة الى ذلك، إن الجماعة اإلسالمیة ھي من أھم المدارس ولدیھا ھیكلیتھا التنظیمیة والھرمیة، فما األسباب 
معادلة الیوم؟ السبب أن ال رعایة جّدیة للحركة اإلسالمیة السنّیة والرعایة ھي التي یمكن التي جعلتھا خارج ال

واقع الحركة اإلسالمیة یقول أن أي . أن تبني مؤسسة، فال توجد خالفة سّنیة ترعى الواقع اإلسالمي العام
یصل إلى ما وصل الیھ حركة بدون سقف یحمیھا بالمعنى الثقافي والتربوي والدیني واألمني رعایة كاملة 

  .اإلخوان المسلمین الیوم

یجب أن نّتفق على رؤیة موحدة یمكن أن تحفظ . ھو صراع الحركات اإلسالمیة في ما بینھا والسبب الثاني
  .واقع الحركة وتكون الخالفة ھدف أمام أعیننا
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 محمد خالد الزعبي، رئیس الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة.د

  ید خالد محمد الزعبي، الوكیل العام للجمعیة ومدیر ثانویة أبو بكر والس

   في عكار٢٠٠٨ أیلول ٨ُأجریت المقابلة بتاریخ 

عنى بالتربیة والتعلیم باالضافة ُت لبنان، شمالعكار في  مجموعة من المدارس في لدیھامؤسسة تربویة ھي 
   .  لتربیة الدینیةالى تعلیم ا

  

  في العقیدة 

نحّب الجمیع، وننبذ . ى اإلسالم الواسع الفسیح الرحب الذي یضّم المسلمین الذین ال خلفیة ضّیقة لدیھمننتمي إل
نحن من اھل السّنة والجماعة ولدینا صبغة تصوفیة، حسب . نزعة التعصب والتطرف في صفوف المسلمین

  . االمام الشافعي وأبي حنیفةونحن نّتبع ". الُمرّبي"شیخ الطریقة القادریة، الشیخ خالد بن سعید الزعبي 

إن الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة ھي مؤسسة تربویة تھدف الى تأمین العلم الى الفئات المحرومة في 
  .   ولكن لیس لدینا اھداف دینیة او سیاسیة اوغیر ذلك. منطقة عكار، بما فیھ العلوم الدینیة

ولكن ھل ذلك ممكن؟ ھل شروط الخلیفة متوفرة؟ ھل سیكون . نتمنى العودة الى الخالفة، فھي جامعة لألمة
ُقَرشّیًا عربیًا ھاشمیًا كما نّص الحدیث؟ لقد انتقلت الخالفة على مّر الزمان الى بني عثمان حتى جاء أتاتورك 

.   الیھودي وألغاھا

  .  إن التعایش مع االخر ضروري، والنصارى في منطقة عكار یشھدون لنا بذلك

ولكن نتمنى ان تتحقق وحدة . ألمة، وواقعھا الیوم ُمجّزأ الى أوطان، ونحن نحب وطننا لبناننحن نؤمن با
نحن ننظر الى العروبة كدائرة تجمع شعب، ". إذا ُعزَّ العرب، ُعزَّ اإلسالم"نحن متعصبون للعروبة . االمة

ألن : أحّب العرب لثالث"نحن نحّب العرب، فالرسول قال . وننظر الى اإلسالم كدائرة أكبر تجمع االّمة
  ".القرآن عربي، ولسان أھل الجّنة عربي، وألني عربي

نحب العروبة كإنتماء، وال نكره القومیات اُألخرى، فھنالك مسلم . ولكننا نمقت العروبة المسیَّسة والمتزمتة
  . ولكن ال ُیسمح لنا كدول عربیة باإلجتماع والوحدة... تركي ومسلم اندونیسي

نحن ال نؤمن بالحزبیة، . طّرف وضیق األفق، إذ یمكن ان یتحول ذلك الى نقمة على االخریننحن نمقت الت
.   فالمحازب ال ینظر الى االمور اال بعْین واحدة، عین الحزب

ال نتعّصب، بل نحّب االخرین ونحافظ على . كل إنسان لھ حق حریة التعبیر والمعتقد. ونحن ال نلغي اآلخر
  ".ال ضرر وال ضرار"وشعارنا ھو . دیننا
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  في السیاسة

من المھم كذلك إصالح النظام االنتخابي من اجل وصول الناس . أھم شیئ في اإلصالح ھو إصالح الفرد
یجب ان یطال ". متى َصُلح الفرد َصُلح المجتمع"الكفؤ الى سّدة البرلمان لیقوموا باإلصالح الشامل في الدولة 

قتصادیة واالجتماعیة والتربویة والنفسیة والدینیة، وان ُیعمل على اإلصالح مناحي الحیاة السیاسیة واال
  . محاربة الرشوة والفساد

كما . من المھم إصالح الدستور اللبناني بشكل یتماشى مع طبیعة المواطن اللبناني. التغییر ھو غایة اإلصالح
 التغییر من خالل عملنا التربوي نسعى الى. من المھم تطویر المناھج التربویة من اجل بناء المواطن الصالح

  . مع األطفال والناشئة في مدارس الجمعیة

فلوال وجود عدد كبیر من الموظفین في الجیش اللبناني في . إن الوضع االقتصادي سیئ بالنسبة لكل الفئات
ى فالُمزارع والعامل وحت. منطقة عكار ممن یستفیدون من منح مدرسیة الوالدھم، لكانت مدارسنا اقفلت

نحن نعاني في المدرسة من عدم توّفر السیولة المالیة مما . التاجر ال إمكانیة لدیھم لدفع األقساط المدرسیة
  .  اتنا للمعلمینمیمنعنا من الوفاء بإلتزا

.  ثم إنسحبت في االنتخابات االخیرة٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٦لقد ترشحُت شخصیًا لإلنتخابات النیابیة عام 
أشعر كمواطن عّكاري بالحرمان . العمل السیاسي ھو جزء من عمل اإلنسان الحیاتيترشحت ألني أؤمن بأن 

فالنائب في لبنان ال یقوم . في حین ان نواب األمة في البرلمان ال ھّم لدیھم سوى الوصول الى السلطة والمال
دت الوصول أر. بدوره كممثل للشعب ومراقب لعمل الحكومة وال یطالب بمشاریع إنتاجیة لتحسین اوضاعھم

  . ترشحت لیس من منطلق دیني، بل من منطلق وطني بحت. الى البرلمان لخدمة اھالي منطقتي بقدر إمكاناتي

لو نجحت باالنتخابات النیابیة، لكنت سأسعى الى تطویر وتفعیل عمل المؤسسات وتطویر نوعیة الخدمات 
  . التي تقدمھا المؤسسات

أرید الحفاظ على سیادتھ واستقاللھ، ولكن . مھ  ودستوره ومؤسساتھَلوطن قائم لھ حدوده المرسومة وَعلبنان 
إن وجود إسرائیل یمنع قیام وحدة إقتصادیة . ذلك ال یتعارض مع إقامة العالقات الطیبة مع الدول العربیة

  .عربیة

  

  على صعید العمل المیداني

فذ لطالب منطقة عكار في ظل وجود  بھدف إیجاد نوا١٩٩٠تأسست الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة سنة 
مدارس إرسالیات ذات أقساط باھظة ال یستطیع األھالي تحّمل أكالفھا من جھة، ولكون ھذه المدارس ذات 

، كما وإلنعدام وجود مدارس رسمیة في )مثل منع الحجاب في المدارس(أھداف تبشیریة من جھة ُأخرى 
 الجمعیة من رحم المعاناة بھدف تأمین العلم لجمیع أھل لقد ُولدت. منطقة عكار ذات مستوى اكادیمي جید

  . عكار بأقل التكالیف الممكنة، كما وبھدف إیجاد الوسیلة لنشر تعالیم اإلسالم بالطریقة المؤاتیة
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مدارسنا في الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة ھي مدارس أكادیمیة تتبع مناھج وزارة التربیة، باإلضافة 
ة الدین بمعدل ساعتین في االسبوع لكل صف، وھي تندرج في االمتحانات المدرسیة وعلیھا الى إدخال ماد

ونحن نسعى من خالل إدخال مادة الدین الى تربیة االطفال والناشئة على األخالق والدین الصحیح . عالمات
  . ومحبة االخرین وعلى السلوك القویم

ولكن لدینا موظفون . ولكنھم ال یتقّدمون بطلبات دخولنحن ال نمنع قبول طالب غیر مسلمین في مدارسنا، 
  .مسیحیون، والنساء منھم ال یرتدین الحجاب، ونحن ال نرغمھم على ذلك

بالنسبة لألنشطة الالصفیة، تتعاون الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة مع بعض المؤسسات حول ذلك ولكن 
على تجھیز ملعب حشیش " إنماء"ام الماضي مع جمعیة فقد تعاونت على سبیل المثال في الع. بشكل محدود

كما تنّظم الجمعیة انشطة متنوعة تتوجھ الى االطفال في مختلف مدارسھا، . وألعاب لالطفال، وغرفة إنترنت
مثل دورات في حفظ القرآن بالتعاون مع مدرسة اإلیمان، ومسابقات قرآنیة، ودورات ریاضیة مع باقي 

  .دارس الجمعیة سنویًا في حملة االزرق الكبیر لتنظیف الشاطئ تشارك م كذلك،. المدارس

ال نعتمد في .  طالب٣٠٠٠یبلغ عدد الطالب المسّجلین في مدارس الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة 
إعالمنا ھو . مدارس الجمعیة أسلوب اإلستقطاب او الدعایة، فمدارسنا معروفة على صعید منطقة الشمال

عالیة في االمتحانات الرسمیة، وكذلك حدیث الطالب واھلھم عن مستوى مدارس الجمعیة نسب النجاح ال
  . نحن نعمل وفق االسالیب التربویة ال التجاریة. وبالئھا في االمتحانات الرسمیة

تشّكل أقساط الطالب مصدر التمویل للجمعیة، وھي قلیلة جدًا، خاصًة انھ لدى الجمعیة مدارس مجانیة، 
كما ان واحدة من تلك المدارس المجانیة یتّم .  سنوات٤ تدفع لنا االقساط المترتبة علیھا منذ والدولة لم

  .  إستئجارھا من مدارس الطائفة الشیعیة

فھي تضّم . إن اسرة الجمعیة الحمیدیة الخیریة االسالمیة كبیرة، ما بین طالب ومعلمین وموظفین وعاملین
  .  موظف یتقاضون رواتب شھریة٢٥٥ن مجانًا في مدارسنا و یتیم یتعلمو٢٠٠ طالب بما فیھم ٣٠٠٠

ُیھیأ لھا من المھم ان تتعلم المرأة وان . من موظفي مدارسنا ھم من النساء% ٧٥وھنا نوّد اإلشارة الى ان 
ال مانع في نظرنا من ان تعمل . العمل المناسب ولكن ضمن اآلداب واإلحتشام والمحافظة على ھذا اإلطار

  .  ان متطلبات الحیاة الیوم  باتت كثیرة تتطلب أكثر من مدخول واحد في البیتالمرأة خاصة

اما بالنسبة ألسالیب التعلیم الُمّتبعة، فھي مزیج من عدة . نعتمد في مدارسنا المناھج التي تقّرھا الدولة اللبنانیة
الساتذة، والتفاعل بین طرق تعتمد على خبرة االساتذة بشكل اساسي وعلى التلقین والحوار بین الطالب وا

. إن أساتذة مدارس الجمعیة من ذوي حملة الشھادات. الطالب داخل الصف، وعمل المجموعات بین الطالب
في االمتحانات الرسمیة في % ١٠٠نسبة نجاح (ونتائج االمتحانات الرسمیة مذھلة على صعید منطقة الشمال 

كما ان النتائج جیدة %. ٩٠ماع، ونسبة النجاح في البریفیھ فروع العلوم العامة وعلوم الحیاة واالقتصاد واالجت
  ). في معھد الصّدیق التقني
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نطّبق مبدأ عدم ضرب وإھانة الطالب، إال في حاالت إستثنائیة حیث ال یجدي نفعًا تعاطي لغة الحوار مع 
اما . جتماعیةنستدعي االھل لدى الحاجة للمساھمة في حّل مشاكل اوالدھم التربویة واال. بعض الحاالت

    . العقاب، فیكون غالبًا حرمان الطالب من الفرصة او حصة الریاضة

كما ترسل دور . یشارك الكادر التعلیمي في دورات عدیدة بھدف التأھیل وفق خطة یضعھا منسقو المواد
  . النشر على سبیل المثال متخصصین لشرح محتوى بعض الكتب الصادرة حدیثًا

  .دّرسون مادة الدین ھم خّریجو الكلیات االسالمیةكما ان المشایخ الذین ی

كان بإمكان ھؤالء الطالب االلتحاق بالمدارس الرسمیة، ولكن نتیجة عدم . لدینا طالب شیعة، وال عراقیل
ھي المدرسة الوحیدة في عكار التي یقصدھا ابناء " ثانویة أبو بكر"مثًال . التمییز ضدھم في مدارسنا ھم باقون

  .نحن نمنع التعاطي على أساس الفرز الطائفي داخل مدارسنا. عیةالطائفة الشی

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

وھذه الحركات غیر مؤّطرة . یشّكل ظھور الحركات اإلسالمیة ردة فعل على ما یلحق ھذه األمة من ظلم
لذي یظھره الغرب ھي ردة فعل على االستھتار والطمع والجشع ا. وغیر منظمة وعفویة وال تنّم عن دراسة

ھي كذلك ردة فعل على الحرب الضروس . وعلى رأسھ الوالیات المتحدة األمیركیة إتجاه ثروات ھذه األمة
التي ُتشّن على االمة اإلسالمیة وتحدیدًا على أھل الُسّنة من خالل إیصال االقلیات من غیر أھل السّنة الى 

  . حركات سنّیة سّریة لردع الظلمكل ذلك أدى الى ظھور . الحكم في البلدان العربیة

لقد ساھم االمیركیون . یشّكل ظھور الحركات اإلسالمیة ایضًا قوة مواجھة للنفوذ الشیعي المتنامي في المنطقة
. لكنھم ربما أخطأوا في حساباتھم. في العالم العربي عن دراسة وسابق إصرار" الھالل الشیعي"في ظھور 

فأمیركا معتادة على إستخدام . یز موقفھا، ومما أدى ایضًا الى قرار ضربھافإیران ساعدتھم مما ساھم في تعز
لقد غاصت . أكبر خطأ بنظري إرتكبھ االمیركیون ھو الحرب على العراق. االطراف ومن ثم ضربھا

ھذا باإلضافة الى تخاذل . الوالیات المتحدة في مستنقع العراق، مما اعطى الوقت إلیران لتعزز نفوذھا
  .العربیة السعودیة واألمة اإلسالمیة في الدفاع عن أھل السّنةالمملكة 
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  أحمد القصصستاذ اال

  رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في لبنان

  . في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ٨ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  

 العالم فيالخالفة ادةیدعو الى اعوھو على ید القاضي تقي الدین النبھاني، ١٩٥٣ سنة  حزب التحریرسسأت
ید االمة االسالمیة جمعاء عن التصنیف المذھبي، ھو الیوم منتشر في معظم الدول االسالمیة یاالسالمي وتح

  .وبین الجالیات االسالمیة في العالم

  عقیدةفي ال

 ھ أنذلك. نحن حزب سیاسي یقوم على أساس اإلسالم من حیث ھو مبدأ ونظام حیاة. ال نصّنف أنفسنا مذھبیًا
ونحن نبتعد . من شأن اإلسالم أن یبني نظامًا وطریقة عیش، ونحن نضّم كل المذاھب، وال مجال للطائفیة لدینا

إن أعضاء حزب التحریر تجمعھم ثقافة . ألنھا باتت ذات داللة سیاسیة ال فقھیة" شیعي /سّني"عن عبارات 
  .ى سبیل المثال، جعفريإن رئیس اللجنة المركزیة لحزب التحریر في لبنان، عل. واحدة

نحن ال . واإلسالم بحد ذاتھ مبدأ، وغایتھ المجتمع اإلسالمي، وبالتالي نعمل إلعادة الدولة اإلسالمیة الجامعة
  .إن حزب التحریر موجود من إندونیسیا إلى المغرب. نعترف بالحدود السیاسیة التي أقامھا االستعمار

مكن ألي مسلم أن یكون مرشحًا للخالفة شرط أن تتوفر فیھ م. إن حصر الخالفة بالقرشیین لیس نھائیًا
ون بالخالفة كواحدة من المسلمات، أما بالنسبة للسلفیین، فھم یقّر. الشروط الشرعیة  ویكون من أھل الكفایة

، وھم بذلك یّتفقون نسبیًا "ص المھديالمخّل"معظمھم ینتظرون . ولكن ال یقومون بأي خطوة لتحقیق الخالفة
  .یعةمع الش

إن مبدأ فصل الدین عن السیاسة ھو مبدأ غریب عن اإلسالم، . ال فرق بین أھداف دینیة وأھداف سیاسیة عندنا
إن اإلسالم ھو فكر سیاسي، واألنبیاء كان من عملھم .  المبدأھذاونحن نأسف أن بعض المشایخ یعترفون ب

سرائیل تسوسھم األنبیاء، كلما ھلك نبي خلفھ كانت بنو إ": مصلى اهللا علیھ وسّلسیاسة الناس، قال رسول اهللا 
.  إن اإلسالم ھو نظام حیاة ُترعى بھ شؤون الناس".نبي، وإنھ ال نبي من بعدي، وستكون خلفاء فتكثر

ما ھو "ولكن البعض یحاول الترویج للفصل بین . فاإلسالم ال معنى لھ إال إذا تجسد في طریقة عیش وفي دولة
  .خل الثقافة اإلسالمیةمن دا" دیني وما ھو سیاسي

 ھو حزب  المبدأمن حیثر حزب التحری. غیابھا أما الجھاد فیبقى مشروعًا في وجود الدولة اإلسالمیة أو
سیاسي ال یقاتل، ولكن حین یجب القتال، یقوم شباب حزب التحریر بالقتال بوصفھم من المسلمین ال بصفتھم 

. السیاسي، بنظرنا، یجب أن ال یكون لدیھ جناح عسكريإن الحزب . ونحن ال جناح عسكري لدینا. الحزبیة
  .ونحن نؤمن أن تغییر الواقع في البلدان غیر المحتلة عسكریًا ال یمّر عبر القتال
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في العالقة مع اآلخر، االعتبار لدینا ھو للجانب الفكري، اإلنسان غیر المسلم یحمل فكرًا آخر، ونحن ننظر 
 وال نتوجھ للمسلمین فقط، كما أننا ال نرى أن مشروعنا ھو في مواجھة غیر .إلى الناس جمیعًا كمحّل لخطابنا

ھیمنة سیاسیة وحضاریة ثقافیة وتربویة واقتصادیة (المسلمین، بل في مواجھة الھیمنة الغربیة بأشكالھا كافة 
حن إن غیر المسلمین ھم جزء من مشروعنا، فن. )سكریة في بعض األقطار اإلسالمیةبل وع... وإعالمیة

. نتطلع إلى دولة ترعى شؤون الناس، كل الناس، وھذا جزء من الفقھ اإلسالمي، ولیس من ضمن ثقافتنا فقط
إن خصمنا في الفكر ھو من یرّوج للثقافة الغربیة . بعبارة أخرى، نحن ال نرى غیر المسلمین خصومًا لنا

ھو تحریر األمة من " حزب التحریر"سم إوالجدیر ذكره ھنا ھو أن المقصود ب. وسیاساتھا ولو كان مسلمًا
  .األفكار واألنظمة غیر اإلسالمیة وال سیما تلك الواردة من الغرب

أن ولكننا ال نرى . والفطري ھو تعدد األلوان واألقوام واللغات. فیما یخص التنوع بین البشر نراه أمرًا طبیعیًا
 یحتاج نظامًا صالحًا لإلنسان، وھو متمثل فنجاح البلد. على إنجاح الكیانر التعدد الطائفي في لبنان قاد

فالدولة اإلسالمیة ال تلغي اآلخرین وال تتدخل في ممارسة غیر المسلمین . عتقادنا في النظام اإلسالميإب
أما بالنسبة للطبقة . كما أنھا تضمن لھم محاكم األحوال الشخصیة الخاصة بھم ووفق أدیانھم. لشعائرھم الدینیة
ظر حزب التحریر، تتكلم عن ضرورة وجود نظام تعددي في لبنان، ولكنھا في الحقیقة تسعى الحاكمة، فإنھا بن

  ".التسابق إلى المغانم في ما بینھا"إلى 

نخراط في إصالح فالفساد الیوم ناجم عن طبیعة األنظمة الموجودة، فاإل. ال نعمل على إصالحات جزئیة
میة، أما التغییر الذي نطمح إلیھ فھو قیام الدولة اإلسال. مةجوانب معینة یكون بمثابة إسداء خدمة لتلك األنظ

لقضیة معتقلي الضنیة، الرد داعم ً اعتصام :مثال.  الحكام-ر في حزب التحری-ولكن حتى تحقیق ذلك، نحاسب
  .التي تنص على أن لبنان وطن نھائي، وإصدار وثیقة بدیلة عنھا" الوثیقة اإلسالمیة"على مشروع 

  

  ةسیاسفي ال

إن .  النظام السیاسي في لبنان من أفشل األنظمة في العالم، إذ إنھ یقوم على رعایة الطوائف ال رعایة الناسإن
نحن في حزب التحریر نمّیز بین اإلسالم كنظام سیاسي وبین . الطوائف بنظرنا ھي كیانات دینیة، ال سیاسیة

طائفة، ولكن رجال السیاسة ك أن ُیصنَّفوا فالمسلمون في لبنان ھم جزء من أمة عالمیة وال نرضى. الطائفیة
ل لقد حّو. إن المحاصصة أمٌر رديء. المسلمون في لبنان جعلوا العمل السیاسي مبنیًا على أساس طائفي

السیاسیون دولة رعایة الناس إلى دولة صفقات الطوائف، مما أدى إلى تناحر الطوائف من جھة، وجعلھا 
الیوم، من ال یتبع زعیمًا طائفیًا معینًا ویحتمي بھ، یمكن للقانون أن . رىأعلى من القانون منزلة من جھة أخ

سة إما في الدستور أو في نحن نرى أن الطائفیة السیاسیة ھي وبال على الناس، وھي لألسف مكّر. یدوسھ
  .األعراف، وتلك األخیرة أقوى

 تعاطي الخصومة وال  ھو سیاسیة، النتعاطى مع أطراف. ال توجد دولة ثابتة في لبنان لكي نصف عالقتنا بھا
نخاطب الجمیع من أجل إیصال فكرتنا ونعتمد . تعاطي الحلفاء، فنحن ال حلفاء لدینا في الحیاة السیاسیة

  .المساءلة والنصح في عالقاتنا مع اآلخرین، وھي عالقة موضوعیة مع الجمیع
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 ال قاٍض ،قاضي شرع(ز أن ندخل في القضاء یجو. ال ندخل في السلطة التنفیذیة، فھي فاسدة ومغایرة لإلسالم
أن ال نشارك في التشریع وال نعطي :  ندخل إلى المجلس النیابي بشروط، وھي انكما یجوز). مدني

الحكومات الثقة وال ننتخب رئیسًا للجمھوریة وال نصادق على الموازنات، ولكن نكون وكالء عن الناس الذین 
  .ا ال نرى أن الدولة اللبنانیة صالحة لنشارك في بنائھاانتخبونا وفق برنامج إسالمي، ألنن

. إن لتلك الكلمة داللة معاصرة جاءت مع الثقافة الغربیة. ال وجود لھ في الثقافة اإلسالمیة" وطنیة"مصطلح 
. ل الغربَبكلمة وطن، من حیث ھي مصطلح سیاسي، جاءت مع إنشاء الدویالت المصطنعة في منطقتنا من ِق

كل بلد ُیطبَّق فیھ الشرع " دار اإلسالم"كما نسمي . "بالد غیر إسالمیة"و" بالد إسالمیة"صطلح نحن نعتمد م
البلد الذي ال ُیطبَّق فیھ الشرع اإلسالمي، وكذلك البلد الذي " دار الكفر"اإلسالمي وتحت سلطان المسلمین، و

 علمانیة، وأن الطائفیة المستشریة في ونرى أن األنظمة في البالد العربیة. یكون السلطان فیھ لغیر المسلمین
  .تلك األنظمة ال تنفي علمانیتھا

من الناحیة االقتصادیة، نعتقد أن االقتصاد الرأسمالي وباٌل على البشریة، فھو یھتم بتنمیة الثروات، في حین 
لحاجات إن النظام العادل یؤّمن للناس ا. أن االقتصاد اإلسالمي في حال اعتماده یھتم بتوزیع الثروات

في لبنان إضافة إلى ما تقّدم، یشكل الفساد والطائفیة جزءًا من النظام . األساسیة ویتیح لھم تنمیة ثرواتھم
م الصنادیق في ما بینھا االقتصادي الرديء، إذ إن لكل طائفة حصة من موازنة الدولة العامة، كما أنھا تقّس

ب للطائفة الشیعیة، مجلس اإلنماء واإلعمار للطائفة مثًال صندوق المھجرین للطائفة الدرزیة، مجلس الجنو(
ِزْد إلى ذلك ارتھان السیاسات المالیة المحلیة للبنك وصندوق النقد الدولیین ومنظمة التجارة ...) السنیة

األمالك (نحن في حزب التحریر مع دولة الرعایة وعدم خصخصة الملكیات العامة وملكیة الدولة ... العالمیة
  .م االحتكار، واإلسالم یحّر...)ى الماء، الكأل، النار ومناجم المعادن وآبار النفطالمستندة إل

، وذلك بعد توقیع ٢٠٠٦وضع حزب التحریر الیوم أفضل أمنیًا، فلم یعد ھناك مالحقة أمنیة للحزب منذ عام 
لقد سبق ان . بالوكالة عندما كان الوزیر أحمد فتفت وزیر داخلیة ٢٠٠٦العلم والخبر من الدولة اللبنانیة عام 

ر الحزب السوري القومي ِظ ُح١٩٦١سنة .  ولكننا لم نسمع أي رّد من الدولة١٩٥٩منا علم وخبر عام قّد
  ".یتناقضان مع الدستور اللبناني"االجتماعي ومعھ حزب التحریر لكونھما 

  :أما من الناحیة السلبیة فإننا نرى اآلتي

فنحن في حزب التحریر . ائفیة العنصریة بدل الحوار الفكريإذ تحّل النعرات الط: الصراع المذھبي-
ل َبني من ِقة، وبالمیل إلى الطرف الُسّنل الُسَبنعاني من اتھامنا بالمیل إلى الطرف الشیعي من ِق

.الشیعة، لكون لغتنا غیر طائفیة، بل نابعة من منطلق فكري
لناس تعیش في واقع مصطنع، حیث ترسم إن ذلك یجعل ا: ل حفنة صغیرةَبالھیمنة على اإلعالم من ِق-

فكالمنا یعّد غربیًا على الناس لكونھ غیر رائج في وسائل اإلعالم . صورة الواقع من خالل اإلعالم
ولدى تسلیط الضوء . نعاني في حزب التحریر من التعتیم اإلعالمي علینا. وقاموس السیاسة اللبنانیة

 كمادة تحریضیة لحظر حزب LBCلة إعالمیة على شاشة مثًال، إطال. (علینا یكون ذلك لإلیقاع بنا
).التحریر
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   المیدانيعملعلى صعید ال

نحن . فنحن ال ننخرط في األعمال الخدماتیة والمادیة. تختلف طریقة عملنا عن طریقة عمل باقي األحزاب
ة حین غزتنا الثقافة لقد خرجت األمة من دائرة الحیاة اإلسالمی. نؤمن أن المجتمعات تتكون من ثقافة وأنظمة

ولتحقیق ذلك، ُنِعّد في حزب . الیوم، یشّكل قیام رأي عام إسالمي شرطًا أساسیًا لقیام الدولة اإلسالمیة. الغربیة
التحریر مجموعة من ذوي اإللمام العمیق بالدین اإلسالمي دورھا التوجھ إلى المجتمع والتفاعل معھ وتغییر 

. كل ذلك بھدف اإلعداد لقیام الدولة اإلسالمیة...  على أنقاض الثقافة الغربیةأفكاره وتعزیز الثقافة اإلسالمیة
فة لإلسالم ونھدف إلى بّث أفكارنا في المجتمع من أجل إسقاط ثقة الناس باألنظمة القائمة من حیث ھي مخاِل

الم، إلى جانب كمنھج إلسقاط األنظمة المخالفة لإلس" الكفاح السیاسي"نعتمد . ومرتبطة بالسیاسة الغربیة
  .في مواجھة الثقافة الوافدة من الغرب" الصراع الفكري"

نستقطب الناس من خالل المحاضرات والندوات والنشرات والكتب والمؤتمرات واإلنترنت واإلطالالت 
. ، وتأتي باقي اإلصدارات حسب المناسبات"الوعي"ولدینا مجلة دوریة شھریة اسمھا . الفضائیة عند اإلمكان

رجم من خالل مقاطعة اإلعالم اللبناني لمؤتمرنا ھذه السنة ناسبة، ھناك تشدید للحصار اإلعالمي علینا، ُتوبالم
نعتمد في االستقطاب أیضا االتصال البشري المباشر من طریق التغلغل في المجتمع والتأثیر ). ٢٠٠٨(

  .بالناس فكریًا

 أو المؤیدین، وھي تتألف من الحزبیین، والدارسین في الشكل التنظیمي، لدینا تراتبیة في األشخاص الناشطین
، باإلضافة )یستجیبون ألعمال یطلبھا الحزب(، واألنصار )ُیھیؤون للتحزیب، ولكن قد ال یصبحون حزبیین(

واستقطاب األعضاء لیس قضیة مطلوبة بحد ذاتھا . ل المجتمع لثقافتناإلى وجود الرأي العام المتمثل بمدى تقّب
 بالعمل بھا م اإلسالم على طریقة حزب التحریر وأقّرِھ َفْنَم. ل على النوعیة ال العددنحن نعّو. بالنسبة لنا

  .ما یھمنا ھو تزوید الناس بثقافة الحزب بوصفھا ثقافة اإلسالم والمجتمع اإلسالمي. فرض نفسھ في الحزب

اص بالمساعدات المالیة نحن ال نعتمد كسب األشخ. إن أدوات االستقطاب ھي االقناع في الجانب الفكري
لنا، في حال إقبالنا على ذلك، َبوتقدیم الخدمات من ِق. إن رعایة شؤون الناس ھي واجب الدولة. والخدمات

  .یكون بمثابة إقرار بالفساد السیاسي في لبنان، وھو ما ال یمكن أن نقع فیھ

عملنا .  مؤسسات تربویة لدینافذلك عمل تربوي لھ مؤسساتھ، ونحن ال. لیس لدینا برامج تستھدف األطفال
ال . ز على الجانب الفكري فقط ولكن على األساس الروحينرّكال . یتوجھ إلى تعمیم ثقافة معینة في المجتمع

یشارك .  وضع تنظیم خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء اننا نعمد الىالنساء، ذلكو بین الرجال  عملیًانمیز
كما یوجد في . ل، ولكن ھناك أماكن مخصصة للرجال وأخرى للنساءالجنسان في الندوات، على سبیل المثا

على . ففي بنغالدش، مثًال، ھناك ناطقة رسمیة لحزب التحریر. حزب التحریر بنیة إداریة داخلیة للنساء
  .صعید آخر، ال نمیز داخل الحزب بین لبناني وغیر لبناني
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ھناك التزامات مالیة یدفعھا شباب الحزب . اریع خدماتیةمشاریعنا ال تحتاج تمویًال كبیرًا، ألننا ال نقّدم مش
إن إمكاناتنا المادیة .  خارج الحزب، بل فقط من الحزبیین والدارسینمنال نقبل تبرعات . حسب قدراتھم

  .محدودة ولكنھا تكفینا

لتعاطي یكون فا. سم بالفوقیةأما بالنسبة لطریقة تعاطي المسؤولین مع الشباب داخل حزب التحریر، فھي ال تّت
نعتمد في حزب التحریر . ، وإن كان یوجد مسؤول یرجع القول األخیر لھ"العمل ضمن فریق"على أساس 

نعتمد . كما لدینا مجالس استشاریة وانتخابیة تشیر وتراقب وتحاسب. نتخابات دوریةقاعدة الوالیات، فاإل
  .، وأحیانًا یقسو الشباب في محاسبة مسؤولیھم"المحاسبة"

  

  الحركات اإلسالمیةامي عن تن

ولكن ازداد تسلیط الضوء علیھا بعد خروج . تنامت الحركات اإلسالمیة في لبنان منذ زمن لیس بالقریب
، كما وبدأ إقحام بعض الشخصیات في معمعة المال والسالح بھدف ٢٠٠٥الجیش السوري من لبنان عام 

القرار السیاسي في لبنان یتم من خالل تعبئة الیوم، بات جزء من . التسابق على مقومات السلطة في لبنان
  .تعكس قوة الزعماء على الساحة السیاسیة" فاألرقام في الشارع. "الشارع وحشده

حة في الشمال من أجل إیجاد توازن مع الطائفة الشیعیة المسلحة وجدت بعض الحركات السنیة المسّللقد ُأ
یة ال تملك مشروعًا سیاسیًا، وھي مجرد ورقة بید بعض ولكن تلك الجماعات السّن. والمتمثلة في حزب اهللا

. ة فعل على الھجمات األمریكیة على المنطقةعلى صعید آخر، جاءت بعض الحركات كرّد. القوى اإلقلیمیة
األمة "ونحن في حزب التحریر نتھم إیران بالتواطؤ مع الغرب، وھذه خیانة كون إیران تفكر على خلفیة 

بالنسبة لموقفنا مع حزب اهللا، نحن نؤیده . ، إن صح التعبیر"الشیعیة"اإلسالمیة أو حتى ، ال األمة "الفارسیة
حین یقاوم إسرائیل، ولكنھ حزب سیاسي لھ تمثیلھ في مؤسسات الدولة، وھو ال یستطیع إلزامنا بالتعاطي معھ 

كرد فعل على الجھتین جدت وباإلجمال یمكن القول إن بعض الحركات القتالیة ُو. على أساس أنھ مقاومة فقط
  .معًا، وال سیما حین اتضح تواطؤ إیران مع الوالیات المتحدة عند غزو كل من أفغانستان والعراق
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فتحي یكن .  الداعیة د

  رئیس جبھة العمل اإلسالمي 

   في مدینة طرابلس٢٠٠٨ ایلول ٩ُأجریت المقابلة بتاریخ 

 وھي تضم ،فتحي یكن بعد انشقاقھ عن الجماعة االسالمیة .د الداعیة االسالمي ت الجبھة على یدسستأ
   .  لبنان ومناطق اخرىاالسالمیة في شمال مجموعة من الحركات

  

  في العقیدة

نحن من أھل الُسّنة والجماعة ونسعى إلى رفع شأن اإلسالم الذي جاء من اجل إخراج العباد من عبادة العباد 
وبعد ان عادت االوضاع .  العباد من ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا واآلخرةإلى عبادة اهللا الواحد القھار، وإخراج

الیوم الى ما یشبھ العصر الجاھلي، ھنالك ضرورة ملّحة إلخراج العباد من جور األدیان واألحزاب إلى عدالة 
  .   اإلسالم

قوم على إلغاء اآلخر، أما فالحزبیة الیوم ت. ھذه ھي األمور األساسیة التي نھدف إلیھا، وخاصة النقطة الثالثة
  ." ُمْؤِمِنیَنَیُكوُنوا َحتَّى ُتْكِرُه النَّاَسَأَفَأْنَت "، "ال إكراه في الدین"اإلسالم فلم یأت إللغاء أحد إذ 

إرھاب البریئ : فاإلسالم یمیز بین نوعین من اإلرھاب. ویھمني ھنا أن أوضح مسألة اإلرھاب واإلسالم
مثًال، دخول لّص الى منزلي یقتضي مني إرھابھ، أو . بین إرھاب الُمرھبوالمجتمع وھو مرفوض وحرام، و

بمعنى آخر، إن إرھاب القاتل والمعتدي والظالم . إذا حاول أحدھم قتلي فمن الطبیعي أن أدافع عن نفسي
  .واجب

فالدین . مةالسیاسة عندنا ھي رعایة شؤون الناس واأل. لذلك فإن مفھومنا للسیاسة ال یخرج عن المفھوم الدیني
فقد كثر . أما السیاسة القائمة الیوم، فھي تبرر الوسیلة من أجل الغایة. جاء لرعایة شؤون األمة والسیاسة كذلك

في محاولة لجعل ) ١٩٩٦ -١٩٩٢(الكذب واالحتیال وغیر ذلك، وكانت ممارستنا حین دخلنا البرلمان 
  .السیاسة ممارسة أخالقیة

لواقع ال یعجبك كما وأن التغییر اإلسالمي صعب في لبنان، لكن ممكن أن ونحن نرى أن اإلصالح ھو تجمیل 
یكون من روحیة اإلسالم، واألساس ھو تغییر الفرد وبناء البشر ولیس الحجر ویكون ذلك عبر المدرسة 
والجامعة والمؤسسات األھلیة، فدون تغییر اإلنسان عبثًا أن تغّیر، وھذا ما رّكز علیھ اإلسالم واألدیان 

  . ألخرىا

إن لبنان بلٌد متنوع، والتنوع قد یكون بالء إذا حكَمْتھ العصبیات وقد یكون ھناء، لكن لألسف نحن لم نعرف 
ونحن في عملنا تربطنا عالقات مع كل الشرائح في المجتمع . كیف نستعمل التعددیة أو نتعامل معھا في لبنان

 أن ھذه العالقة یجب أن تكون سویة بغض النظر اللبناني، ونحن منفتحون على الجمیع وبشكل كبیر، ونرى
ونحن ال نمیز في تعاملنا الیومي بین ھذا أو ذاك، وقد درجنا مثًال . عن دین أو عرق ھذه الشرائح االخرى

  .  على التعامل اقتصادیًا  مع كل الناس إستنادًا الى من یقّدم لنا عمًال ُمتَقنًا
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  في السیاسة 

ُأفقي ھو أن یكون العالم كلھ وطنًا واحدًا، وال أرى قیامة لبنان إال بتغییر .  نھائیًالبنان وطني لكنھ لیس وطنًا
أو غیرھا، وال مانع عندي من مبدأ التداول على السلطة، وقد طرحنا " الترویكا"النظام ككل، بعیدًا عن نظام 

ول البعض ان الطائفة السنیة سوف قدیمًا إلغاء الطائفیة السیاسیة من القمة إلى األسفل واإلتیان باألجدر رغم ق
تتضرر لكننا نرى أنھ حین یتحسن لبنان تتحسن كل الطوائف، ویجب ان ننتھي من الخوف الدائم من الخراب 

  . بسبب التركیبة الطائفیة ونظام المحاصصة

طنیة، ونحن نرى الدولة الیوم مسیَّسة والعالقة تكون مع ساستھا، ونحن نرى أن سیاسة الدولة الیوم غیر و
  .فھي سیاسة منحازة ولھا ارتباطاتھا مع الخارج ولیست ذاتیة القرار وال ترعى المصلحة اللبنانیة

أما بالنسبة لبناء الدولة، فیبدأ من االنتخابات النیابیة وإصالح قانون االنتخاب، ضد تدخل المال السیاسي، ذلك 
  . ان الفساد إذا طال نواب األمة، طال كل الدولة

 نسعى ذاتیًا كجبھة أو ندعم حلفاءنا وقوى مثیلة للترشح للمجلس النیابي، وال یھم أن نكون بذاتنا طبعًا نحن
  . داخل الندوة بل أن یكون النھج الذي نؤمن بھ ممثلًَّا

أما اقتصادیا، فنحن منذ األساس لم نعط حكومة الرئیس رفیق الحریري الثقة بسبب النھج السیاسي والخطة 
ّدمت الكمالیات على األساسیات وأتت الخصخصة لتقضي على ما تبقى من مقّدرات الدولة االقتصادیة حیث ق

انأ لست مع النظام ). مثل بیع سندات الخزینة للخارج واعتبارھا بیعًا للبنان، كما إتھم الحریري بھدم لبنان(
  . االشتراكي لكني لست أیضًا مع النظام الرأسمالي المتوحش

الحیاة كلھا صراع، ودون ھذا الصراع تفقد األشیاء قیمتھا، من الصراع .  التدافعنحن نؤمن بما یسمى سنة
نحن ضد كل ما َیِرُدنا من الخارج وھو مسيء لإلسالم، . بین الحق والباطل، والظالم والمظلوم وھكذا

  . كموجات اإلفساد األخالقي التي نواجھھا منذ زمن بعید

  

على صعید العمل المیداني

س نعتمد المؤسسات بعیدًا عن المظاھر الخارجیة من إطالق لحیة  أو إرتداء جلباب، وأیضًا ال نحن في األسا
نكتفي بالموعظة وحدھا، ومفھومنا لإلسالم أنھ یغطي مساحة الحیاة كلھا لذلك تجد عندنا المؤسسة الریاضیة 

ن نحمل مبادئھ إلى المجتمع والتربویة واالجتماعیة، فاإلسالم لیس فقط طقوس أو تعبد في الجامع، بل یجب أ
  . وان نترجم دیننا وعقیدتنا على األرض

وھناك الكثیر من . ونحن نتواصل مع الناس وندعوھم عبر مؤسساتنا وعبر خطب الجمعة والنشرات والكتب
المجاالت التي نتعاطى من خاللھا مع جمیع فئات المجتمع دون استثناء، فنحن ننظر الى المجتمع بشكل 

  .متكامل

ینظر اإلسالم إلى المرأة على أنھا شریكة . ا بالنسبة للمرأة، فلألسف ُأسيء فھم  اإلسالم في ما یتعلق بھاأم
الرجل مئة بالمائة، حتى في قضیة الثواب والعقاب ھما متساویان، إذ كالھما مكّلفان شرعًا، وللمرأة الحق في 

  ".   النساء شقائق الرجال"التجارة كما للرجل، مثًال أمھات المؤمنین كان لھن تجارة 
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وال فارق بین الرجل والمرأة إال في ما یتعلق بالقدرات وفي ما یتعلق بقضیة القوامة، لذلك یقّدر اإلسالم قدرة 
  .المرأة الجسدیة على العمل في بعض المجاالت دون أن یكون ذلك إجباریًا أو ممنوعًا بالكامل

  . من األھمیة لكن لیس لدینا منتسبات في اإلطار التنظیميونحن في الجبھة نولي الجانب النسائي الكثیر

أما قضیة التمویل، فھي المشكلة األساسیة، فنحن منذ األساس نرفض أي تمویل یؤدي إلى وضع الید أو 
التأثیر بالقرار أو توجیھ المسار، طبعًا ھذا یؤدي إلى تضییق المساحة والقدرة، ونحن ورغم تحالفنا مع حزب 

  .ق دوالرًا واحدًا من إیراناهللا لم نتل

لقد حاولنا الدمج بین . ورغم ذلك، فإن مؤسساتنا التعلیمیة تتفّوق على الكثیر من غیرھا في لبنان وخارجھ
طریقتین في التعلیم وھما النصّیة والتعلیمیة، وقد وضعُت كتبًا خاصة بنا تراعي مصلحة التلمیذ، وقد ُسوِّقت 

  . ھذه الكتب حتى خارج مؤسساتنا

ونحن في ھذه المؤسسات التعلیمیة نولي اھتمامًا كبیرًا للعالقة بین األستاذ والتالمیذ، لكنھا صراحة لیست 
سواء بین كل األساتذة وكل الطالب، وھذا مرتبط بقدرات كل أستاذ وحتى بإختالف المستوى بین طالب 

ن المفاھیم اضمحلت وتغیرت، لذلك وآخر، أضف إلى ذلك  تأثر الناشئة بالجو األخالقي العام حیث الكثیر م
.نحن نرّكز على رفع المستوى عند طاقمنا التعلیمي

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

بدأ التنامي بعد سقوط االتحاد السوفیتي الذي ترك فراغًا كبیرًا عقائدیًا وفكریًا مما دفع بالحركات اإلسالمیة 
 ھذه المھمة ولذلك تعددت الحركات واالنشقاقات في ھذه الى ملء ھذا الفراغ، ولم تكن ھي جاھزة الستالم

ھذا التأثر بالثورة دفع بالوھابیة أو . الحركات، كما لعبت الثورة اإلیرانیة دورًا ھامًا حتى على الساحة السنیة
في ھذا الوضع الفوضوي، استطاعت بعض . السلفیة الى رّدات فعل عبر والدة حركات جدیدة وتیارات كثیرة

، كالوالیات المتحدة االمیركیة على سبیل المثال ال الحصر، خرق بعض التیارات الضعیفة والدخول الجھات
  . إلى الساحة اإلسالمیة، وفي كثیر من األحیان دون معرفة وافیة بأصحاب ھذه الحركات

فریق یتوقف قد یوجد ھناك . أنا على عالقة بالسلفیین والتقي بھم، وأناقشھم بكل ما أختلف بھ معھم من أمور
عند بعض الشكلیات في الدین ویختلف مع اآلخرین على طول اللحیة أو الجلباب ویقیمون علیھا معارك، لكن 

  .نبقى على تواصل وإن اختلفنا

عبر قوات الفجر، حتى قبل ظھور ١٩٨٢بالنسبة للمقاومة، نحن من األوائل الذین شاركوا في المقاومة سنة 
عدو اإلسرائیلي إلى الشریط الحدودي وبسبب الطبیعة الدیموغرافیة خّف العمل لكن بعد انسحاب ال. حزب اهللا

ولسنا على علم إذا كنا مصنَّفین على . لكننا ننسق االن مع حزب اهللا، ولنا مقاومون على األرض. المقاوم
  .الئحة اإلرھاب لدى الوالیات المتحدة االمیركیة، لكني شخصیًا ممنوع من دخول ھذا البلد
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  حسن الشھال . د

  رئیس جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان

   في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ١٥ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  . عنى بتدریس علوم الدینُتوسلفي المنھج وھي تّتبع ال، ١٩٩٤ حسن الشھال سنة .د تأسست الجمعیة على ید 

  

  في العقیدة 

ینضوي تحت ھذا التیار عدد كبیر من الجماعات . السلفيھناك شيء متعارف علیھ االن إسمھ التیار 
ونحن أسسنا . وكلمة السلفیة تعني إّتباع السلف الصالح. والتیارات ذات المنھج المتقارب، وھو المنھج السلفي

 جمعیة دعوة اإلیمان والعدل واإلحسان ذات المنھج السلفي وأنا أترأسھا، وھي تشرف على ١٩٩٤عام 
  . ذي یدّرس اإلسالممعھدنا الدیني ال

ونحن نؤمن بمحاورة اآلخر خاصة في بلد مثل لبنان، بسبب التنوع الدیني والفكري، والدین ال ینفصل عندنا 
عن السیاسة حیث أننا سیاسیًا نحاول الوصول إلى مركز صناعة القرار ونسعى الى المشاركة في السلطة من 

  .  ناخالل مجلس النواب أو غیر ذلك، وھو حق لنا ولغیر

 ولم یقل المسلم فقط، فإبن ،"وقد كّرمنا بني آدم" ونحن ننظر إلى المختِلف عنا من خالل كالم اهللا عز وجل 
آدم ُمكّرم، ولكٍل الحق في أن یختار عقیدتھ، ومن یدخل اإلسالم كرھًا لن یبقى على إسالمھ وسیخرج منھ 

نحن لسنا مھتمین بزیادة العدد بل . یدخل فیھوھذا ینعكس سلبًا على اإلسالم، وسیظھره كأنھ ال یرضي من 
یھّمنا أن یقتنع الناس بنا دون إكراه، أما من یختلف معنا في الدین أو السیاسة، فنحاول أن نصل معھ إلى 

  .قواسم مشتركة ال یلغي فیھا أحٌد أحدًا

ت، خاصة للدول ولبنان من أكثر البلدان التي یمكن أن تعطي أمثولة عن الحوار بین األدیان والحضارا
العربیة األخرى، حیث ظّن البعض أن الحوار بین السنة والشیعة مستحیل، وقد جاءت الوثیقة التي أبرمناھا 

  . مع حزب اهللا لتبرھن عكس ذلك

بالنسبة لإلصالح، نرى أنھ یتعدى قدرتنا وحدنا ویجب التعاون على ذلك مع الجمیع، خاصة أن البلد یحتاج  
أما أنا . نحن خلفیتنا إسالمیة، ودیننا یعطینا ھامشًا كبیرًا للمناقشة مع اآلخرین. لمجاالتإلى اإلصالح في كل ا

كمسلم فھدفي الخالفة كإطار جامع لألمة وھو حق شرعي، لكن لبنان جزء من كل وال نسعى إلى إقامة 
نحن نقول إن عظمة  ".وال تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن"وقد ورد في القرآن الكریم .  الخالفة فیھ

اإلسالم تكمن في انھ یملك حججھ التي ُتبّین أنھ دین حق وتبرھن بطالن حجج اآلخرین، ھذا لو فھم المسلمون 
  . دینھم واستوعبوه
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  في السیاسة

، ١٩٦٠، اي قانون اإلنتخاب الُمعَتَمد عام "الستین"أنا مثًال ضد قانون . كل ما ھو غیر ُمنزل خاضع للبحث
نحن مع قانون النسبیة والدائرة الواحدة الذي یقوم على أساس البرامج . ز المذھبیة والمناطقیةألنھ یعز

نحن نرید أن نبني وطنًا للجمیع ال یلغي عقیدتي وال ُألغي أنا . اإلنتخابیة ألنھا الطریقة الوحیدة لصحة التمثیل
.فیھ األخر

العلمانیة المفرطة، أي أن ُیحفظ حقي في ممارسة ونحن مع إلغاء الطائفیة السیاسیة لكن دون الوصول إلى 
  . عقیدتي فكریًا وسیاسیًا وان تكون البرامج مبنیة على أساس العدل

إننا مواطنون صالحون وُمصلحون إنشاء اهللا، نسعى إلى عالقة جیدة مع الدولة، ونرى أنھ على الدولة أیضًا 
ینا ما یساعد على ھذا البناء، ونحن نستطیع أن نستفید أن تسعى إلینا ألن المشاركة تعزز الدولة، ونرى أن لد

  . من العالقات التي لدینا مع الخارج من أجل لبنان ولیس على حساب لبنان

نسعى سیاسیًا  للمشاركة بالسلطة من خالل مجلس النواب أو غیر ذلك، وننظر إلى كل األمور على ضوء 
 عنھ، وما نراه حالًال نوافق علیھ، ونحن بالعام نؤید كل ما ال اإلسالم، فما نراه حرامًا ننصح المعنیین بالتخلي

یخالف الشریعة وفیھ مصلحة للناس، ونتعاون على البّر والتقوى مع كل من یرید، حتى من غیر المسلمین، 
وال یمكن للمسلم أن یقف في الوسط أو على الحیاد بل ھو مع الخیر ضد الشر، حتى لو كان ھذا األخیر من 

  . نالمسلمی

ولبنان من حیث المساحة بلٌد صغیر لكنھ یحوي تیارات فكریة متعددة وطوائف متنوعة مما یجعلھ عرضة 
الُسّنة مثًال یتأثرون بالسعودیة ومصر، والمسیحیون بفرنسا، والشیعة بإیران، . لتجاذبات إقلیمیة وعالمیة

  .    بدل أن تكون على حساب الوطنویمكن تجییر ھذه العالقات لمصلحة البلد وتحویلھا إلى عامل ایجابي

 أما الوضع االقتصادي فھو سیئ، ونحن نشعر أن المناطق خارج بیروت ُظلمت من أجل العاصمة، وكل 
  .الدْین العام الذي نعاني منھ ُأنفق معظمھ في بیروت ولیس ھناك أي إنماء متوازن في البلد

  

  على صعید العمل المیداني 

أما . في الذي ننتمي إلیھ فھو باآلالف، أما الجمعیات فتختلف من واحدة إلى أخرىإذا تحدثنا عن التیار السل
ولكم . نحن فلیس عندنا عدد محدد، لكن المعھد الدیني عندنا یعمل منذ عشرین عامًا وھو ُیخّرج شّبانًا وشابات

  .أن تتصوروا الكم الذي مّر علینا منھم، لذلك نحن نشّكل حالة شعبیة ال یمكن حصرھا

أما الطالب داخل المعھد فأمٌر . نستقدم أحیانًا محاضرین ودعاة من الخارج لكن دون أن ینتسبوا إلى الجمعیةو
  :ممكن شرط موافقة الجھات األمنیة بالنسبة للطالب األجانب، وتتمحور دعوتنا عبر

التعلیم الدیني من خالل معھد الدعوة واإلرشاد-
خطب الجمعة -
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نشرات ومجلة -
ة الناسمحاضرات لعام-
أعمال خیریة ومساعدات إجتماعیة-
حلقات نسائیة داخل البیوت -
أما الشباب، فلھم نظام دراسة كامل  . دورات ومخیمات صیفیة بھدف الترفیھ والتعلیم الدیني لألطفال-

  .  داخل المعھد

بنات جنسھا كداعیة، بالنسبة إلى المرأة، فمعظم طالبنا في المعھد من اإلناث، ویتمّثل دور اُألنثى بأن تتصل ب
وھناك متخرجات من المعھد یعملن في المدارس الخاصة والرسمیة بالتعاون مع دائرة األوقاف، ھذا إضافًة 

ولكن لیس لدینا منتسبات علمًا انھ في حین ُیطلب منا ذلك، . الى النشاطات داخل المنازل من ندوات وغیر ذلك
  .  فنحن ال مانع لدینا

التعلیم، فأنا في األساس مدرِّس، وقد مارست وما زلت أمارس التعلیم في كافة أما بالنسبة إلى طرق 
المستویات من المدرسي إلى الجامعي، ونحن ضد أسلوب التلقین أو المحاضرة، بل نسعى إلى جعل الطالب 

  . مشاركًا ومكتشفًا، ال أن ننظر إلیھ كصفحة بیضاء نكتب علیھا بل أن نعلمھ كیف یعّلم نفسھ

ونحن ضد أن یكون الطالب صورة عن أستاذه، بل   طالبنا مع أساتذتھم عالقة أخوة وتعلم وتعاونوعالقة
نسعى إلى تنمیة الملكة النقدیة عنده ومناقشة أستاذه وحتى االختالف معھ، وعدم تعویده على التقلید بدل 

.اإلبداع

 ونحاول أن ننشئ مشاریع تؤّمن ولتمویل مؤسساتنا نحن نعتمد على مساعدات من بعض المحسنین من الخلیج
  . لنا التمویل الذاتي

  
عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

ھناك أسباب عدیدة منھا الصحوة اإلسالمیة على مستوى العالم، فقد كان شارعنا في وقت مضى مأخوذًا إلى 
زاب السیاسیة ولم لكن بعد سقوط االتحاد السوفییتي، كفر الناس باألح. أماكن أخرى بما كان ُیسمى التقدمیة

.یعد أمامھم إال اإلسالم، أضف إلى ذلك أن السلفیة أثبتت نفسھا عبر زمن طویل خاصًة في طرابلس

طبعًا الحروب التي حصلت في أفغانستان والعراق وما یحصل في فلسطین أدى إلى ردة فعل عكسیة من اجل 
  . خالل الجھاد ومحاربة المحتلمقاومة المحتل، وقد وجد الناس في اإلسالم ما یحتاجون إلیھ من

إن تشویھ صورة السلفیة القصد منھا الحؤول دون أخذ السلفیین دورھم في الحیاة السیاسیة القادمة، لیأخذه 
. آخرون على الساحة الُسنیة  كتیار المستقبل أو غیره، ونحن نقول أننا األولى بتمثیل طائفتنا

  
ناخ ومن عناوین كثیرة مثل الجھاد ومحاربة المحتل وتحریر وال شك أن حزب اهللا قد استفاد من ھذا الم

فلسطین والقدس مما القى استحسانًا كبیرًا لدى الشارع العربي حتى أن ُرفعت صور حسن نصر اهللا، أمین 
  . فھذه القضیة تمّس األمة ككل والمطلوب مشروع سني من أجل تحریر القدس. عام حزب اهللا، في األزھر
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  لتریاقيالحاج عبد اهللا ا

  قوات الفجرمسؤول 

   في مدینة صیدا٢٠٠٨ أیلول ١٧ُأجریت المقابلة بتاریخ 

 ت، كان١٩٨٢لبنان سنة ل يسرائیلاالجتیاح  االثرإفي صیدا ت نیة مقاومة انطلقحركة اسالمیة ُسھي 
  .ضمن جبھة العمل االسالمي م ھي الیوو ،ین عن الجماعة االسالمیةنشّقانطالقتھا في البدء من الُم

  

  في العقیدة 

، ونحن أیضًا من مؤسسي جبھة العمل ١٩٨٢نحن حركة إسالمیة مجاھدة تبّنت محاربة إسرائیل منذ العام 
، )بالل شعبان وھاشم منقاره(حركة التوحید اإلسالمي : اإلسالمي التي قامت على أربعة أطراف، وھي

جودنا سبق وجود جبھة العمل لكن و. وقوات الفجر، وشخصیات إسالمیة على رأسھا الشیخ فتحي یكن
  .اإلسالمي وخلفیتنا ھي الجماعة اإلسالمیة

أھم ما نسعى إلیھ ھو مقاتلة العدو اإلسرائیلي وان یكون شبابنا حاملین لمفاھیم الدین وأصول العبادة، لذلك 
لى تربیة بعبارة اخرى، نھدف ا. نحن نؤمن بتنشئة الفرد المسلم على طاعة اهللا حتى یقترن جھاده بوعي دیني

ونحن نتعامل مع كل من یحمل نفس العقیدة أو الفكر او . الشباب على المبادئ اإلسالمیة والفكر المقاوم
السیاسة التي نحملھا بغض النظر عن أي خلفیة،  نعمل معًا في ما نّتفق علیھ ونعذر بعضنا بعضًا في ما 

  . نختلف علیھ

وصیة، وھو یشكل ضمانًا ویصحح المسار والمسیرة في أما التنوع في لبنان، فھو دلیل عافیة ویمثل خص
  . المنطقة، ولوال ھذا التنوع الطائفي لما استطاع الجمیع الوصول إلى حقوقھم، وھو یریح الناس داخل طوائفھم

أما في ما یتعلق بالفلسطینیین، فصیدا لھا خصوصیة في ھذا الموضوع، فقد تجد خارج المخیم في البنایة 
ثم إن المصاھرة قد جعلت العالقات بیننا متداخلة، ولم یعد . لفلسطینیین وشقتین للبنانییننفسھا خمس شقق 

. ھناك فرق كبیر بین المجتمَعْین، ویعود ذلك إلى أن صیدا مرتبطة تاریخیًا بعّكا والعالقة بین المدینتین قدیمة
  .ائف أما إقتصادیًا، فلیس لدینا أي مشكلة بالتعامل مع أي كان من أي من الطو

في نظرتنا لإلصالح والتغییر، نحن نرى ان الكالم عن اإلصالح فضفاض وھو یحتاج إلى جھد كبیر، وھو 
بشكل عام نحن مع الدائرة االنتخابیة الواحدة وقانون النسبیة، كما أننا نعتبر أن . صعب في ظل ھذه الظروف

خالفة ھي الحلم لكنھا أیضا ال تتحقق إال وككل مسلم نعتبر ان ال. عملنا الَدَعوي والثقافي ھو عمل إصالحي
نتیجة عمل متراكم، وھي لیست عملیة فرض على اآلخرین، كما أننا نعتبر لبنان جزءًا من كل، وھو ضمن 

  . مشروع إسالمي عام
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  في السیاسة 

ني سنة  كان النظام اللبناني تابع للوالیات المتحدة االمیركیة، لكن بعد دخول الجیش اللبنا١٩٨٢قبل العام 
ھذه الثقافة .  في مفھوم المقاومة وتبنیھ لھذه العقیدة تحّول من ُمدافع عن إسرائیل إلى حاٍم للمقاومة١٩٩٢

أما الیوم وبعد اغتیال رفیق الحریري ھناك عودة إلى جّر لبنان للمحور . جعلتنا على عالقة جیدة مع الدولة
الیوم نحن على مسافة مع ھذه . المقاومة متجذرة فیھاألمیركي، لكن الجیش لم ینجّر إلى ذلك وبقیت ثقافة 

  .الدولة

وبعد إتفاق الطائف، أصبح . ال اعتقد أن النظام في لبنان یمكن أن یكون على صیغة مغایرة للصیغة الطائفیة
الُسّنة في وضع أفضل وصار للُسني حظ وافر في السلطة، ونحن نتمنى أن یكون الوضع مختلفًا لكن ال نعتقد 

  .فھو یحتاج إلى التعاون بین كل القوى اللبنانیة، وإلى تنازل من الجمیع من اجل بناء الدولة. مكنانھ م

 لكننا طبعًا نریدھا دولة ال تمّس بالدین والشرع، نریدھا دولة غیر طائفیة حیث تتكافأ الفرص بین الجمیع، كما 
  .لنا امتداد إلى كل العالم نؤمن بلبنان وطنًا لنا ونعترف بھ، لكن لیس وطنًا نھائیًا فنحن 

أما العوامل التي لھا تأثیر إیجابي علینا، فھي الدعم الخارجي بكل أنواعھ المعنوي والمادي، ھذا الدعم یریحنا 
ویقّوینا خاصة أن المقاومة بحاجة إلى الكثیر من اإلمكانات المادیة والبشریة ولو قامت الدول العربیة بدعمنا 

  . نكون فاعلین أكثر من خالل المقاومةلكّنا أقوى واستطعنا أن

إن الحرب المذھبیة ھي أصعب واخطر ما یواجھنا الیوم، وإنھ لمن األسھل علینا دخول العدو الصھیوني من 
أن نتقاتل كمسلمین فیما بیننا ُسّنة كنا أم شیعة، وما یحصل الیوم ھو خطوة ضمن الخطة الصھیونیة األمیركیة 

  .اق، لكن الحمد اهللا لم یستطیعوا أن یحققوھا في لبنانخاصة بعد ان نجحت في العر

نحن كأي تنظیم لنا تطلعات سیاسیة، والعمل المقاوم ھو عمل سیاسي، والدعوة ھي عمل سیاسي، أما 
  .مشروعنا السیاسي فھو المقاومة وكل ما ینشأ حولھا أو یخدمھا، عبر الثقافة، والریاضة، والتربیة

فنحن نراه سیئًا، لكننا لسنا ضد السیاسة العامة للدولة من خصخصة أو غیر ذلك، بالنسبة للوضع االقتصادي، 
  .  بل ضد الفساد الكبیر داخلھا وقد تكون الخصخصة ھي الحل

  

  على صعید العمل المیداني 

بدأنا ثالثة شباب، إنشققنا عن الجماعة اإلسالمیة وتعاطف معنا الكثیر من الشباب خاصة حین مارسنا العمل 
وصار لنا مناصرین من كل لبنان من عكار إلى الجنوب، . قاوم، ونحن رمز من رموز المقاومة في صیداالم

  . ونحن الیوم لدینا قدرة كبیرة على تعزیز وضعنا

نحاول الیوم التواصل مع مجتمعنا عبر الدعوة التي تعتمد على الثقافة، واالحتفاالت، واللقاءات الفردیة، 
كما نعتمد وسائل متنوعة لإلستقطاب، مثل . وع ریاضي یشمل أنشطة عدیدةوالمحاضرات، وعندنا مشر
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كبار السن، فنتوجھ  أما. أنشطة الكشافة والریاضة والبرامج الصیفیة الریاضیة إلستقطاب االطفال والشباب
  .  الیھم عبر النشرات والمحاضرات

ونحن نعمل على . ھام على أكثر من صعیدأما بالنسبة للمرأة فنحن نعتبرھا ثلث المجتمع، لما تلعبھ من دور 
 الیھا في ذلك حتى االن، لكنھا تقوم على تربیة ْجنسبة للعمل الجھادي، فنحن لم نحَتأما بال. إیجاد تنظیم نسائي

أجیال مقاِومة، ولیس لدینا مانع من مشاركتھا بالقتال على األرض، وإذا احتجنا إلى ذلك فال مشكلة شرعیة 
  . ت النساء في الجھاد في زمن الرسولأوغیرھا، وقد ساھم

من ناحیة التمویل، في السابق كنا نعتمد على دعم إخواننا في الخارج وبعض الدعم من بعض القوى على 
، ُأغلقت كل سبل الدعم من الخارج خاصًة في الغرب، لذلك ٢٠٠١ أیلول ١١ولكن بعد . الساحة اللبنانیة

  .  ادي الریاضي ُیعَتبر بدایتھانحاول إنشاء مشاریع استثمار خاصة والن

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة

ھذه الحالة بنیت على أثر دخول . ١٩٨٢أكرر، نحن حركة إسالمیة مجاِھدة تبّنت محاربة إسرائیل منذ عام 
  .   الجیش اإلسرائیلي الى األراضي اللبنانیة

وتعدد الحركات ھو دلیل . ي حالة تراجعوال أعتبر أن ھناك الیوم دور بارز للحركات اإلسالمیة، بل ھي ف
  : وھناك عامالن أساسیان لبروزھا. تفّلت وضعف رغم الضجة اإلعالمیة الكبیرة حولھا

عامٌل خارجي یسعى إلى تخویف الناس من اإلسالمیین  ویصّورھم كفزاعة -
عالمي عامٌل داخلي مرتبط بكثرة الجماعات التي تحاول إبراز نفسھا وھي تعتمد على الشكل اإل-

  . الفارغ
  

بالنسبة للعالقة مع حزب اهللا، فقد بدأت ھذه العالقة قبل أن یأخذ حزب اهللا شكلھ التنظیمي الحالي، وكانت في 
ثم تطورت العالقة بعد ذلك وما یجمعنا الیوم ھو قتال العدو الصھیوني . األساس مع بعض الشباب المقاوم

  . والدفاع عن الوطن
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  عبي الشیخ صفوان الز

  وقف التراث اإلسالميرئیس مجلس ُأَمناء 

 في مدینة طرابلس٢٠٠٨ أیلول ٢٣ُأجریت المقابلة بالتاریخ 

.  نماء التربوي واالجتماعيعنى باإلمنائھ، ُی وھو یترأس مجلس أ٢٠٠٤أسسھ الشیخ صفوان الزعبي سنة 
ضًا على تقدیم معونات عمل الوقف ای. أسس الوقف مدارس عدة  كما ویؤسس لجامعة ھي قید االنشاء

  .ان الدعم االساسي لوقف التراث االسالمي یأتي من ھیئة احیاء التراث االسالمي الكویتیة. اجتماعیة مختلفة

  

  في العقیدة 

ننتمي إلى المذھب السلفي، مذھب اإلسالم األساسي في عھد الرسول والصحابة األوائل قبل نشوء أي مذھب 
. ودیة حیث كبار شیوخنا، ونسعى إلى نشر دین اهللا وتوعیة الناس على الحقمعین، مرجعیتنا الیوم في السع

فیما یخص العالقة مع الحاكم، نحن نقول بعدم الخروج على الحاكم حتى لو كان كافرًا، والكفر عندنا درجات 
  . وال یجوز محاربة الكافر إال إذا قام بقتالنا

إلى إقامة الخالفة السلفیة وذلك عبر بناء المجتمع المسلم ونحن ال نخلط بین الدعوة والسیاسة، لكننا نسعى 
ونحن نؤمن بإقامة . وإنشاء أرضیة لذلك، ولیس عبر فرضھا على الناس بل یجب أن تجد قبوًال عندھم أوًال

  . الخالفة اإلسالمیة في لبنان عبر تھیئة المجتمع لقبول الفكرة

نسعى إلى ھدایتھ خاصًة المختلف عنا، ویجب أن ال إن لبنان خلیٌط طائفي وعرقي، ونحن نحترم اآلخر و
  .  نختلف معھ من أجل بقاء الدعوة مقبولة عنده

نحن ننظر إلى التنوع في لبنان على أنھ جید، وھو نموذج عن العالم، والنجاح في لبنان یبرھن على النجاح 
 اإلصالح العقائدي، وعبر ونحن نحاول قدر اإلمكان المساعدة على اإلصالح عبر. في أي مكان في العالم

  . السیاسیین من خالل النصح واإلرشاد

ولیس لدینا مع المختِلف عنا عقائدیًا مشكلة، ونتعاون معھم، وقد استعنُت في تنظیم عمل مؤسساتنا بشركة 
  .  اصحابھا من المسیحیین

  

  في السیاسة 

لكننا نرى أن الوجود . لٌب ومغلوبنرى أن النظام السیاسي اللبناني  نظاٌم غیر عادل، وھناك دائمًا غا
المسیحي في لبنان یساعد على إقامة عالقة جیدة مع الغرب ویمكن ان یكون ذلك مكسبًا للبنان، ونحن موالون 

نحن ال نسعى الى المشاركة . لشكل الدولة بغض النظر عن من یحكم، مع االحتفاظ بحقنا في طرح مشروعنا
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 ألنھ لیس لنا تأثیر فیھ اآلن، بل ألننا ال نخلط بین الدعوة والعمل السیاسي، في العمل السیاسي او اإلنتخابي، ال
  . لكن قد یكون لنا دور في المستقبل من خالل تغییر المجتمع من أجل الوصول إلى الدولة اإلسالمیة

ا لكنن. ونحن نعترف بلبنان كوطن وھو یساعدنا على نشر دعوتنا من خالل حقنا كمواطنین بحریة التعبیر
نحن لسنا حزبًا ولیس لدینا منتسبین، وتربطنا . نرى أن الوضع االقتصادي سیئ وھو مرتبط بالوضع السیاسي

  .  عالقة جیدة مع إخواننا الفلسطینیین

إن وصم اإلسالم وخاصًة السلفیة باإلرھاب، یؤثر كثیرًا على عملنا، وكذلك بعض األعمال التي قام بھا بعض 
  .  أسامة بن الدنالمّتسمین بالسلفیة، مثل

  

  على صعید العمل المیداني

نحن لسنا حزبًا ولكن لنا جمھور ونحن نقّدر عددھم بعشرین ألفًا، وھذا نتیجة عملنا في المؤسسات والمعاھد 
إضافًة . ثالث مدارس في شمال لبنان، ونسعى حالیًا الى إنشاء جامعة، وثالثة عشر مسجدًا: خاصتنا، وھي

كما ونؤّمن بعض المساعدات العینیة ألھلنا المحتاجین في . دد إنشاء براد زراعيالى ذلك، نحن اآلن بص
  .  الشمال

كما لدینا لجنة نسائیة . تتمحور معظم نشاطاتنا حول الدورات التدریبیة والتوعیة الدینیة عبر الدعوة والمساجد
 داخل المنازل، والمستفیدون تعمل بشكل ممتاز ومنّظم في دورات مساعدة األیتام، وكذلك في الدعوة خاصًة

.من مساعداتنا عددھم كبیر خاصًة في المدارس

أما في التعلیم الدیني، فنحن ضد التلقین ونعتمد . في األمور العلمیة نعتمد منھج الدولة مع بعض اإلضافات
ننا نسعى إلى أسلوب التعّلم وبناء الفرد ومساعدتھ على تطویر مھاراتھ، وعالقة معلمینا مع التالمذة جیدة لك

  . تحقیق األفضل

بالنسبة للتمویل، فمصدره األساسي من وقف التراث اإلسالمي الكویتي، لكننا نسعى إلى تأمین التمویل الذاتي 
  .  من خالل المشاریع المنتجة التي نحن بصدد إنشائھا)  ملیون دوالر٥حوالي (

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

لكن بشكل عام، شھدت ھذه الحركات تنامیًا . ت اإلسالمیة وتنامیھا مضّخٌم قلیًالالحقیقة أن الكالم عن الحركا
بدأ بعد سقوط الشیوعیة والناصریة وإنفضاح الرأسمالیة الغربیة، خاصة بعد الحروب التي شّنتھا بإسم 

  .وأعتقد انھ ھناك كالٌم إعالمي وسیاسي الیوم ساھم في بروز الحركات اإلسالمیة. الدیمقراطیة

مع حزب اهللا، والسبب أنھ ھناك محاولة الستعمالنا من البعض لتخویف حزب " الوثیقة"حن ممن وّقعوا على ن
.  اهللا منا، لذلك كان البد من منع مشروع الفتنة ونعتبر أن الوثیقة أّدت ھدفھا رغم تجمیدھا
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  الشیخ فیصل المولوي

أمین عام الجماعة اإلسالمیة 

   في بیروت٢٠٠٨شرین االول  ت٦ُأجریت المقابلة بتاریخ 

 في لبنان  لحركة االخوان المسلمین، ابرز مؤسسیھاة التابع"عباد الرحمن" الجماعة االسالمیة من تعتفّر
إبراھیم المصرياألستاذ ، و)االمین العام حالیًا( فیصل مولويلشیخ القاضي المستشار اوفتحي یكن،الشیخ 

الجماعة اإلسالمیة على ترخیص حصلت  .محمد علي الضناوي والكاتب اإلسالمي ،)نائب األمین العام حالیًا(
وھي تعتمد فكر االخوان المسلمین بخطوطھ العریضة وان اختلفوا معھم  .١٩٦٤عام   لبنانبشكل رسمي في

  . في بعض التفاصیل التنظیمیة أو السیاسیة

  في العقیدة

نحن حركة إسالمیة لبنانیة من أھل الُسّنة والجماعة، نسعى إلى ان نمّكن المسلمین من العیش مع إخوانھم دون 
  .التخّلي عن قیمھم اإلسالمیة وااللتزام بالقرآن والُسّنة

والجماعة تسعى إلى نشر الدین والعقیدة، وااللتزام باألخالق اإلسالمیة في عالقاتنا  ضمن المجتمع حتى مع 
  .یر المسلم، وفي ما بیننا نسعى الى العیش مع اآلخر بتوافق وسالمغ

  . ونحن كمسلمین ندعو إلى بناء مجتمع یتوافق مع الجمیع دون أن یتعارض أو یتناقض مع مبادئنا اإلسالمیة

 أما الخالفة فھي تسمیة تاریخیة لنظام حكم جاء بعد رسول اهللا، وھي لیست خالفة اهللا على األرض بل خالفة
بعد ذلك جاءت أنظمة حكم كثیرة منھا ما ُسّمي سلطنة أو . في الحكم عن رسول اهللا حیث أنھ كان حاكمًا أیضًا

فالخالفة لیست طریقة حكم محددة ونحن نرى أن اإلسالم یمكن أن یكون عبر أي نظام . جمھوریة اوغیر ذلك
رى أن الشعب ھو مصدر الحكم لذلك ال حكم حدیث طالما یأخذ بأحكام اإلسالم والشریعة اإلسالمیة، ونحن ن

  . ُیفرض علیھ الحكم اإلسالمي بل یكون بإختیاره

وفي عالقتنا مع اآلخر، نرى أن لھ علینا حقوق وواجبات ولنا علیھ كذلك، ولیس لدینا أي مشكلة مع المختلف 
 على عالقة مع فنحن نشتري ونبیع ونتعاون في كل ما ھو یومي، وحتى في ھذه الظروف السیئة بقینا. عنا

  . الجمیع بما في ذلك حزب اهللا، والخالف السیاسي أو الفكري یجب أن ال یؤدي إلى القطیعة

لبنان حتى االن عبارة عن إتحاد طوائف ولم یصل . التنوع ھو حالة واقعة ولكن المھم كیف نتعامل نحن معھ
لوطنیة أو یحصل العكس في أحیان اخرى، بعد ألن یكون وطنًا، فالمساحة الدینیة تغلب أحیانًا على المساحة ا

  .  بینما یجب الوصول إلى توازن بین االثنین

نرى إمكانیة اإلصالح عبر الدعوة واإلقناع والوسائل السلمیة، ونرى ان التغییرالیوم صعب ویحتاج الى 
ي حقیقي یمكن أما على صعید النظام، فعندما یكون ھناك مجلس نیاب. نحن نسعى إلى حكم یعتمد اإلسالم. وقت
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اما عن القضاء، فیجب أن . الوصول إلى اإلصالح أو التغییر بالتوافق والحوار بعیدًا عن التوازنات الطائفیة
  . یكون مستقًال وبعیدًا عن التوزیع الطائفي

  

  في السیاسة 

ل لیس ھناك تفكیر منطقي والنظام السیاسي في لبنان تركیب ِعماُده الطائفیة وصراعات الدول من خال
نظامنا الدیمقراطي ھو نظام ترقیعي، والطائفیة ھي سبب كل خراب في لبنان، وأھم . الطوائف على أرضنا

بعدھا یأتي موضوع إلغاء . نقطتان ھما المجلس النیابي وقانون االنتخاب حیث ھما أساس قیام دولة عادلة
ن مع الدائرة الواحدة والنسبیة دون القید في قانون اإلنتخاب، نح. الطائفیة السیاسیة لكن ھذا نراه صعبًا الیوم

  .الطائفي، ونسعى للمشاركة بالمجلس النیابي ونعتبره حقًا لنا

 وأنا اقّر بنھائیة الوطن اللبناني ولیس الكیان، أي أنا اقر بالوطن السیاسي ولیس عندنا مشكلة في المستقبل 
 ولیس لنا الحق في مصادرة قرار األجیال القادمة، بتغییر ھذا الكیان ونعتبر أن نھائیة الكیان ضد الدیمقراطیة

  .والوطن ھو أرض وشعب قد یكون من نفس دینك أو من دین آخر، ولبنان وطننا

بالنسبة للوضع االقتصادي، فھو منھار ولوال بعض المغتربین ودعم بعض الدول من اجل مصالحھا النھار 
ي وغیاب التخطیط، ونعتبر أن الفساد ینتشر بشكل اكبر في كلیًا، ویعود ذلك الى عدم االستقرار والنظام الطائف

  .  ظل الطائفیة

واالستقرار السیاسي  نعاني من األنظمة األمنیة التي تعیق عملنا وما یناسبنا ھو دولة قویة عادلة ودیمقراطیة،
  . یساعدنا أكثر خاصة وأن حركتنا فكریة وتحتاج إلى األجواء الھادئة للعمل

  

   المیدانيعلى صعید العمل

نعتمد لنشرالدعوة المساجد وخطب الجمعة، وكذلك المدارس التي ھي إما تابعة لنا أو لجمعیات تخّصنا أو 
كذلك نقوم بالدعوة عن طریق دورات حفظ القرآن وتعلیم الشریعة . ألشخاص ینتمون إلى الجماعة

  .  والمحاضرات، كما عن طریق إصدار بعض النشرات

المسلمین وتواجد جماھیري في كل المناطق ونحن نشارك في الكثیر من البلدیات ولنا إنتشار كبیر بین 
ونحن ال نسعى الى اإلستقطاب التنظیمي ولیست عندنا نشاطات . والنقابات لكن تنظیمنا ھو أقل من ذلك

خاصة، سوى عبر المدارس وفي الشمال حیث كشاف اإلیمان، والشباب ھم بشكل عام العاملون على 
  . األرض

ما المرأة فال تختلف عن الرجل في شيء إال بما میزھا اهللا، فالرجل والمرأة ُرْكنا المجتمع ویتساویان في كل أ
شيء، ونعتبر أن دور المرأة األساسي ھو األسرة لكن لیس لدینا حرج في أن تشارك المرأة في كل النشاطات 

  .األخرى
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.  ظیمي، فھو محصور باللبنانیینفي الحركة العامة، نتعاطى مع الجمیع، أما العمل التن

في طرق التعلیم نعتمد منھج الدولة مضافًا إلیھا التعلیم الدیني، من حفظ القرآن والشریعة وكل مدارسنا ذات 
خلفیة إسالمیة، ونحن نعتمد طرق التعلیم الحدیثة كما نرسل معلمینا إلى الخارج من أجل التدرب على ھذه 

  .بنا على مدارس أخرى متنوعة من أجل التوسع في المعرفة واالطالعالطرق، كما نحرص على تعریف طال

أما التمویل، فیتّم تأمینھ عبر اشتراكات األعضاء، وتبرعات األنصار، واستثمارات في البنوك اإلسالمیة، 
  . وشراء أسھم وحصص في شركات ناجحة

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة

س األنظمة الحاكمة التي ظلمت الناس وقمعتھم، وبالھجمة األمیركیة إرتبط تنامي الحركات اإلسالمیة  بإفال
خاصة على اإلسالم، ُیضاف الى ذلك سقوط الفكر الشیوعي ورفض الناس للرأسمالیة الغربیة المتوحشة، 

  .فوجد الناس الفرج عندئٍذ عبر اإلسالم

یعي أي دور في تنامي الحركات ولدى سؤالھ عن الھالل الشیعي، أجاب الشیخ المولوي انھ لیس للھالل الش
السنیة، وانھ مجرد مشروع سیاسي ال دیني، وُیستعمل كفّزاعة تمامًا كما ُتستعمل الحركات اإلسالمیة 

وإیران الیوم تدعم الحركات السنیة والشیعیة المقاِومة ضمن مشروعھا العقائدي لتحریر القدس، . األخرى
 تقوم بواجبھا تجاه القضایا المركزیة الجامعة، لما كان إلیران وھو ھدف إسالمي عام، ولو أن الدول العربیة

  .ھذا النفوذ
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  الشیخ ماھر حمود 

   مستقل- إمام مسجد القدس في مدینة صیدا

   في صیدا٢٠٠٨ تشرین االول ٩ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  

  في العقیدة 

مسلمین، وعلى عالقة مع حركتْي حماس ع الأنا الیوم مستقل لكني من مؤسسي الجماعة اإلسالمیة وتجّم
والجھاد اإلسالمي، وعلى تماس مع الكثیر من الجماعات اإلسالمیة، وأنا أسمح بالتدریس في المسجد الذي 

  . أؤّمھ لجماعات كثیرة

اكثر ما أھتم بھ ھو الدعوة إلى اإلسالم بشكل أساسي وعام، وأنا أقوم حالیًا ببث الحمیة لمحاربة إسرائیل 
ھا من الوجود، ولذلك توافقت مع إیران وحزب اهللا، وقد ساعدت على تأسیس قوات الفجر، واعتبر وإزالت

الجماعة اإلسالمیة غیر مھتمة الیوم بموضوع الجھاد لألسف، وانا اعتبر نفسي من منظومة اإلخوان 
 جدا إلى فعل على المسلمین ولكن أعجب كیف یمكن أن ال تتحول ھذه المنظومة الفكریة الھامة والتي احترمھا

.   األرض، ربما كان السبب عدم وجود قادة تاریخیین الیوم

ومواقفنا السیاسیة نابعة كلھا من موقف دیني فقھي، كمثل موقفنا من الصراع مع إسرائیل والذي أتحالف فیھ 
. مع حزب اهللا نظرًا لما یقدمھ الیوم من خدمة لإلسالم

 علیك إن تكون واضحًا في مسألة الحق والباطل واإلیمان والكفر، وقد أن تكون مسلمًا، االمر غیر بسیط، إذ
یحصل في مرحلة المراھقة الفكریة تصادم مع األخر، لكن بعد الخبرة وفي الحیاة العملیة یكتشف اإلنسان أنھ 

 والعاِلم لیس وحده وعلیھ أن یقبل الحوار والدعوة بالحسنة، وإن فشل فعلیھ عدم استعمال القوة، وعلى الموجِّھ
  .  أن یكون متنبھًا في كالمھ حتى ال ُیستعمل في غیر مكانھ ویتحول من كالم حق إلى كالم باطل

رأیت اإلسالمیین في لبنان أكثر وعیًا "في مسألة التنوع، ھو مھم فأحد علماء الشیعة قال في السبعینیات 
لبنان لما كان عندي ھذه المرونة ، وأعتبر أنني لو لم أعش في "وتفھمًا ألنھم یعیشون في بلد متنوع

واإلحساس بالتكامل، وغیاب التنوع في بعض الدول العربیة یجعل المسلمین أقل معرفة باآلخر ویسّھل أن 
  .  یصدقوا األكاذیب، ثم إن الكل لدیھ سلبیات لكن علینا التركیز على االیجابیات

لمجاالت، نشتري ونبیع، بإستثناء مع من كان ومن ناحیة الحیاة الیومیة، نحن نتعامل مع اآلخرین في كل ا
  .  عمیًال لإلحتالل اإلسرائیلي

أما بالنسبة للقانون . في نظرتي لإلصالح، إن القضاء ھو أكثر ما یجب إصالحھ، یلیھ النظام التربوي
لقانون االنتخابي، فالنسبیة جیدة نظریًا لكن في التجربة قد یكون ھناك مشاكل، ویمكن الدمج بین النسبیة وا

  . ١٩٦٠اإلنتخابي الُمتََّبع عام 
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ومن ناحیة التغییر، ال یمكن للمسلم إال أن یدعو إلى الخالفة لكن اآلخر غیر المسلم یظن أن ذلك سیتم باإلكراه 
ولكن الخالفة اإلسالمیة لن تقوم إال برضى الناس جمیعًا ولن ُتفرض على أحد، ووجود الخالفة ال . والعنف

  .  ناني ضمن المنظومة اإلسالمیة، ولبنان جزء من كل وال ُتعلن الخالفة فیھ وحدهیلغي الكیان اللب

  

في السیاسة 

أنا أرى ضمن الممكن ان النظام اللبناني جید خاصًة بالمقارنة مع المحیط، رغم كل الثغرات الموجودة فیھ 
یر فھو یحتاج إلى قائد ملھم وطني ومنھا الفساد وھي أساسًا عاّمًة في كثیر من الدول، ومن الصعب الیوم التغی

لكن لبنان ما زال یتمتع بحّیٍز من الحریة، وھي . یقلب النظام أو إلى تغیرات خارجیة كبیرة تعید تركیب النظام
  . نعمة والتعدد ھو سببھا

طور كبیر، لكن قد الطائفیة، وھذا صعب، سیكون ھذا تیجب على النظام الطائفي أن یتطور، وإذا حصل إلغاء 
  .  ؤدي إلى خلل دیموغرافي خاصة أن ھناك تنازل عددي من ِقَبل غیر المسلمین اآلنی

  . عالقتنا بالدولة جیدة وقائمة على احترام متبادل وتجاوب، خاصًة مع الجیش الذي یتبنى الیوم عقیدة المقاومة

یم حتى من غیر المسلمین وال أما بالنسبة للمشاركة في الندوة النیابیة، فأنا ال أسعى لذلك، لكني أدعم كل مستق
أنوي شخصیًا الدخول إلى المجلس النیابي، وندعم كل المخلصین الذین نجد عندھم استقامة وذلك من خالل 

  .  عملنا الیومي ومواقفنا

مكانًا تعیش فیھ حیث الذكریات والعواطف واالرتباطات، ووطنًا : في نظرتي للوطنیة، أرى الوطن جزأین
ففي مرحلة ما كان العلم اللبناني على دبابة البعض یشكل كرھًا، والیوم یترك . حبھ أو تكرھھسیاسیًا یمكن أن ت

تحالف التیار الوطني الحر مع المقاومة أثرًا إیجابیًا بین اللبنانیین، وھو قد ألغى صورة المسیحي الذي إعُتِبر 
  .   ة مغلوطةفي ما مضى غیر معني بالصراع مع إسرائیل أو أنھ عمیل، وھي طبعًا صور

اقتصادیًا، نحن في وضع استثنائي ونعتمد في شكل تام على عائدات الخارج مما یجعل ھذا الوضع 
  . اصطناعیًا، لكن في بلد مثل لبنان ھذا أفضل ما یمكن

أحب أن أضیف أن عالقتي ممتازة وبشكل مباشر مع المجتمع الفلسطیني، وتكاد تكون أكثر منھا مع 
ب أن أقول أن قانون منع تملك الفلسطینیین في لبنان قانون ظالم، وفي نظرنا مخالف اللبنانیین، وھنا أح

  .  للشرع اإلسالمي

  

  على صعید العمل المیداني

أنا شخصیًا ال أنسجم مع العمل الجماعي، وأنا فرد لي موقفي الشخصي أعّبر عنھ في المسجد، واطمح الى أن 
  . یتوحد المسلمون
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ع المرأة، فھي أساس في المجتمع ویجب أن تكون فاعلة لكن ضمن الضوابط ال نستطیع أن نھمل موضو
فأنا لیس لدي مؤسسات وأفّضل عدم االرتباط . بالنسبة لمصادر التمویل لدي، فھو ذاتي وصغیر. الشرعیة

  .  بتمویل مشروط

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

ا أیضا، والھجمة األمیركیة على منطقتنا، أضف إن فشل األفكار القومیة والماركسیة، وجور األنظمة وفشلھ
  .  إلى ذلك نجاح الثورة اإلیرانیة، كل ذلك أّدى الى ظھور الحركات اإلسالمیة وتعددھا

أما مشروع الھالل الشیعي فھو سخف سیاسي، والمشروع الشیعي ھو مشروع سیاسي ولیس دیني، وانا 
  . سیاسیًا اعتبر نفسي أكثر شیعیة من الشیعة أنفسھم
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  أبو عماد الرفاعي االستاذ 

  في لبنان  ممثل حركة الجھاد اإلسالمي

 في ضاحیة بیروت الجنوبیة٢٠٠٨ تشرین االول ١٤ُأجریت المقابلة بتاریخ 

ھو و عسكري  جناٌحلدیھا. ت القرن الماضيفي سبعینیا فتحي الشقاقي يسھا علّسأمة حركة اسالمیة مقاِوھي 
   .داخل فلسطین  كثیرة جھادیةبعملیاتالحركة  تقام.  القدساسرای

  

  في العقیدة 

وجودنا ھو االحتالل اإلسرائیلي حیث نحن حركة إسالمیة مقاتلة نشأت في مطلع الثمانینات والدافع األساسي ل
ننطلق من مبدأ أن على اإلسالم استنھاض األمة في وجھ . أردنا ان نكون جزءًا من حركة النضال الفلسطیني

.  إسرائیل ألنھا رأس حربة االستعمار في العالم العربي، وطبعًا نحن حركة إسالمیة ننطلق من اإلسالم

دة وواضحة، ننطلق من اإلسالم الذي یرفض الظلم والتعّدي ویدعو إن نظرتنا للسیاسة والدین ھي واح
لمواجھة المعتدي، ونحن نعتبر ان إسرائیل كیان غاصب ومعتٍد، لذلك نحن نحتكم إلى اإلسالم خالل مواقفنا 

عالم أما الخالفة، فھي من األھداف اإلستراتیجیة لنا لكن البدایة تكون بإزالة إسرائیل التي تمّزق ال. السیاسیة
  . العربي

عالقتنا باآلخر قائمة على النظرة اإلنسانیة، ونحن أول من طرح أن ال تناقض بین العروبة واإلسالم، وقد 
لكن ما قد یغّیر نظرتنا ھو . زاوجنا أیضًا بین الوطنیة واإلسالم وھذا یجعلنا أكثر تحررًا في عالقتنا مع اآلخر

ھي معاییرنا مع اآلخر " اإلسالم، وفلسطین، والجھاد " ، موقف اآلخر من إسرائیل بغّض النظر عن دینھ
مسلمًا كان ام غیر مسلم، وعندنا شباب سقطوا في صفوف المجاھدین في فلسطین من المسیحیین، ونحن في 

  .  لبنان نتعامل معھم في كثیر من شؤوننا الیومیة كالبیع والشراء وغیر ذلك

إن ھذا التنوع جعل من لبنان وطنًا نموذجًا في محیطھ، وأبقى . ًاأما في لبنان، فمن لطف اهللا أن جعلھ متنوع
  . القضیة الفلسطینیة قائمًة ومستمرة

  

  في السیاسة 

عالقتنا جیدة مع الحكومات ومع الجیش اللبناني خاصًة بعد اعتماده عقیدة المقاومة، ونحن نالحظ بعضًا من 
كما ان الحكومات . تي كانت ضد الشعب الفلسطینيالتحول اإلیجابي نحونا لدى معظم القوى اللبنانیة ال

األخیرة ھي منفتحة على الحوار السیاسي معنا رغم أن ھذا الحوار لم ینتج شیئًا عملیًا على األرض حتى 
  . اآلن



- 108  -

ونحن نعاني كما یعاني كل الفلسطینیین في لبنان خاصة لجھة بعض القوانین وحصار المخیمات وجعلھا بؤرًا 
 ذلك الوضع المعیشي المتردي، وما لحق بنا بسبب الخالف اللبناني وإن كان ھناك لنا دور أمنیة، أضف الى

  . قدیم في بعض الحاالت، أما الیوم فنحن كفلسطینیین خارج لعبة النظام

في ما خص الوضع االقتصادي، یعیش لبنان حالة سیئة من المدیونیة، وھي غیر محصورة بطائفة وال مذھب   
  .  نیین فقط،  بل تطال أیضا الفلسطینیین في لبنانوال حتى باللبنا

تسأُلني كیف أنظر إلى فلسطین؟ لقد حمل الرسول رسالًة عامًة لكل األرض، لكنھ كان یقول ان أَحّب البقع إلیھ   
إن كل العالم اإلسالمي والعربي وطُننا، لكن فلسطین ھي أرضنا األم، وأعتبر لبنان ھو األقرب . ھي مكة

  .   وطني الثاني الذي أحرص علیھ وأھتم بھإلیھا، وھو

  

  على صعید العمل المیداني

نحن في حركة الجھاد ال یقتصر دورنا على العمل العسكري، ساحتنا القتالیة ھي فقط ضد إسرائیل، أما دورنا 
لعربي نتلقى من المجتمع ا. الثاني فھو مساعدة أھلنا الفلسطینیین، وعندنا مؤسسات إجتماعیة طبیة وتعلیمیة

كما أننا معنیون بكل فئات شعبنا . المدني الكثیر من المساعدات، خاصة في الجانب االجتماعي والتنموي
  . الفلسطیني، ومعنیون في بناء جیل إسالمي واٍع من خالل عملنا في المدارس وجمعیة الكشافة وغیر ذلك

یة الكثیر من حاجات الناس على الصعید أما بالنسبة إلى العمل النسائي، فبیننا ھیئة نسائیة تقوم على تلب
االجتماعي، كما أننا ننظم دورات دینیة لتحفیظ القرآن حتى تكون المرأة على مستوى ثقافي یجعلھا قادرة على 

أما بالنسبة لمشاركة النساء في الجھاد، فال مانعًا شرعیًا، وقد ساھمت النساء في . القیام بمھام تربیة أوالدھا
المرأة بیننا صاحبة دور خاص بھا، فھي مستقلة . اد الذي ھو فرض على الرجل والمرأة معًاعھد النبي بالجھ

  . تنظیمیًا وتأخذ قراراتھا وتحدد المشاریع التي تعمل علیھا، وھي على إتصال مباشر بالقیادة العلیا

أما في الجانب الشرعي، . كما لدینا ھیئة طالبیة تساعد التالمیذ في مدارسھم عبر تخصیص دورات تقویة
  .  فلدینا مدارس لتعلیم القرآن الكریم والحدیث والشرع، ونحن نستعمل طریقة التلقین والتعًلم

ة من الكبیر واحترام من الصغیر، ونحن نحرص على أن تكون عالقة األستاذ مع طالبھ عالقة عطف ورحم
ویجب أن یكون األستاذ مراعیًا للظروف خاصة أن شعبنا یعاني بما فیھ الكفایة، ومن جھة أخرى فإن الطالب 

  . ھو صلة الوصل بین األستاذ واألھل

  

  عن تنامي الحركات االسالمیة 

فالذاتیة تتعلق باإلنقسام . یةإن العالقة بین الحركات اإلسالمیة محكومٌة بأسباب موضوعیة واخرى ذات
، ومعظم الحركات "المتعامل مع األنظمة"وبین " الجھادیة"الحاصل في التیار السلفي  خاصة بین ما یسمى 

واألسباب الموضوعیة مرتبطة بطریقة تعاطي األنظمة وغیاب . اإلسالمیة الیوم منشقة عن السلفیة
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وھناك أیضا بعض األجھزة التي تقوم بإستغالل .  التطرفالدیمقراطیة، األمر الذي یؤدي إلى نشوء حالة من
  . بعض الحركات في أعمال تخدم مصالحھا
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  الشیخ جمال خطاب 

   عین الحلوة - الحركة اإلسالمیة  المجاھدةرئیس 

   تشرین االول في مخیم عین الحلوة في صیدا٢٠ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  

 ."الدعوة للجھاد" تحت شعار إسالميمن المخیمات الفلسطینیة في لبنان بفكر  ١٩٧٣عام الحركة إنطلقت 
  .ُكبرى الحركات االسالمیة في مخیم عین الحلوة في صیداوھي الیوم 

  

  في العقیدة 

نحن حركة إسالمیة تعتمد على اإلسالم كمبدأ، إنطلقْت على أساس تحریر فلسطین من منظور إسالمي، 
  .مات كان لھا طابع ماركسي، وكان ال بّد للمسلمین أن یجاھدوا ضمن أطٍر إسالمیةخاصًة أن باقي التنظی

  . اإلسالم مبدأ شامل وال فرق في األھداف بین السیاسة والدین

في عالقتنا مع األخر، ھناك خالفات فكریة وعقائدیة، ونحن نعمل لھدایتھم بالحسنى والحوار، واألصل ھو 
جبار في اإلسالم، حتى یمكن أن تكون الزوجة على غیر دین زوجھا، ونحن انھ ال إكراه في الدین، وال إ

  .   نختار في مسائل البیع والشراء األنسب بغض النظر عن اإلنتماء الدیني

ونرى ان التنوع أمٌر طبیعي منذ ان ُوجد البشر، لكن ھناك حدود وھي أن ال یكون لھذا التنوع آثار سلبیة 
  .  عوقات لإلصالح وقیام الدولةتنعكس خلًال في المجتمع وم

الخالفة ھي نظام الحكم في اإلسالم وھي شيء أساسي حیث یكون الحاكم واحد لكل بالد المسلمین، ونحن 
نسعى لذلك، مثل ما ھناك قومیون أو شیوعیون یسعون الى الحكم، ونحن نعتبر ان الخالفة عامٌة وان الدول 

  . أن ما یحصل الیوم من تقسیم ھو لمنع إقامة الخالفةاإلسالمیة والعربیة جزٌء من كل، ونعتقد 

وفي ما یخّصنا كفلسطینیین، فاإلصالح الذي نتمناه داخل الدولة ھو عدم التعامل معنا بعنصریة خاصًة في 
  .  موضوع الحقوق والقضاء

  

  في السیاسة 

سالم ال یفّرق بین الناس نحن نتعاطى مع الجمیع خارج المجتمع الفلسطیني، فھذه التقسیمات إستعماریة واإل
  .  والعمل یكون مع الجمیع
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من العوامل اإلیجابیة المؤثِّرة على نشاطنا تتمثل في إنھیار معظم األفكار التي كان لھا بریق في الماضي، 
اما عن العوامل السلبیة، فھناك تشویھ للجماعات . خاصًة الماركسیة، وإیجاد الناس الحل في اإلسالم

 یتم تسلیط الضوء على المناحي اإلیجابیة لدیھا، كذلك، ھناك فوضى في الشارع اإلسالمي اإلسالمیة، فال
  . تؤدي إلى ضیاع الشباب

. إن الحركة القومیة ھي أول من حارب إسرائیل، ولكنھا فشلت، واتجھت إلى الماركسیة التي فشلت ھي أیضًا
  . دھا نحو ھدف مشتركونحن كمسلمین نرى أن اإلسالم یجمع الكثیر من القومیات ویوّح

فالنظام . صحیح أنھ یوجد حریة في لبنان، لكنھا ھّشة ومھدَّدة. إن التنوع جعل الدولة في لبنان أشبھ بشركة
. السیاسي في لبنان یقوم على أسٍس غیر سلیمة تستند على المحاصصة الطائفیة والتي تؤدي الى مشاكل كثیرة

  . إن كل ذلك یعیق النمو في البلد. یر في دوائر الدولةفھي موجودة حتى على مستوى تعیین موظف صغ

إن لھذا الوضع الطائفي أثٌر كبیر على الفلسطینیین في لبنان، فنحن ندفع ثمن التوازنات الطائفیة والمذھبیة 
وقد طال ذلك أیضًا الفلسطینیین . حیث ُجرِّدنا من كافة حقوق اإلنسان، من مثل حق التملك والتوریث والعمل

. وھذا ینعكس سلبًا على كل مناحي الحیاة العادیة والیومیة للفلسطیني في لبنان. َمَلة الجنسیات األخرىمن ح
وھو بالتالي قد یدفع بالشباب الفلسطیني إلى حاالت متطرفة أو عنیفة، وھذا یؤثر سلبًا على عملنا الجھادي و 

  .  التربوي

 اي المواالة والمعارضة، كما ونحاول الحفاظ على في عالقتنا مع الدولة، نحن نحاول إرضاء الطرفْین،
  .  المخیم وتحصیل ما أمكن من حقوق للفلسطینیین

ویھّمنا أن نوضح أن الوضع في مخیم عین الحلوة مختلف عن وضع مخیم نھر البارد في شمال لبنان، حیث 
، وقد دفع ثمن صراع دخلت مجموعة من الدخالء إلى ھذا األخیر، وھو مخیم غیر ممسوك بل مفتوح للجمیع

  .  أما ھنا في عین الحلوة، ھنالك إجماع وتوافق على منع تكرار ما حصل في نھر البارد.  سوري لبناني

فالرواتب ال تكفي . الوضع االقتصادي بشكل عام سيء على الجمیع وال یمّیز بین لبناني وفلسطیني
 كانت منظمة التحریر تضخ الكثیر من المال ١٩٨٢قبل سنة . المواطنین، ولبنان تزداد فیھ الفروقات الطبقیة

على صعید آخر، یعتمد إقتصاد لبنان على الخدمات . في لبنان، مما ساھم في إبقاء الدورة اإلقتصادیة حّیة
  . والسیاحة فقط، وھذا یجعلھ معّرضًا للھزات نظرًا لحالة عدم اإلستقرار السیاسي واألمني في البلد

ام  اإلقتصادي العالمي الجدید أو العولمة، أّدى إلى إنھیار اقتصادي في الوالیات إضافًة الى ذلك، إن النظ
المتحدة األمیركیة، فكیف ببلد صغیر مثل لبنان؟ وإذا استمر ھذا النظام على حالھ، فقد یؤدي الى  إنھیاٍر تام، 

  .    ألنھ نظام قائم على الربى، ولیس لدیھ أسس ثابتة

فإذا أرادت الدولة بیع أمالكھا . م ضد االحتكار، أما الخصخصة فلیس فیھا مشكلةفي الشكل العام، إن اإلسال
في ھذه الحالة، . ولكن الوضع یختلف في لبنان بسبب وجود النھب والفساد وغیاب المراقبة. فلھا الحق في ذلك

  . فإن ملكیة الدولة للمرافق العامة تكون أفضل من الخصخصة
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  على صعید العمل المیداني 

ونحن نتوجھ . ندنا معھد شرعي ودورات في الدعوة تشمل العمل الطالبي والنسائي والتدریس في المساجدع
  .  إلى جمیع الفئات وفقًا للسن والجنس

وفي الدورات النسائیة، تتولى المرأة . المرأة ھي كمثل الشاب تعمل من اجل الدین في حمل الرسالة والدعوة
  . كل األمور

نحن نعتمد بشكل أساسي على التبرعات، كما لدینا بعض المشاریع الُمنتجة والتي تعود بالنسبة للتمویل، 
  .  ببعض المداخیل للحركة

في ذلك، نحاول الجمع بین العلوم . بالنسبة ألعداد المنتسبین، ھذا ال یھّمنا، ونحن حریصون على التربیة
لیھ أن یفھم الزمان والسیاق الحالیْین، لذلك فمثًال المفتي الذي یصدر فتاوى، ع. العصریة والعلوم الشرعیة

  . نحن نعّلم الشباب مجمل العلوم الى جانب األمور الدینیة

نحن نحاول الجمع بین الطریقتْین .  بالنسبة لمنھجیة التعلیم الحدیثة، نرى انھ من الصعب إعتمادھا كاملًة الیوم
، ولكننا نسعى الى تعلیم الطالب على )القرآنحفظ (حتى ال نخسر القدرة على الحفظ ) التلقین والتحلیل(

والعالقة بین طالبنا وبین معلّمیھم عالقة مودة وإحترام، ونحن نرفض إستخدام الضرب، . التحلیل ایضًا
  .  ونعتمد أسلوب الترغیب

  

  عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

رة اإلیرانیة ونجح الخط اإلسالمي تقدیرنا أن الحالة اإلسالمیة بدأت في أواخر السبعینیات، حیث قامت الثو
وأنا أرى ان الثورة . بالوصول إلى الحكم، إضافًة الى إنھیار المشاریع األخرى خاصًة الماركسیة) الشیعي(

اإلیرانیة قد ساعدت في بدایتھا على إعطاء دفعًا للشباب بأن الثورة، أي ثورة، لیست فقط شیوعیة بل یمكن أن 
لفعل السلبیة على الوجود الشیعي، فقد جاءت متأخرة وھناك مشاكل أیضًا في أما رّدات ا. تكون إسالمیة

  .   التوّجھ اإلیراني الحالي
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  ابو شریف االستاذ 

  المتحدث الرسمي بإسم عصبة األنصار اإلسالمیة 

  . في مخیم عین الحلوة في مدینة صیدا٢٠٠٨ تشرین االول ٢٠ُأجریت المقابلة بتاریخ 

إثر خروجھ من اإلعتقال   منذ اكثر من ربع قرن في مخیم عین الحلوة في صیدا شام شریديالشیخ ھأسسھا 
 في عھدة حالیًاوإمارة عصبة االنصار ".  أمیرھا" حیث اصبح ١٩٨٢قوات االحتالل االسرائیلي عام على ید 

  ".ابو عبیدة"الشیخ محمود مصطفى 

  

في العقیدة 

، ولو عدنا إلى القرآن والسّنة النبویة نجد ما یسمى ظنّیة الداللة أي نحن على المذھب الحنبلي ونأخذ بالراجح
  . جواز تفسیر النص على أكثر من وجھ، لذلك نجد بعض اإلختالف في التفاصیل بین المذاھب المعروفة

  ومھمتنا ھي أن نكمل ما أتى بھ"جئت ألتّمم مكارم األخالق"أما أھم مبادئ العصبة فھي التي أتى بھا النبي 
الرسول وندعو إلیھ  وأن ُنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رّب العباد، ومن جور األدیان إلى عدل 
اإلسالم، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا واآلخرة، والمسلم علیھ ان یتعامل مع جمیع خلق اهللا، ان ُیھدي 

 الحق وان یحب الخیر في الدین لغیره كما العاصي كي یعیده إلى اإلسالم وكذلك الكافر من أجل تعریفھ بدین
اما إذا أخطأ بحق إنسان آخر، فیجب أن یغفر . والمسلم إذا أخطأ في دینھ فھو یتوب ویستغفر اهللا. یحبھ لنفسھ

  . لھ ھذا اإلنسان حتى یغفر لھ اهللا

میز بین خلق اهللا ألننا ونحن ال ن. ونحن نرى ان التنوع الذي یغتني بھ لبنان قد ساعد على بقاء الدیمقراطیة فیھ
أما أھل الكتاب، فقد أجاز لنا دیننا . نؤمن ان البشر، كل البشر، لھم خالق واحد، والناس كلھا تولد على اإلسالم

  . أن نأكل طعامھم ونتاجر معھم ونتزوج منھم

ة تعمل من والعصب. والسیاسة عندنا من الدین، وقد بّوب الفقھاء ما یتعلق بذلك تحت إسم السیاسة الشرعیة
  . أجل الدعوة إلى اهللا وكل سیاسات عصبة األنصار ھي من أجل خدمة ھذا الھدف الكبیر

ونحن كمثل أھل . وفي شرعنا الحنیف، إذا إعُتدي على بلد مسلم كان األولى ان یدافع عن ھذا البلد أھلھ
 موطئ قدم وإنشاء واآلن فنحن نعمل من أجل وضع. فلسطین أولى الناس بالدفاع عن أرضھا واسترجاعھا

  . جناح عسكري داخل فلسطین، والحمد اهللا اننا قطعا حتى اآلن أشواطًا في ھذا الموضوع

وفي عقیدتنا، نحن نعمل لخالفٍة إسالمیة ولكن ھذا العمل غیر مرتبط بمكان ضیق بل ھو شامل وینبغي ان 
ة، مثل الذمیة وإقامة الحد، ال یقوم إال وكثیٌر من االحكام اإلسالمی. یكون برضى الناس، إذ ال إكراه في الدین

  .  إذا ُأقیمت الخالفة، علمًا انھ یمكننا إن استطعنا طبعًا ان نطلب في مكاٍن ما الحكم بالشریعة اإلسالمیة
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في السیاسة 

.اإلسالم ال یفرق بین الجنسیات، لكن األكثریة في العصبة ھم من الفلسطینیین

ل في الشأن اللبناني إال من باب الدعوة، وعملنا العسكري موّجھ فقط إلى نحن في العصبة قررنا عدم التدخ
وأرجو ان ال ُیفھم ذلك بشكل خاطئ كما حصل في نھر البارد حیث لحق بالمسلمین . المشروع الصھیوني

نحن ندعو الى مواجھة المشروع االمیركي اإلسرائیلي، وال نقوم بعمل عسكري إال حیث . أضرارًا كبیرة
  .   ناك بلد إسالمي محتلیكون ھ

والتركیبة الطائفیة في لبنان تنعكس سلبًا علینا خاصة بسبب ضعف الطائفة التي ننتمي إلیھا، إذ رغم وصولھا 
  . إلى مركز القرار إال أن قادتھا ضعاف

، مثل وعالقتنا الیوم مع الدولة لیست عالقة عداء، وإن كنا في الفترة الماضیة قد إُتھمنا ببعض التھم ظلمًا
أما الیوم فقد تغیر الوضع ونحن . قضیة إغتیال القضاة في صیدا وغیرھا، وُمنعنا من الدفاع عن أنفسنا

  .  نستطیع الكالم والدفاع عن أنفسنا ونجد حّیزًا ولو ضیق من التواصل مع اآلخرین

ٍر، فھناك بؤٌس أما عن رأینا في الوضع االقتصادي، فھو سیئ في العام، وفي المجتمع الفلسطیني فھو مز
  .  وإھمال كبیرْین ، ویعود ذلك إلى غیاب الحقوق للفلسطینیین، على رأسھا  حق العمل

ونحن ننظر إلى العولمة على أنھا محاولة من . وأما بشكل عام، فاإلسالم ھو ضد االحتكار ویعتبره حرام
. طعنا فعل العكس فسنقوم بھلكن بصراحة لو است. الغرب لفرض عاداتھم وثقافتھم علینا وطبعًا نرفض ذلك

  .   أما بالنسبة للخصخصة، فھي شأن لبناني ال نتدخل فیھ

  

على صعید العمل المیداني 

الدعوة الجماعیة عبر المساجد وفي معاھد شرعیة  االول ھو. ْینتقوم عصبة األنصار بالدعوة عبر مسار
، حیث الدعوة موجھة للجمیع ومن "دار ریاض الجّنة"، و"المركز اإلسالمي إلحیاء الكتاب والُسّنة"تحت إسم 

 المسار الثاني ھو عبر الدعوة الفردیة حیث نقوم بزیارة من نتوّسم فیھ. مختلف األعمار، كما للذكور واإلناث
الخیر أو من نجد عنده خروجًا عن التقّید بتعالیم الدین أكان ذكرًا أو أنثى، وذلك من أجل ان نقدم لھ النصح 

ونقوم إضافًة الى ذلك بنشاطات صیفیة تشمل التوعیة الدینیة لألطفال، ودروس . ونبّین ما اوجب اهللا علینا
  . تقویة في التحصیل العلمي المدرسي

طاب الناس وتأطیرھم في شكل سیاسي أو تنظیمي، وإنما نحن نقوم بالدعوة وَمْن ونحن ال نسعى إلى استق
ونحن قمنا بفصل بعض الشبان بسبب تصرفات غیر أخالقیة مع الناس . أحب الدخول ورأینا فیھ الخیر نقبلھ

  .بإسم اإلسالم أو عصبة األنصار

یم في المعاھد الشرعیة وفي الزیارات إلى أما دور المرأة في عملنا فھو یتمثل بشكل أساسي في ممارسة التعل
المنازل ولیس عندنا إطار تنظیمي لھا، والمرأة في اإلسالم مكّلفة مثل الرجل حتى في الجھاد لكنھا ال تشارك 

  . الیوم في ذلك بسبب ظروف عدیدة  تتعلق بطبیعة العمل على األرض
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 الذي نعتبره دین كل العصور، ونحن نحاول أن أما في طریقة توجھنا إلى طالبنا في المعاھد، فعبر اإلسالم
ندّرس اإلسالم من خالل روحیة العصر ومتطلباتھ، وفي رأینا ال بد للحكم الشرعي في اإلسالم أن یلتزم 

  .فھم النص الشرعي، وفھم العصر الحالي: بشیئْین، ھما

وقد یكون ھناك فتوى تصلح في وال بّد لھذا الحكم أن یكون واقعیًا منسجمًا مع عصره وُیسمى فقھ الواقع، 
   .العراق وال تصلح في لبنان

ونحن في أسلوب تعلیمنا الدین وخاصًة حفظ القرآن الكریم، نعتبر أن على المتعلم لیس فقط حفظ اآلیات بل 
العمل أیضًا بمضمونھا ألن ھذه اآلیات لم تنزل من أجل ترتیلھا أو قراءتھا فقط بل من أجل خیر الناس 

  .  وتعلیمھم

  

عن تنامي الحركات اإلسالمیة 

والیوم الناس مظلومون من ِقَبل حكوماتھم، ونحن منذ إنھاء .  في لحظات الشدائد، تعود الناس إلى اهللاعادًة
كما ان إنھیار . لقد جّربنا القومیة والماركسیة، وقد فشلتا.  نعاني الھزائم بشكل متتاٍل١٩٢٤الخالفة عام 

لذلك عادت الناس إلى اإلسالم، وبإذن اهللا سوف ...   في ظھور الحركات اإلسالمیةاإلتحاد السوفیاتي كان سببًا
  .   أفغانستانھزم أیضًا أمیركا في العراق وُت

أما بالنسبة لمسألة الھالل الشیعي، فنحن نرفض ھذه التسمیة في عصبة األنصار ونرى وجوب تأجیل الخالف 
ًا، وقد أبلغنا القیادة في حزب اهللا أن العصبة تقف الى جانبھم في العقائدي، ذلك اننا نواجھ الیوم عدوًا واحد

  .  قتال إسرائیل
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  أسامة حمداناالستاذ 

   في لبنانحماس - ممثل حركة المقاومة اإلسالمیة

  .، في ضاحیة بیروت الجنوبیة٢٠٠٨ تشرین الثاني ٦ تشرین االول و٢٩أجریت المقابلة على مرحلتْین في 

 ١٩٩٣أصبح للحركة تمثیل رسمي في لبنان سنة .  في فلسطین١٩٨٧ن عن حركة حماس سنة تّم اإلعال
بدأت الحركة . ولكنھ إقتصر على العمل السیاسي الرسمي وعلى بناء عالقة مع الدولة اللبنانیة واألحزاب

یة  دولة عرب١٧  لدى حماس تمثیل رسمي في ٢٠٠١العمل مع الالجئین في المخیمات الفلسطینیة سنة 
وإیران، باإلضافة الى تمثیل غیر معلن في عدد من الدول اإلسالمیة، ولكن معلن عنھ لدى حكومات تلك 

  . الدول، وذلك لدواٍع أمنیة

  

  :في العقیدة

 حماس ھي حركة إسالمیة تنتمي الى اإلسالم من حیث الفكر والسلوك، وتحدیدًا -حركة المقاومة اإلسالمیة
 ینحى منحى اإلصالح في المجتمع، ولیس الحكم على المجتمع، وذلك وفقًا الفكر اإلسالمي الوسطي الذي

 نسعى الى تحقیق ھذا اإلصالح من خالل كل المواقع الممكنة داخل ".وجادلھم بالتي ھي أحسن"لآلیة 
  . المجتمع

تصادیة إن المجتمع في فلسطین ذات اغلبیة مسلمة، ولكننا نطرح من خالل فھمنا لإلسالم رؤیة إجتماعیة وإق
وسیاسیة، ونأمل ان یؤید تلك الرؤیة مجموعة أوسع من الفلسطینیین، فمساحة الوطن تتسع لتعدد األحزاب بما 

  . في ذلك القوى اإلسالمیة دون ان یعني ذلك ان ھناك صواب مطلق او خطأ مطلق

رأیي صواب "طأ یعتمد المنھج اإلسالمي اإلجتھاد بالدین، وھذا دوٌر بشري یحتمل الصواب كما یحتمل الخ
وبالتالي، فإن البرامج التي ُتنشئھا الحركات اإلسالمیة تحمل الصواب ). اإلمام الشافعي" (یحتمل الخطأ

 وبالتالي ال یجب ،"ال إكراه بالدین "فالمھم ان تدعو تلك الحركات الى اإللتزام بدین اهللا دون إكراه إذ. والخطأ
  . جتماعيان یكون ھناك إكراه في السیاسة والسلوك اإل

نسعى الى نشر . نرى في حماس ان برنامجنا صحیح، ویمكن ان یحتمل الخطأ، وھو قابل للنقاش مع الناس
فالمجتمع متنوع، وقد حمى اإلسالم حقوق الناس في . الفكر بین الناس بالُحسنى، وحمایة حق الناس باإلختیار

  . دینھم على مّر العصور

 دیولوجیاتإن معظم اإل. سرائیلي في فلسطینار وجود اإلحتالل اإلحماس كذلك حركة ذات بعد وطني بإعتب
حماس تعمل من اجل تحریر فلسطین وحمایة حقوق الفلسطینیین  .الفلسطیني حملت مفھوم المقاومةفي الوسط 

  . لذلك تنّظم الحركة برامج على المستوى السیاسي واالجتماعي والعسكري. حتى ال تضیع
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ولكن األصعب ھو التعاطي مع المختلف معك في السیاسة . دین والمذھب، فھذا خیارال نختلف مع االخر في ال
  . واالنتماء الحزبي، إذ یتحول الخالف الى صراع حزبي، وھنا تضیق المساحات

ال یوجد مجتمع حیث . واالختالف السیاسي أمٌر طبیعي بالمبدأ، إذ ال تستطیع ان تلّون المجتمع بلون واحد
أما على الصعید الفلسطیني، ورغم الخالف السیاسي الموجود، فالقضیة تبقى أكبر . ینالكل أشراف وصالح

نسعى مع االخرین . في لبنان، تأتي عالقتنا مع الفصائل الفلسطینیة األخرى في ھذا السیاق. من اي شیئ آخر
  . حیانالى تطویر البیئة الفلسطینیة إجتماعیًا، وإن كانت ال تسیر االمور بشكل سلس في كل اال

التنوع .  ولوال ذلك ألصاب الحیاة جمود،"وال یزالون مختلفین ولذلك خلقناھم"إن التنوع حالة بشریة طبیعیة 
المھم إیجاد مساحات للحوار ومحاولة اإلستفادة من . ممكن ان یكون إمتیاز او نقمة حسب كیفیة تعاطینا معھ

  ". الحكمة ضاّلة المؤمن"كل ما ھو جید 

في حماس، لیس لدینا أیة مشكلة تجاه اي طرح فكري، ونحن نعتمد مبدأ . ل التنوع إمتیازًافي لبنان، یمّث
  . الحوار، وال نتعامل على اساس إذا أنت لست معي، أنت ضدي

  .أما عن التجارة مع غیر المسلم، فنحن نتعامل مع ذوي األخالق الحمیدة بغّض النظر عن الدین والمذھب

ولكن المشكلة تكمن في مقاربة .  ال یؤثر على الالجئین الفلسطینیین في لبنانإن الوضع الطائفي في لبنان
إن الفلسطینیین منھم المسلم ومنھم المسیحي، وھم ال . موضوع الحقوق المدنیة للفلسطینیین من منحى طائفي

  .   یصّنفنون انفسھم دینیًا او مذھبیًا، وإنما سیاسیًا

أما في فلسطین، فیجب التغییر من اجل إحداث إصالح، . وكیفیة تغییرهال ارید الدخول في النظام اللبناني 
  .وھذا یتطلب نضاًال طویًال

  

  في السیاسة

إن عالقتنا بالدولة اللبنانیة نابعة من واقع العالقات الفلسطینیة اللبنانیة، وانا اصّنفھا في البعد اإلیجابي على 
فلسطینیة اللبنانیة لیست في حالة إنسجام كامل، ولكننا إن العالقات ال. المستوى الرسمي والحزبي والشعبي

  .نسعى لنكون طرفًا مساعدًا لكي ترقى تلك العالقة اكثر على المستوى السیاسي

إن تركیبة النظام السیاسي في لبنان تعطي مساحة واسعة من الدیمقراطیة والحریة العامة، بغّض النظر عن 
أما على صعید . النظري، یشّكل ھذا النظام نموذجًا في المنطقةفي البعد . ممارسات السیاسیین وسلوكھم

  . األداء، فأنا لست بصدد تقییمھ، ولكنني أقول انھ ربما تأثر الفلسطینیون بالتجربة اللبنانیة

كما تكمن قیمة . ان یكون النظام نابعًا من الناس ومقبوًال من عموم الناس: إن قیمة أي نظام تنبع من مسألتْین
  .  م في قدرتھ على التطوراي نظا
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فالفلسطیني في لبنان ال ُیسمح لھ بالعمل وفق القانون . إن الوضع اإلقتصادي لالجئین الفلسطینیین ضاغط جدًا
أما على . ولكنھ یشّكل من جھة اخرى قوة إقتصادیة تخدم االقتصاد اللبناني لو إسُتثمرت بشكل جید. اللبناني

. ت قرابة ومصاھرة بین المجتمع الفلسطیني في المخیمات والجوار اللبنانيالصعید االجتماعي، فیوجد عالقا
  ...ولكن ھنالك صورة سلبیة تجاه المخیمات، إذ یتم تصویرھا دائمًا على انھا بؤر امنیة تأوي اإلرھابیین

لة إن الخصخصة دون رعایة وحمایة الدو. بالنسبة للعولمة والخصخصة، أي شیئ یّتسم بالتوازن فھو مقبول
إن مجتمعنا یتحول الیوم الى أقلیة من االغنیاء واكثریة من . للطبقات الوسطى والفقیرة تكون خطرة ومضّرة

من المھم برأیي، إطالق حریة اإلقتصاد مع . المسحوقین، وھذا یؤدي الى حالة من الال إستقرار االجتماعي
  .على المال العامتوفیر رعایة الدولة للحاجات االساسیة في المجتمع، ومع الحفاظ 

والدول تسحق شعوبھا على ید الشركات الكبرى . الیوم، تستولي العولمة على مقّدرات الدول عبر الخصخصة
  . دون تأمین نھوض الوضع االقتصادي المحلي، مما یؤدي الى مزید من اإلفقار

جمعیات على تقدیم ونحن نشّجع ال. نحن في حماس مع دولة الرعایة، وھذا ال یتعارض مع حریة اإلقتصاد
وانا ال ادعو ھنا الجمعیات للقیام بدور . خدمات رعائیة للناس، وان تعمل على زیادة وعیھم حول حقوقھم

  . الدولة في تقدیم الخدمات، وإنما ان تقوم بدوٍر متمٍِّم لدور الدولة

  :العوامل السلبیة التي تؤثر على عمل حماس

ن، وذلك تحدیدًا من خالل الدعایة األمیركیة تجاه حماس محاولة إتھام اإلسالمیین بأنھم إرھابیو-
وحركة الجھاد اإلسالمي، مما یشّكل صورًا نمطیة خاطئة تضعنا في قالب لیحكم الناس علینا من 

ُیفاَجئ الكثیر من الناس، خاصة األجانب، بشكل . خاللھ دون محاولة فھمنا والتعرف علینا عن قرب
.علینا عن قربإیجابي، لدى مقابلتنا والتعرف 

إن التاریخ الفلسطیني في لبنان والذي سادتھ بعض المظاھر السلبیة خالل الحرب األھلیة یترك آثارًا -
من ھنا أھمیة بناء ثقافة جدیدة في المجتمع . سلبیة على العالقة بین اللبنانیین والفلسطینیین في لبنان

  .بین اللبنانیین والفلسطینیین
  

:اِعدةالعوامل اإلیجابیة المس

.تطور دور الحركات والفكر اإلسالمي في المجتمعات العربیة، مما یؤدي الى دعم حماس-
إن الصدمات والنكسات التي تواجھ المشروع االمیركي في المنطقة تؤكد صواب فكرنا في حركة -

.حماس، مما بالتالي یزید من مصداقیتنا والدعم لنا
  

  :على صعید العمل المیداني

  . لذلك برامجنا شاملة لكل مناحي الحیاة. نھجًا للحیاة، وھو لیس مجرد فكٍر وتعّبدیشّكل اإلسالم 

كذلك . لدى حماس عدة برامج اجتماعیة ذات طابع إغاثي وخیري وذلك مراعاًة لظروف اإلحتالل في فلسطین
  . ة العربیةلدینا مشاریع ثقافیة ُتعنى بالحفاظ على التراث الفلسطیني ونشره، كما ونشر الكتاب والثقاف
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لدى الحركة ایضًا مؤسسات ریاضیة منتشرة في مخیمات الالجئین الفلسطینیین في لبنان، وِفَرْق كشفیة 
وریاضیة للناشئة حیث یتعلمون ِقَیم وسلوكیات اإلنضباط واإلحترام، ومؤسسات ُتعنى بالمرأة، ومؤسسة 

 خالل المساجد والمؤسسات ذات الطابع باإلضافة الى نشر الفكر اإلسالمي من. للعمل اإلعالمي السیاسي
  . الدیني

أما عن مدارس وكالة . بالنسبة للمدارس، لدى حماس ریاض أطفال منتشرة في المخیمات الفلسطینیة في لبنان
، فحماس تحاول تعزیز التعلیم فیھا عن طریق (UNRWA)األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

ضائل الفلسطینیة، وذلك من خالل تنظیم صفوف تقویة لصفوف االبتدائي والثانوي التنسیق مع باقي الف
  .  وصفوف الشھادات

  . نعتمد في حماس الوسیلة الجاذبة بغیة إستقطاب فئات المجتمع المختلفة

وللمرأة . في لبنان، لیس لدینا جسم عسكري. عسكریًا، إن بنیة حماس كمقاومة موجودة داخل األرض المحتلة
إنما .  في العمل المقاوم، فالعدید منھن نّفذن عملیات ضد اإلحتالل، وال مشكلة لدینا من حیث المبدأدور

  .  فاألْولى بالمرأة رعایة أسرتھا وأطفالھا. المسألة ھي مسألة تقدیر مصالح

ك بالنسبة لإلنتساب الى حماس، ممكن لكل الفلسطینیین داخل فلسطین اإلنتساب الى الحركة، بما في ذل
فنحن نحترم قوانین كل بلد وال . أما في البلدان الُمضیفة، فلم نفتح باب العضویة لغیر الفلسطینیین. المسیحیین

  . نرید ان نسّبب إشكاالت حول ذلك

  . إنھا تیار فكري وسیاسي یستوعب جھود كثیر من المخلصین. إن حماس ھي أوسع من تنظیم

  .سطین، فھذا سر من األسرار العسكریة للحركةاما في فل. ال توجد مصادر تمویل في لبنان

نسعى الى تطبیق منھجیة التعلیم الجدیدة في برامجنا مع االطفال والناشئة، وذلك من خالل إدخال اسالیب 
نحن واعون الى مسألة أن تطبیق منھجیات . التفاعل في التعاطي مع االطفال، وھذا یتطلب تدریب المعلمین

  . اعد في بناء قدرات ذھنیة إبداعیة لدیھمتحّفز مشاركة االطفال یس

في صفوف حفظ القرآن، على سبیل المثال، نسعى ألن یفھم الطالب النص القرآني قبل حفظھ، وتحدیدًا فھم 
  . معنى اآلیات القرآنیة اإلجمالي ولیس فھمھا فھمًا تفصیلیًا

لقول ان جمھوري أكبر من جمھور ولكني ال أحب ا.  ھكذا ُیقال لنا دائمًا-لدینا جمھور عریض في لبنان
في لبنان، حافظنا على تماسك الشعب . البعض یرى في حماس نموذجًا، وھذا یعطینا شعبیة. االخرین

  .  الفلسطیني، وال نحاول إلغاء االخر او إقصاءه

ك من لھ  في الفھم اإلسالمي، بمعنى انھ لیس ھنا(theological state)بالنسبة للخالفة، ال وجود لدولة دینیة 
إن وجود سلطة ومعارضة للسلطة مبدٌأ . ھناك إسالم یجتھد لتطبیق الدین. الحق ان یقول انھ یحكم بإسم اهللا

ولكن االھم ھو وجود قواعد لذلك الحكم، وھي . یتخیل البعض قالبًا معینًا للحكم اإلسالمي، اي الخالفة. مقبول
فھي ُتلزم الحاكم ان . ع من العملیة الدیمقراطیةإن الشورى أوس. العدل، والشورى، وتداول المسؤولیات
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إني جاعٌل "تعبیر عن نظام حكم " الخالفة"إن مصطلح . یستشیر كل اھل البلد من المسلمین وغیر المسلمین
ال مانع لدي من  .سؤولیة كبیرة وذلك من اجل تطویر الحیاة على االرض، وتلك م،"في االرض خلیفة

، إذا توفر نظام عادٌل یعتمد الشورى وتداول "الخلیفة"دًال من مصطلح او مصطلح آخر ب" رئیس"مصطلح 
نحن مسؤولون عن . فالدولة من الشعب، وانا إبن ھذا الشعب. أنا ال اقبل نظریة تكفیر الدولة. المسؤولیات

  .مجتمعنا وال نلغیھ، والدنیا ال تستطیع ان تكون لونًا واحدًا

. إن ما یجمعنا، نحن العرب، أكثر مما یجمع االوروبیین. سیاسي موحدأنا أحلم في ان تتوحد االمة في كیان 
ویجدر التذكیر ھنا بأن االمة العربیة تشّكل النموذج الوحید عبر التاریخ حیث تعیش فیھ االعراق واالدیان 

  . دون صراع رغم وجود بعض الحزازیات

  

  :عن تنامي الحركات اإلسالمیة

في تسعینیات . ایة القرن الماضي وأخذت طابعًا إصالحیًا تطور مع الزمنتواجدت الحركات االسالمیة منذ بد
القرن الماضي، دخلت الحركات اإلسالمیة الحیاة السیاسیة، وقد ساعد دخولھا الى المعترك السیاسي عدة 

یًا، ثان. اوًال، الصدام المباشر مع إسرائیل وشعورھا بأن النضال ضد إسرائیل ھو الخیار الوحید: عوامل منھا
ثالثًا، توّلد . العدوان الخارجي من ِقَبل الوالیات المتحدة االمیركیة ومحاولة سیطرتھا على مقّدرات االمة

خوٌف من دخول الحركات اإلسالمیة الى الحیاة السیاسیة، وقد نما ھذا الخوف نتیجة عدم الحوار حول ذلك 
نتج عنھ إقصاء ى تفجیٍر في بعض الدول العربیة وقد وّلد ذلك مواجھة ذات بعد امني أّدى ال. الواقع الجدید

الیوم، من االجدى إعادة . ولكن ذلك اعطى تلك الحركات فرصًا اكبر في بلدان أخرى. الحركات االسالمیة
قراءة مفاھیم وافكار ھذه الحركات ومراجعة دورھا من اجل الوصول الى عقد اجتماعي یضمن سالسة الحیاة 

. من الخطأ تجاھل وضع ھذه الحركات الیوم في الخارطة السیاسیة اإلقلیمیة. معللجمیع، كما ومصلحة المجت
إن غیاب الالعبین الكبار . رابعًا، اعطى انھیار االتحاد السوفیاتي فرصًة للبحث عن قوى بدیلة في المجتمع

سالمیون یّتفقون فِقوى الیسار واإل. عن الساحة السیاسیة دفع بھذه الحركات الى ملء الحّیز الذي أخاله البعض
خامسًا، الحالة االیرانیة، كونھا النموذج االسالمي االول في إحداث تغییر مبني . على اإلصالح في المجتمع

ولكن الدعم اإلیراني لم یصنع ھذه الحركات . الیوم تدعم إیران حركات إسالمیة مقاِومة. على الفكر اإلسالمي
إن ذلك یخلق .  ن داخل مجتماعاتھا، بما في ذلك حزب اهللامن العدم، وإیران تدعم حركات صنعت نفسھا م

وأنا ادعو ھنا الى الحوار من اجل تبدید المخاوف وبحث مصالح . مخاوف لدى الحركات االسالمیة السّنیة
سادسًا واخیرًا، ساھمت ثورة االتصاالت في . المنطقة والعالقات بین كافة االفرقاء االسالمیین والسیاسیین

ولكن الغرب یسّلط الضوء على الحركات . السیاسیة على إختالفاتھا، بما فیھا القوى اإلسالمیةنمو القوى 
  .   اإلسالمیة بشكل سلبي، مما یجعلھا تبرز بشكل قوي
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  الشیخ عبد القادر الفاكھاني 

  رئیس المكتب اإلعالمي في جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة 

  .  في بیروت٢٠٠٨رین الثاني  تش٦ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  

 تولى رئاستھا منذ إنشائھا وحتى عام الذي نزار الحلبيعلى ید الشیخ ١٩٨٣ سنة  الجمعیة في بیروتتأسست
طلق علیھا ُی .حسام الدین قراقیره. درئیسھا الحالي ، ونة والجماعةل اھل الُستمّث وھي.  إثر اغتیالھ١٩٩٥

  . المحدث عبد اهللا الھرري المعروف بالحبشيةطویلفترة نسبة لمرشدھا ل" األحباشجمعیة "اسم بعض ال

  

  في العقیدة 

فالشیخ . ة، صوفیون أشاعرة على المذھب الشافعي، ومنھجنا لیس منھجًا جدیدًانحن من أھل الُسّنة والجماع
  .  أي مذھب بل ھو إستمرار للعقیدة وجزء من منھج اإلسالم منذ عھد الرسول لم یؤسسعبد اهللا

یھ الذود عن العقیدة التي تتعرض الیوم للتشوو ،العلم الشرعي وبیان ما أنزل اهللاإن أھم ما نسعى إلیھ ھو نشر 
لذي كّفر النظام والمجتمع ا) نسبة إلى سید قطب(خوان القطبي  اإلعلى رأسھمر الفكر التكفیري الشمولي، وعب

 االخوان المسلمین  انوھنا اود ان اشیر الى. والھجرةأدى إلى تفریخ جماعات مثل التكفیر  ، االمر الذيعامًة
رون النظام والناس والمجتمع وفي نفس م یكّف من انفصام في الشخصیة أو نوع من االزدواجیة، فھیعانون

  . لوقت یتعاملون معھ ویشاركون فیھا

، فبالنسبة إلینا تحت ستار الصحوة اإلسالمیة كذبًا والتطرف وخاصة الذي یتم كذلك، نسعى لمحاربة التكفیر
  . الصحوة ھي إرشاد الفرد والمجتمع نحو األفضل، ولیس قتل الناس بحجة الدین

ر ثقافة االعتدال، واعتدالنا ھذا فقھي وعقائدي وممارسة، وقد تمیز منھجنا ومنھج الشیخ عبد كما نسعى لنش
وموقفنا ھذا وضعنا موضع إتھام  . رغم المغریات الكثیرة اهللا بھذا االعتدال، ورفضنا الخضوع للموجة السائدة

  .خرآ ًا وإلى التشدد حیننًا، حیباإلباحیة وترك الدینمن ِقَبل اآلخرین، وقد وصل ذلك الى حد إّتھامنا 

فقد . إن النھج المعتدل ال یخدمنا نحن فقط كمجتمع إسالمي بل یخدم كل الوطن، والعیش الحسن بین أبنائھ
  .   آثرنا في الفترة األخیرة ان نكون بعیدین عن التشنجات في الشارع

 عنا ولنا عالقة مع كثیر من خر مھما كان مختلفًا على اآلونحن من أكثر الجمعیات اإلسالمیة انفتاحًا
األحزاب، ونحن نعمل على إیجاد قواسم مشتركة بیننا بھدف تعزیز العیش الحسن، ونصرف الكثیر من الجھد 

 إلى خراب أو إلى إیجاد قواسم ناالتنوع الموجود في لبنان قد یوصلو. في ھذا العمل بعیدًا عن الشعارات
  .سیاسیة مشتركة تساعد في بناء الوطن

فكري في المجتمع، وان یعمل على الدیني والثقافي والمستوى ال نرى أن اإلصالح ینبغي ان یكون على ونحن
  .  معالجة أي خلل في المجتمع قد یؤّدي في حال عدم عالجھ الى حاالت تطّرف

، سیاسیًا نطمح أن ُیقّر قانون انتخابي یعتمد النسبیة حیث یكون التمثیل أفضل ونحن ضد القانون األكثري
  .  تعزیز المحاسبةل القضاء و وتحصینوندعو إلصالح
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ونحن ال نرى الیوم أن الخالفة أو الحكم اإلسالمي ممكن في لبنان، لكن طبعًا إذا ساعدت الظروف على إنشاء 
خالفة ناضجة في وقت ما فنحن نسعى إلیھا، ونرى أنھ یمكن إقامة الخالفة في جزء من األمة ولیس 

  .  الفة األمة اإلسالمیة كلھابالضرورة أن تشمل الخ

  

  في السیاسة 

عالقتنا مع الدولة جیدة خاصة مع رئاسة الجمھوریة والجیش حیث نراه ضمانة للوطن، ونحن انخرطنا في 
ھذا النظام رغم أنھ غریب عجیب، خاصة لجھة الطائفیة السیاسیة التي نرى أنھا أساس المشكلة ونحن ندعو 

ة  في المكان المناسب، وال یفیدني أن یكون عندي مدیر عام / المرأة المناسبولیكن الرجل أو. إلى إلغائھا
  .  ُسّني مرتٍش وفاسد

الحكم في لبنان لم یصل حتى اآلن إلى شكل ناضج وأكثر ما یزعجنا ھو استغالل السیاسیین للمذھبیة من أجل 
  . قطف أمور أخرى قد ال تتعدى في الغالب مصالحھم الشخصیة

العمل السیاسي، لكن من المنظار الوطني الشامل، ومن رؤیتنا للمنفعة الكبرى، ومن ھنا نحن نشارك في 
 حیث كنا نمثل شریحة اجتماعیة كبیرة ونوصل صوتھا، ومن ١٩٩٢كانت مشاركتنا في المجلس النیابي سنة 

مة في بناء جھة أخرى ھذا ساعدنا على تلبیة وتقدیم بعض الخدمات للناس ونحن نحاول قدر اإلمكان المساھ
  . الدولة

نا منفتحون على الجمیع ولسنا وسطیین بل لنا مواقفنا التي قد تتقاطع نونحن قد نكون أقرب إلى المعارضة لك
  ".   ال نبیع المبادئ بالمواقع"مع البعض أو تختلف، وننطلق من شعار 

 الفتنة، أضف إلى ذلك ھناك طبعًا ظروف تؤثرعلینا كالوضع العام في البلد وعدم االستقرار، ومحاوالت
  . حمالت التشویھ المنظمة ضدنا رغم أن تأثیرھا غیر كبیر

  .  وھذا یجعلنا في وضع أفضللكن من جھة أخرى نحن بعیدون عن الصراعات القائمة حالیًا

نحن على عالقة جیدة مع األخوان الفلسطینیین وبینھم الكثیر من اإلخوان الذین ھم من مریدي وتالمیذ الشیخ 
 اهللا رحمھ اهللا وبشكل عام لیس لدینا مشكلة مع أي احد ونحن لنا امتداد كبیر في الكثیر من البلدان حیث عبد

  .  تعالیم الشیخ عبد اهللا منتشرة ولھ مریدون

كانت عالقتنا مع سوریا على صعید وطني وقومي ولیس من باب االستفادة الشخصیة ولم نسَع یومًا لالستقواء 
  . نحن نرى أن ال تعارض بین القومیة أو الوطنیة واإلسالمبھم على اآلخرین، و

 وھناك أخطاء كبیرة ندفع ثمنھا، ونعتقد أن لبنان بحاجة إلى تخطیط مستقبلي للخروج یئالوضع االقتصادي س
من أزمتھ، ونحن نشارك في العمل النقابي في محاولة للمساھمة بالتغییر والتحسین، فنحن مثال ضد االحتكار 

ت الحصریة ومع فتح باب التنافس، كما نرى أن الخصخصة في وطن مثل لبنان حیث ال یوجد والوكاال
  .   وتجعلنا لقمة سائغة في فم الوحشضوابط وال رقابة تشكل خطرًا

  :بالنسبة للعولمة، رأُینا فیھا مقسوم إلى ثالثة محاور كالتالي

خاصة في ظل المتغیرات الكبیرة في نین وإال ذھبنا فرق عملة إقتصادیًا، حیث یجب ان نكون محّص-
 المالع



- 123  -

ثقافیًا، نحن حذرون ونرفض ان نذوب او نتخلى عن ثقافتنا -

 أقصى درجات التعاون واالستفادةعلمیًا، نحن مع-

  

  على صعید العمل المیداني 

ًا روضة ، وعندنا أیضنحن نؤمن بطریقة العمل عبر المؤسسات ولدینا مدارس في كل المناطق اللبنانیة تقریبًا
 في التوزیع الجغرافي لمدارسنا الى حاجات الناس، وھذه المدارس وة في صیدا، ونستندفي مخیم عین الحل

  . لیست دینیة وتعلیمنا الدیني ھو ضمن المنھاج الدراسي العام

ھ كذلك عندنا جامعة ونسعى إلى تطویرھا وتوسیع العمل فیھا وقد یكون ھناك عدة فروع لھا إذا أمكن، كما أن
لدینا مستوصفات في بیروت وطرابلس نحاول من خاللھا تقدیم ما أمكن من المساعدة، أضف إلى ذلك بعض 

وفي الجامعة، نحن نعتمد طریقة القرض الجامعي الذي یساعد . التقدیمات االجتماعیة خاصة المنح المدرسیة
  .  والعمل وھو طبعًا قرض مَیسَّرالطالب على التحصیل العلمي على ان یعود إلى دفع ھذا القرض بعد التخرج 

إلى جانب ذلك لدینا فرقة كشاف المشاریع التي تھتم بالناشئة وخاصة عبر الدورات الصیفیة، كما لدینا فرقة 
  . إنشاد دیني ومدائح تقوم بإحیاء المناسبات الدینیة والخاصة من زواج وأفراح وحتى مآتم، طبعًا بشكل مجاني

 نراعي خصوصیة كل فئة، ونتواصل مع ن نھتم بكل الفئات العمریة، وطبعًابشكل عام وكما ھو واضح نح
الناس عبر طرق عدة منھا الدروس في المساجد، وأخرى في البیوت وھي أساسیة، منھا العائلي والنسائي 

  . وبعضھا یكون في أماكن عامة

 ضمن الجمعیة مثل غیرھا أما في موضوع المرأة، فنحن ال نرى أي داعي لیكون لھا تنظیم خاص، فھي تعمل
مع مراعاة الضوابط الشرعیة، وھناك الكثیر من األنشطة تعتمد على النساء وخاصة في المدارس، والمرأة 

  . جزء أساسي من العمل العام داخل الجمعیة وخارجھا وھي موجودة في كافة القطاعات اإلداریة

الجدیدة معًا، أي التلقین والتعّلم، ألننا نرى أن ن القدیمة وتْی طرق التعلیم، نحن نعتمد المنھجیفي ما یخص
الحفظ مھم مع استعمال التحلیل والطرق المساِعدة، وھدف المدرسة في نظرنا أن تعوِّد الطالب على تعلیم 

نرفض القسوة ألنھا تلغي الھدف من التعلم . نفسھ، ونحرص على العالقة الجدیة بین الطالب واألساتذة
لدمج والتعاون دون أن نلغي دور األستاذ، لكنھ طبعًا لیس ھو وحده على المسرح وعلیھ ونحاول قدر اإلمكان ا

  .إشراك الطالب

بالنسبة للتعلیم الدیني، لیس عندنا معاھد شرعیة ونحن في المدارس نعّلم أحكام التجوید ومخارج الحروف بما 
  .  تیّسر من وقت

 أو على التبرعات االشتراكات والتبرعات المنتظمةبالنسبة للتمویل، فالجمعیة تعتمد بشكل أساسي على 
  .     بعض مؤسساتنا، وكل تمویلنا ذاتيفيلمشاریع محددة 

نحن كجمعیة منتشرون في لبنان وخارجھ وأعدادنا باآلالف، ولنا مریدون كثیرون في كل بقاع األرض، لكن 
  .  ت یبلغ عشرین ألفًاتبّین لنا على سبیل المثال أن عدد مناصرینا الذین ینتخبون في بیرو
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  الحركات اإلسالمیة عن تنامي

، خاصة السلفیة منھا یعود إلى سببین، "إسالمیة"ظھور للكثیر من الحركات المسماة نرى أن سبب ھذا ال
  : وھما

سبب ذاتي ناجم عن الفقر والجھل العام والجھل الدیني أیضا، وعن عدم إھتمام األنظمة ورجال الدین -
خرًا ضد ھذه الجماعات والتي تستغلھ بدورھا على ؤ ذلك القمع الذي بات یأتي م الىبالناس، أضف

. أنھ قمع ضد اإلسالم

سبب خارجي وھو مرتبط بانھیار المنظومة السوفیاتیة، والصراعات المستجدة في المنطقة خاصة -
  . ديالھجمة األمیركیة، وكذلك إثارة موضوع الھالل الشیعي الذي ھو موضوع سیاسي ولیس عقائ

  .   الكثیر من الحركات الممولة والُمَحرَّكة من الخارج، وھي واجھة المور أخرىوھناك أیضًا
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  السید محمد حسین فضل اهللا

  ومرجع شیعي إسالمي مةالع

  

، في حارة حریك، ٢٠٠٨ كانون االول  ٢٢ و٢٠٠٨ تشرین الثاني ١٨ُأجریت المقابلة على مرحلتْین في 
  .روت الجنوبیةضاحیة بی

  

   على الحركات اإلسالمیة إّتباعھاعن رأیھ في العقیدة التي یجب

من الطبیعي إعطاء الصفة االسالمیة ألیة حركة ُیفترض ان یكون المنھج الذي تلتزمھ وتنفتح علیھ ھو   
تاب على ھذا الضوء، عندما ندرس النصوص االسالمیة في الك. المفردات االساسیة في الثوابت االسالمیة

والُسّنة، نالحظ ان الخط االسالمي یؤكد اإلعتراف باالخر، من ھنا اآلیة التي تؤكد الكلمة السواء مع اھل 
ُقْل یا اھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینكم "الكتاب، والتى ترّكز على مواقع اللقاء مع أھل المبدأ 

فالتثلیث . ل الكتاب والمسلمین یختلفون في صفات اهللا ان أھمع. "على ان ال نعبد اال اهللا  وال ُنشرك بھ شیئًا
إن المبدأ االسالمي موجوٌد على اساس القاعدة واالرض . والتوحید أمران إیمانیان ال یدركھما العقل

 إن ".وال تجادلوا أھل الكتاب اال بالتي ھي أحسن"الحوار اما التفاصیل، فیجب ان ُتناقش من خالل . المشتركة
  .  یعني إسالم العقل والقلب والشعور باهللاإلسالم

، "وال َتْستِو الحسنة والسیئة"إن اآلیة االوضح في إعطاء الفكرة في االسلوب القرآني والمنھج القرآني ھي   
  .فالحسنة ھي االسلوب السلمي والسیئة ھي أسلوب العنف

أعني بین أھل الكتاب، وعلینا ان نترافق  إن الحقیقة ضائعة بیننا، ".إّنا وأیاكم على ھدًى أو ظالم ُمبین"و  
  . لتبیان الحقیقة، وھذه الحالة ھي أعلى ما وصل الیھ أسلوب الحوار

 عندما ندعو الى الحوار، ال نفرض رأینا على االخر بالعنف، كما ُیتََّھم بھ ،"وجادلھم بالتي ھي احسن"
 والموقف في محّلھ، وإعطاء الفكرة بالطریقة فاإلسالم یؤكد على أساس الكلمة، أي الكلمة في محّلھا. اإلسالم

  . التي تفتح عقلك وقلبك

  ).قوٌل للرسول ("إن الرفق ما ُوِضع على شیئ اال زانھ، وما ُرِفع عن شیئ اال شانھ"أما عن منھج الُسّنة، 

 االخر من إن القرآن والُسّنة ینفتحان على االخر، بإعتبار انھ یستھدف االسلوب السلمي الذي یحاول ان یجلب  
. خالل ان یفتح عقلھ وقلبھ ویحترم إنسانیتھ في العناصر االنسانیة التي یمكن ان یلتقي فیھا اإلنسان باإلنسان

إن الكثیر من المسلمین ال یعیشون ھذا المنھج، ألنھم یختارون اآلیات التى تتحدث عن العنف، وتحدیدُا عن 
اآلیات تحّث المسلمین على استخدام كل االدوات الُمتاحة إن ھذه . تفاصیل القتال، وال یفھمون ھذه اآلیات
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 إن المسلمین ".وال تْعتدوا إن اهللا ال یحب المعتدین وقاتلوا في سبیل اهللا الذین یقاتلونكم"لإلنتصار على الكفار 
  .    الذین یأخذون بالعنف ھم یخطئون فھم اإلسالم

  

  ف الدینیة للحركات اإلسالمیةھداعن رأیھ في التباین بین االھداف السیاسیة واال

ربما . المسألة ھي بوجود إجتھادات اسالمیة في فھم النصوص من جھة وفي فھم الواقع من جھة ُأخرى
تختلف الحركات االسالمیة في إجتھاداتھا، فالبعض یعتبر ان االسلوب السلمي قد ُیعبَّر عنھ في االسلوب 

  ...رائیل بالوسائل السلمیةالسیاسي في حل المشكلة، مثل حل المشكلة مع إس

من الناحیة الدینیة، المسألة واحدة عند الحركات االسالمیة، وھي الدفاع عن اإلسالم وحیاة المسلمین في 
  . إن االجتھادات تكمن في الوسائل ولیس في المبدأ. الجوانب اإلقتصادیة والسیاسیة واألمنیة

  

  عن رأیھ في النظرة الى اآلخر

 القاعدة التى ینبغي ان تنطلق منھا الحركات االسالمیة ھي الكتاب والسّنة كونھما یمثالن من الطبیعي جدًا ان
تتحرك نظرة . المصدرْین االساسیْین في إعطاء الفكر االسالمي، وفي عالقة اإلنسان بنفسھ وبرّبھ وباالخرین

ن خالل خط الحوار واللقاء دائرة اإلعتراف باالخر واإلنفتاح علیھ م: اإلنسان الى االخر في دائرتین، ھما
 وال قل یا اھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا" یةاآلوالوقوف على االرض المشتركة، وھذا ما نقرأه في 

ھنالك خالفات تفصیلیة بین اھل الكتاب والمسلمین حول تفاصیل . " دون اهللاأربابًا منیتخذ بعضنا بعضًا 
كما اعتبرت ان اإلنسان ال یمكن ان .  على الخط العام وھو التوحیدولكن ھذه االیة رّكزت. مسألة التوحید

وال تجادلوا  اھل "  التالیةواآلیة .یكون رّبًا لإلنسان وان ال یعلو اإلنسان بموقع إنسانیتھ على اإلنسان االخر
 وإلھنا وإلھكم  اال الذین ظلموا منكم وقالوا آمنا بالذي ُأنزل الینا وُانزل الیكمالكتاب إال بالتي ھي احسن

وإنا وإیاكم على ھدًى او في "تؤكد على مسألة الحوار بین اإلسالم واالخر حتى من غیر اھل الكتاب  "واحد
. في ھذا المجال تأتي مسألة العلم.  الفكرةتأصیلوالدائرة الثانیة عندما یدخل مع االخرین في . "ظالم مبین

 وما من الھ اال اهللا وان لم ینتھوا عما یقولون  ثالثة ان اهللا ثالُثلقد كفر الذین قالوا"وھذا ما نالحظھ في االیة 
تكمن  ." النصارى المسیح ابن اهللات ابن اهللا وقالُعَزْیر الیھود ت وقاللیمّسن الذین كفروا منھم عذاب ألیم

لنصارى إن اإلسالم یعترف بالیھودیة وا. المسألة في تحدید نظرتك الى فكر االخر كما ھي نظرتھ الى فكرك
اإلسالم یؤكد على مسألة الحوار كمنھج  للذین یختلفون في وجھات النظر . ویرى انھما حّرفا الكتاب. كدینْین

على ھذا االساس كانت عالقة المسلمین مع اھل الكتاب واقعیة حتى . للوصول الى التفاھم والى وحدة الموقف
تؤكد ) وثیقة المدینة(قد معاھدة بین الیھود والمسلمین فالنبي عندما جاء الى المدینة ع. على المستوى القانوني

  .حقوق وواجبات كل من المسلمین والیھود
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  عن رأیھ في التنوع في لبنان

في المسیحیة مثًال . في لبنان، لیس ھناك دین في التصور الدیني السیاسي، وإنما ھنالك طائفیة وھي عشائریة
إسم التعددیة او  سواء اطلقنا علیھ ولذا اعتبر ان ھذا الواقع. نیوجد ملحدون، كما یوجد ملحدون من المسلمی

إن الحوار بین السّنة والشیعة الیوم لیس في أصول الالھوت . غیرھا یرتبط بالجانب السیاسي اكثر منھ الدیني
 ال معنى ألن نتحدث عن حوار مسیحي إسالمي. وإنما في حقوق ھذه الطائفة في المواقع السیاسیة والوظیفیة

  . الحوار مرّكٌز حول مواقع معّینة في الوظیفة. أو سّني شیعي، وإنما لبناني لبناني

  

  عن رأیھ في اإلصالح والتغییر

على اللبناني ان یعیش إنسانیتھ في بلده وان . كنت وال ازال أنادي بالمواطنة، وھي المبدأ الذي یحكم النظام
ر بالرغم من اإلختالفات التعددیة مناطقیًا وحزبیًا یكون لھ صفة المواطن وان یتساوى مع المواطن االخ

لعّلي ُأالحظ . فالمواطنة تجعل الكل سواسیة یعیشون في حاضٍر یجمعھم ومستقبل یصنعونھ بأنفسھم. ودینیًا
البعض من ھذه القیادات . جدًال یدور بین القیادات الطائفیة حول الدیمقراطیة العددیة والدیمقراطیة التوافقیة

  . ه وترفض تلك وفقًا لمصالحھا السیاسیةتؤید ھذ

إن الكثیر من القیادات الطائفیة تحاول اللعب على الكلمات وتحارب الدیمقراطیة العددیة بعنوان التوافقیة 
والمسألة التي یجب ان نرّكز علیھا . إن الدیمقراطیة لیست احسن نظام ولكنھا األقل سوءًا. ولكنھا ال تلتزم بھا
الصوت . دیمقراطیة نرید من ھاتْین المذكورتْین اعاله، وإنما مسألة الحق والمصلحة العامةلیست مسألة أیة 

  .وحده ال یحقق النتائج االیجابیة للوطن، ولكن علینا ان ندرس حقیقة ھذا الصوت وأنھ الحق الذي ال باطل فیھ

  

  خالفة ومدى واقعیة تحقیقھا الیومعن رأیھ في ال

یة عن الخالفة العامة، ولكننا ال نجد ظروفًا مالئمة او موضوعیة تفسح تتحدث بعض االحزاب اإلسالم
، "الشورى"فالبعض یعتمد نظریة . وھنا یختلف المسلمون في ھذا المجال. المجال لتحقیق فكرة الخالفة

لفقھ ، اي الذي یملك خبرًة في ا"والیة الفقیھ"والبعض اآلخر یختار قائدًا وفق قاعدة االكثریة، والبعض یعتمد 
ھنالك جدٌل بین . والنظرة اإلقتصادیة لیكون ولّیًا على شؤون المسلمین، وھنالك من ال یرى ذلك على اإلطالق

  .المسلمین حول مسألة الخالفة

  

  رأیھ في النظام السیاسي في لبنانعن 

 الطوائف إن اسلوب ممارسة. إن الصیغة الطائفیة ھي التى خّربت لبنان وجعلت منھ مواقع مغلقة لكل طائفة
لذاتّیتھا ھو ان لھا رجال دین مخصوصین یتحركون من اجل رعایة الطائفة في الخطوط السیاسیة لفریقھم 
الطائفي، بحیث اننا ال نجد رجال الدین ھنا وھناك من خالل القیم الدینیة التي ینطلقون بھا من مواقعھم 
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لقد أطلقُت على . دخًال في أمورھا الداخلیةفلكل طائفة منطقة خاصة، تعتبر تدخل الفئة االخرى ت. الرسمیة
لیس لدینا في لبنان فدرالیة على مستوى الوطن، وإنما ھي ". الوالیات غیر المتحدة"الطوائف في لبنان إسم 

  . وھذه ال ترتبط ارتباطًا عضویًا بالدولة. موجودة على مستوى الطوائف

  

  یھ في الوضع االجتماعي االقتصاديعن رأ

 اجتماعي اقتصادي في لبنان، بل ھناك فوضى تتحرك في الذھنیات القیادیة في لبنان التي لیس ھناك نظام
. تحاول محاصرة الوضع االجتماعي االقتصادي وال سیما اننا نفقد األمان في لبنان وحقوق الطبقات الفقیرة

البعض من الذین .  العامة من إستثمار االماكن األغنیاء الذین استفادوا كثیرًاالضرائب ُتفرض على الفقراء ال
أنجبوا من یقود لبنان الیوم عملوا على تطویر ثرواتھم من خالل استغالل مواقعھم السیاسیة واخضعوا 

  .القوانین لشركاتھم وملكیاتھم، مما ال یتحدث بھ الكثیر من الناس

  

  عن رأیھ في العولمة والخصخصة

قد تجعل الخصخصة أي مشروع اكثر فائدة للناس . تحتاج الخصخصة الى دراسة، إذ ربما لدیھا ایجابیاتھا
قد . ولكننا نخشى انھا تحاِصر حاجات اللبنانیین وال تدرس ظروفھم. بإعتبار انھا تدخل في التنافس التجاري

یحقق الوضع الرسمي العام للبنانیین بعض التخفیف من االعباء المعیشیة، االمر الذي ال تقوم بھ الشركات 
  .ّمت الخصخصةالخاصة، في حال ت

ھنا ال بّد ان نذكر ان الفساد ھو العنوان الكبیر الشامل لكل القضایا في لبنان، سواء كانت دینیة او اقتصادیة او 
  ...اجتماعیة او غیرھا

إن للعولمة إمتدادات في الواقع االقتصادي الذي تنطلق فیھ . بالنسبة للعولمة، ال نظام عولمة في لبنان بإعتقادي
إن السیطرة السیاسیة ھي إحدى أدوات السیطرة . رى من اجل استغالل ثروات الدول الصغرىالدول الكب
  . ولبنان نقطة صغیرة ال ثروات طبیعیة لدیھ. االقتصادیة

  

  عن رأیھ في مفھوم الوطن

بالمعنى االنساني، من الطبیعي جدًا ان یعیش االنسان اإللتزام بوطنھ كونھ یمّثل حركة حیاتھ في المجاالت 
لیس بلٌد أولى "ھنالك قوٌل لإلمام علي . التى یھیئھا لھ ھذا الوطن، سواء بإنتمائھ الجغرافي او في شروط حیاتھ

إن الوطن رسالٌة یجب ان نطّبقھا لیكون ھذا الوطن لإلنسان، ال للذین ". بك من بلدك، خیر البالد ما حملك
  .  یستغّلون ثروات الوطن لحساباتھم الخاصة
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  لمسلمین غیر اللبنانیینرأیھ في اعن 

بالنسبة لغیر اللبنانیین، عندما نلتزم االسالم كمنھج واسلوب عمل، علینا ان نتحرك إسالمیًا على مستوى العالم 
ولكن یجب علینا ان ننطلق من  ". ونذیرا ولكن اكثر الناس ال یعلمونلناس بشیرًال  كافًةوما ارسلناك اال"

لحركة اإلسالم في كل بلد، وال یجب ان نحصرھا في دائرة إقلیم معّین، دراسة الواقع المیداني بموضوعیة 
  . وانما دراستھا وفق الخط العالمي من ناحیة الخطوط العامة، ومن ثم دراسة كل بلد مسلم

  

   تؤثر على عمل الحركات اإلسالمیةعن رأیھ في العوامل االیجابیة والعوامل السلبیة التي

 حتى نسیت القاعدة االسالمیة في المنھج الذي "تلبننت"بعض الحركات اإلسالمیة . في لبنان، العوامل متنوعة
وھي بذلك إبتعدت عن األفق اإلسالمي العام وباتت . تتخذ فیھ المواقف، إذ انھا دخلت في العصبیات الطائفیة

ول إعطاء كما نالحظ أن بعض ھذه الحركات تحا. تنظر الى االمور نظرًة ضیقة من خالل الحالة المذھبیة
  . الشرعیة للدیكتاتوریات العربیة التي تمّدھا بالمال، والتي تضغط على حریات الشعوب وتستغل ثرواتھا

  

  عن رأیھ عن وضع المرأة

فالمرأة إنساٌن لھا عقل یمكن ان ُتنّمیھ . ال اعتقد ان ھنالك فرقًا بین الرجل والمرأة في البعد اإلنساني اإلیماني
إن طاقات . كما یمكن ان یكون لھا ثقافة فھم القرآن والُسّنة، وان تأخذ بأسباب اإلجتھاد. وتتفّوق بھ على الرجل

فأنا منذ بدأت . یمكن للمرأة ان تقود حركة ال ان تنتمي الیھا فقط. المرأة العقلیة ال تختلف عن طاقات الرجل
  . حیث تأخذ حقھا اإلنسانيالعمل، كانت رسالتي االساسیة رفع مستوى المرأة وخصوصًا المرأة المسلمة ب

  

  ة التعلیم لدى الحركات اإلسالمیةعن رأیھ في منھجی

فالقرآن ھو الكتاب الذي تنطلق آیاتھ من نقد . اسیة في المنھج اإلسالميإن قضیة النقد ھي من االمور االس
 سبقت معركة االفكار اُالخرى واالدیان اُالخرى كما ونقد الواقع اإلسالمي، مثل إبراز نقاط الضعف التى

ونحن ال ُنمانع إثارة المناقشات حول ما یعتبره المسلمون من الثوابت . إن القرآن یشّجع مسألة النقد". بدر"
  . لنؤّكد الثوابت من خالل النقاش، فال مقّدسات في الحوار

 ومفاھیمھ المطلوب في القرآن ان یتثّقف المسلم بالقرآن بكل عقائده وعن تحفیظ القرآن، یقول العّلامة ان
اما التركیز على حفظ القرآن، . المطلوب في الثقافة القرآنیة لیس إستظھار االیات فقط، بل فھمھا. وشرائعھ

  . فھو من اجل ان یدخل القرآن في ذاكرة اإلنسان المسلم لیستطیع ان یتابعھ في حیاتھ العامة
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  عن رأیھ في الحركات اإلسالمیة المعاِصرة

 أي حركة إسالمیة، یجب ان تفھم االسالم فھمًا حضاریًا منفتحًا على العالم كلھ، وان إن الحركة االسالمیة،
تسعى الى ان تحّول العالم الى ما یشبھ جنًة على االرض، والى تحقیق سالم عادل تتفجر فیھ الطاقات إلنتاج 

دیة الفكر التاریخي بل ال بد للحركات االسالمیة من ان ال تعیش تقلی. ما ینفع اإلنسان على االرض والفضاء
  . ان تطّور الفكر االجتھادي المنفتح على ثقافة الكتاب والسّنة

یجب على الحركات اإلسالمیة ان تمتنع عن الدخول في زنزانة العصبیة وان تعترف باالخر المسلم وغیر 
الم االسالمي في المسلم لتكون حركة ثقافیة تنفتح في خط الدعوة وان تتحرك سیاسیًا لتعرف جیدًا موقع الع
ولكن الكثیر من . المواقع الدولیة اإلستكباریة وتأثیر ھذه األخیرة على أمن العالم اإلسالمي وثقافتھ وإقتصاده

      . ھذه الحركات تعیش في نطاق ضیق وتحصر نشاطاتھا في ھذا اإلطار الضّیق
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  الحاج محمود قماطي

   عضو المكتب السیاسي في حزب اهللا

  .  في ضاحیة بیروت الجنوبیة٢٠٠٩ كانون الثاني ٣٠ُأجریت المقابلة بتاریخ 

  

ھو من خالل عملھ ، و١٩٨٢عام بیروتل  االسرائیليجتیاحاالانطلق بعد ، ھو تنظیم سیاسي عسكري شیعي
، ولدیھ تمثیل ٢٠٠٠ ایار من العام  من الجنوب اللبناني فيعلى اإلنسحابالجیش اإلسرائیليجبر ري أالعسك
  . سلطتْین التشریعیة والتنفیذیةفي ال

  

  في العقیدة

نحن حركة إسالمیة دینیة منفتحة َمِرنة تتعاطى السیاسة وتنظر إلى النظام اللبناني كنظام قابل للحیاة، وقابل 
نحن لدینا . حراممیة األخرى التي ترى الدخول في نظام غیر إسالمي للتعاون على عكس الحركات اإلسال

  .  یدنا ویدعمناجمھور شعبي كبیر یؤ

 الدول، عربیة كانت أم أجنبیة، لكنھا عالقات تحفظ االستقاللیة وحریة القرار مختلفونحن على عالقة مع 
وكل ھذا ال نراه یتنافى مع مبادئنا االسالمیة السمحاء والتي تدفعنا الى التحاور مع االخر واللقاء معھ وتقّبلھ، 

ستقرار ویضمن الوصول إلى الحقوق والحیاة الكریمة الشریفة الحرة، كما تدفعنا الى العمل الذي یؤدي إلى اال
  .  والى ما ُیسمى بالسالم، ولكن كما نراه نحن ولیس كما یراه الغرب عنوانًا لإلستعمار

إن جزءًا كبیرًا من عملنا تعبوي ودعوة عقائدیة فكریة لوسطنا المسلم والوسط العام ایضًا حتى یفھم الناس 
مون اإلسالم المستنیر والمنفتح، ولیس المنغلق والمتطرف، اإلسالم الذي یرفض التكفیر أفكارنا ویفھ

  . ال تناٍف بین مسارنا السیاسي والدیني إطالقًا. وإستخدام الدم والعنف وسیلًة للوصول إلى تحقیق اھدافھ

  

  في السیاسة

إن الوالیات المتحدة . سمى بالدیمقراطیةسیاسیًا، نحن ندعو إلى حریة القرار والى إحترام إرادة الشعوب بما ُی
لكن حین توصل ھذه . األمیركیة والغرب عامًة ضغطوا على شعوبنا كثیرًا من اجل نشر الدیمقراطیة

مثل حال الجزائر، وحماس في (الدیمقراطیة جھات اسالمیة إلى الحكم، نراھم یضربونھا ویفخخونھا 
ب ھذه المنطقة حریة القرار وحریة إختیارھا لحّكامھا نحن نؤمن انھ یجب أن ُیترك لشعو...). فلسطین

   .  وزعمائھا بنفسھا

بالنسبة إلنتساب غیر اللبنانیین الى حزب اهللا، لیس لدینا مانع شرط ان یكونوا موجودین على ساحة لبنان، 
د تنظیم، فنحن ال نعمل في ساحات خارجیة ونعتبر ان التأیید الشعبي في الخارج بدون تنظیم أفضل منھ بوجو

  .  ذلك ان األخیر یخلق عوائق ومشاكل وتعقیدات مع الساحات الخارجیة ومع الدول اآلخرى

نحن نعمل على الساحة اللبنانیة، وبالنسبة لألشخاص حَمَلة الجنسیات غیر اللبنانیة الموجودین على االراضي 
. یتوافقون مع توجھاتنا السیاسیة والفكریةالللبنانیة، فنحن ال مانع لدینا من إنضمامھم الى حزب اهللا إذا كانوا 
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ولكن نحن تركیبتنا إسالمیة، لذلك أوجدنا لمن ال یعتقد باإلسالم من اللبنانیین ویرید المساھمة في مشروع 
  . المقاومة الى جانب حزب اهللا، أوجدنا طریقة خاصة ھي السرایة اللبنانیة

خارجیة كثیرة، أھّمھا تعبئة األنظمة وبعض الفرقاء من العوامل التي تؤثر على عملنا،  التعرض لضغوطات 
ولكن نحن نتعامل مع ھذا الواقع . في لبنان ضد حالة المقاومة بدون أي مبرر موضوعي أو وطني أو منطقي

الى الخطوط الحمراء، وطالما ال تصل األمور إلى التصدي ر طریقة َمِرنة تارًة وبقساوٍة حین تصل االموب
م المقاومة فنحن نتعاطى بإنفتاح ومرونة ونصبر ونتحمل حفاظًا على استمرار لسالح المقاومة وجس

من المؤثرات السلبیة مثًال، التضییق على إخواننا في الخارج، خاصًة الجالیات اللبنانیة بغیة منعھم . المشروع
یًة، وأھم شيء إن ھذه األمور تزیدنا جھوزیًة وشعب. من دعم المقاومة مادیًا أو إقامة أي نشاط داعم لھا

واجھناه ھو محاولة إشعال الفتنة، لكن والحمد اهللا فشَلْت وانتھت واستطعنا أن نتجاوزھا في لبنان، وأي عودة 
  .  لمحاولة إشعالھا ستبوء بالفشل

 دعم بعض الدول للمقاومة، إما ألنھا ترى فیھ مصلحةًً لھا او ألنھا تؤمن  طبعًا عوامل إیجابیة، منھا مثًالھناك
وھناك الشعوب والجماھیر العربیة واالسالمیة والحرة في العالم، حتى ان بعض الیھود  یدعمون . مشروعبال

ھذه إیجابیة كبیرة إذ انھا تجعل الرأي العام العربي والعالمي ضاغطًا على الحكومات . المقاومة ویجّلونھا
  .  صاحبة القرار الرسمي

 في العقیدة والسیاسة نا خالَََفونؤمن بالتحاور معھ، مھماآلخر بالنسبة للعالقة مع اآلخر، نحن نحترم رأي ا
  .  ونحن في حزب اهللا نعتقد أننا من بین األكثر مرونًة وانفتاحًا على اآلخر في لبنان. والفھم الفكري

ھم ومن الم. أما عن التنوع في لبنان، فھذه میزة ھذا البلد، ونحن نحترم التنوع في لبنان ونقدره ونعتبره غنًى
 الى قواسم مشتركة -على طاولة الحوار الوطنیة -ابًا لصالح لبنان اذا ما توصلناأن نجّیر ھذا التنوع إیج

ونحن نتعاطى بالتجارة مع . عندھا، أعتقد اننا نستطیع أن ننجح. وتركنا جانبًا الوصایة الخارجیة على انواعھا
  . كل الناس، ولیس فقط مع المسلم او الشیعي

ونحن ندعو إلى بناء  . قة مع الدولة، إن النظام السیاسي في لبنان نظام مھترئ وفیھ خلل كبیربالنسبة للعال
الدولة القویة العادلة القائمة على المؤسسات الدستوریة التي تحترم القوانین واألنظمة ویكون فیھا المواطن 

  .  ن طائفينحن ضد قیام لبنان ككیا.  محتَرمًا بصفتھ المواطنیة ولیس بأي صفة أخرى

ھناك خلل في نشوء لبنان ألنھ ُأنشئ من ِقَبل استعمار أجنبي على أساس كیانات طائفیة ھي السبب في تعّرض 
مع األسف، ھذا النظام یحتاج إلى تعدیل عبر توافق داخلي بعیدًا عن . لبنان كل فترة إلھتزازات وحروب

تمسك بالكیانات الطائفیة ألنھا ترى أنھ بدون ھذه التدخالت الخارجیة، لكن ال یزال عندنا عقلیات وذھنیات ت
  .  الكیانیة الطائفیة ال دور لھا، وأعتقد أننا بحاجة إلى وقت طویل للوصول الى شكل جدید للنظام

وحین . ، ولكن الواقع ان ھناك أوطاناألممي بالنسبة للوطن، ومن المنظور اإلسالمي، نحن نؤمن بالوطن
و نظام غیر إسالمي، تؤمن ان لبنان وطن نھائي لكل أبنائھ، إال إذا حصلت ظروف تنخرط بالنظام اللبناني وھ

جدیدة، خارج الساحة اللبنانیة، قد تؤّدي الى قیام إتحاٍد ما، فنحن عندھا مع أي مشروع یمكن أن یطرح الدولة 
  .  األكبر

ونحن . ن، في إیران وفي السودان والیوم ھناك دولتان إسالمیتا.، نحن ندعو للدولة اإلسالمیةبالنسبة للخالفة
نرى أن ھذین النموذجین یعمالن على تطویر مفھوم الدولة اإلسالمیة، وھما ال یسعیان إلى التوسع او فرض 

أما في لبنان، . ھذا النظام على اآلخرین، ألنھ ال قیام لدولة إسالمیة إال برغبة الناس ورضاھم ولیس بالفرض
  .  ، وذلك بسبب التنوع الموجود وتوافق اللبنانیین على شكل النظام في الوطنفال نستطیع إقامة دولة إسالمیة
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بالنسبة لإلصالح والتغییر، نحن مع إلغاء النظام الطائفي والطائفیة السیاسیة، ولكن على مراحل دون أن 
ك لى االصالح، بما في ذلمن جھة اإلصالح، إن كل مؤسسات الدولة تحتاج إ. یؤدي ذلك إلى حرب أھلیة

، فھو ال یرضي طموحاتنا، ونحن مع النسبیة ومع ١٩٦٠أما قانون االنتخاب الحالي، اي قانون عام . القضاء
المحافظة كدائرة إنتخابیة مرحلیًا، على ان یتم الوصول فیما بعد إلى الدائرة الواحدة مع النسبیة، وان ُیخّفض 

  .  سن اإلقتراع الى الثمانیة عشر عامًا

 بسبب حالة المدیونیة التي یعیشھا لبنان وبسبب السیاسات الخاطئة التي أوصلت  مترٍدإقتصادیًا، الوضع
لكن المواطن اللبناني جلود وصبور وصامد وال یزال رغم كل األلم یقاوم، ونحن . الوضع إلى حالة سیئة جدًا

ھ خاضع لحالة نحاول من جھتنا تقدیم ما أمكن من مساعدات اجتماعیة وتربویة، لكن الشعب اللبناني كل
  . اقتصادیة اجتماعیة متردیة جدًا لألسف

فحین تحاول محاربة الفساد ومحاسبة شخصیة معینة، فسرعان ما یلجأ ھذا . والفساد الیوم محميٌّ بالطائفیة
  .  المسؤول إلى طائفتھ لتحمیھ، حتى ولو كان مرتكبًا جمیع انواع الفساد

ھا موقفًا ایجابیًا أو سلبیًا بالمطلق، فلھا إیجابیات مثل التبادل أما عن العولمة، نحن ال نستطیع أن نأخذ من
  .   الثقافي والتقني، ولھا كذلك سلبیات، مثل االمور التي تِرُدنا من الخارج وھي تتنافى مع معتقداتنا وتقالیدنا

ا من بل نحن لنا موقف في كل موضوع، ومقیاسن. بالنسبة للخصخصة، نحن لسنا معھا وال ضدھا بالمطلق
الموافقة أو عدمھا ھو مصلحة الشعب اللبناني والدولة من ھذا الموضوع، مثًال الماء والكھرباء ال یمكن 

  .  خصخصتھا، إذ ھي لكل الناس

نحن نرى أنھ على الدولة أن تكون . وعالقتنا بالدولة مرتبطٌة بمشروعھا، ونحن نحدد موقفنا منھا بناًء لذلك
ونحن إذ نشارك الیوم في الدولة، فإننا نعمل من اجل الوصول . انون فیھا محترمقویة ومستقرة ومحصَّنة، والق

  .إلى ھكذا دولة من خالل طاولة الحوار وبناء اإلجماع بین اللبنانیین

  

  على صعید العمل المیداني

تعمل مؤسساتنا التربویة بجّد، وھي تملك خبرة كبیرة لیس فقط عند حزب اهللا بل في معظم المدارس 
ونحن نعتمد األسالیب الحدیثة في التعلیم إلى جانب . المیة، وتغطي مؤسساتنا معظم األراضي اللبنانیةاإلس

من مجمل المنھج المدرسي، وذلك إنسجامًا مع خّطنا  % ١٠التربیة الدینیة، التي تستحوذ على نسبة 
خرى غیر إسالمیة بھدف وھناك دورات لتأھیل وتدریب المعلمین، كما ھناك تعاٍط مع مؤسسات أ. اإلسالمي

إن الدین . وھناك أیضًا إطالع على آخر الطرق التعلیمیة في الخارج. التعاون في المجال التربوي والتعلیمي
وكثیٌر من مدارسنا والمدارس اإلسالمیة بشكٍل عام یحتل . یدعو إلى العلم، بل إلى أحدث ما توصل إلیھ العلم

نحن نعتمد محوریة التلمیذ في التعلیم، ومدارسنا ال تعتمد التلقین، ثم . المراتب األولى في االمتحانات الرسمیة
ًا في ذلك، ونحن إن مدّرسینا یخضعون لدورات حول كیفیة التعامل مع الطالب، حیث نحرز نجاحًا كبیر

  .  س التربوي السلیم الذي نعتبره عامًال أساسیًا في التربیة والتعلیمنعتمد علم النف

ومن الناحیة .  الدیني وحفظ القرآن، فنحن نعتمد الطرق الحدیثة الى جانب الحفظ والتلقینوحتى في التعلیم
  .  الدینیة یمكننا إعتماد أي اسلوب یؤدي إلى النتیجة المطلوبة
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ھذا باالضافة إلى . بالنسبة لإلستقطاب، عندنا وسائل اعالمیة، مثل قناة تلفزیون، وصحف، ومجالت، وإذاعة
كذلك لدینا تعبئة تربویة في الجامعات .  من خالل المساجد والحسینیات والمراكز الثقافیةالتعبئة الداخلیة

  . نحن نستخدم كل األسالیب التعبویة إلیصال فكرتنا. والمدارس، باالضافة إلى الریاضة والكشاف

  . نتوجھ الى كل فئة بطریقٍة وخطاب یتناسبان مع سّن وجنس ھذه الفئة

مع احترام موقع ارك في غالبیة أنشطة حزب اهللا، ما عدا تلك التي تتنافى مع األنوثة وبالنسبة للمرأة، ھي تش
. القتال على االرض مع أنھ ال مانع شرعي من مشاركة المرأة في الجھاد، لكن ال حاجة لذلك الیوم كالمرأة،

تصادیة مع الرجل جنبًا إلى بإستثناء ذلك، تشارك المرأة في كل االدوار الثقافیة واالعالمیة واالجتماعیة واالق
  .جنب

من ھذه % ٧٠بالنسبة للتمویل، نعتمد على المشاریع اإلنتاجیة، وقد بدأنا بذلك منذ فترة طویلة، وأكثر من 
أضف إلى ذلك التبرعات والمساھمات من الناس . المشاریع ناجٌح جدًا ویعود بمداخیل جیدة على الحزب

  .  والمؤیدین

  

  میة عن تنامي الحركات االسال

 اإلسالمي بین الجمیع بما في ذلك السلفیین، وقد بدأ ھذا الحوار بالواقع، -نحن نرى وجوب الحوار اإلسالمي
واذا كنا منفتحین على غیر المسلمین، فاألْولى أن نكون منفتحین على المسلمین حتى التكفیریین منھم، ونحن 

  .  مسلمبالمناسبة ضد التكفیر بالمطلق، وال یجوز أن ُیكفَّر ال

إن الحالة االسالمیة الحالیة ھي نتیجة الیأس من الطروحات االخرى، مما جعل الناس یّتجھون لإلسالم كُمنقذ، 
ونلّخص أسباب . ولكن منھم من إنحرف لألسف، ومنھم من فھم حقیقة األمور وھو یمشي في االتجاه الصحیح

ق الثورة اإلسالمیة في ایران، وكذلك الھجمة تنامي الحركات اإلسالمیة بزوال االتحاد السوفیتي، وإنطال
  .  ونحن الیوم نشھد العصر الذھبي للحركات االسالمیة. األمیركیة على منطقتنا

  

        

  

  

  

  

  


