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  1975 حتى النشأة منذ لبنان يف اإلسالمية اجلماعة
  يحيى ومعين علي القادر وعبد عيتاين أمل

  
  صالح حمسن: وإشراف حترير
  .صفحة 190. 2009 واالستشارات، للدراسات الزيتونة مركز: بيروت

   
 تاريخ يف مهمة فراغ مساحة إن القول يمكن ،"1975 حتى النشأة منذ لبنان يف اإلسالمية اجلماعة" كتاب بصدور
 يف اإلسالمي العمل لبدايات يؤرخ وهو احلقل، هذا يف نوعه من األول هو الكتاب فهذا مُلئت، قد اإلسالمية احلركة
 الرواية وهو ،)املتوسط األبيض للبحر الشرقي الساحل( املنطقة إىل" املسلمون اإلخوان" تنظيم ولقدوم لبنان،

 وتطورها ،")الرحمن عباد" جماعة رحم من نشأت التي( اإلسالمية اجلماعة تأسيس لكيفية واملوثقة الرسمية
  .واإلعالمي والشعبي والتنظيمي والسياسي الفكري

 دراسة بأي سابقاً حتظ مل فإنها لبنان، يف األول احلركي اإلسالمي التنظيم تُعتبر اجلماعة أن من الرغم وعلى
 عاماً  العشرين خالل( لبنان يف اإلسالمية احلركات يف الباحثين أغلبية ألن وتطوراً، ونقداً تأريخاً ومستقلة مفصلة

. اجلهادية اإلسالمية اجملموعات وعلى ،"الله حزب" على وكتبها وأبحاثها دراساتها يف ركزت) األقل على املاضية
 اجلماعة" وبينها لبنان، يف اإلسالمية باحلركات اهتمت التي الكتب من عدد إىل اإلشارة من بد ال كان وإذا

 احلركات: "التالية الكتب إيراد فيمكن اإلسالمية، باحلركات االهتمام من جزءاً بها االهتمام كان التي" اإلسالمية
 احلركات تطور يف مهمة دراسة وهو الطليعة، دار عن الصادر عماد، الغني عبد للدكتور" لبنان يف اإلسالمية
 مقاالت سلسلة ويتضمن اللبنانية،" الشراع" جملة عن الصادر ،"لبنان يف اإلسالمية احلركات" وأفكارها؛ اإلسالمية
 للباحثة" الدولية كارنيغي مؤسسة" عن صدرت التي املطوَّلة الدراسة اللبنانية؛ اإلسالمية احلركات عن ومقابالت

 املركز عن الصادر التوثيقي امللف ؛"صاعدة قوة: لبنان يف السنة اإلسالميون" بعنوان اللطيف، عبد أميمة املصرية
 احلركات عن والوثائق النصوص من جمموعة يتضمن والذي ،")السفير" جلريدة التابع( للمعلومات العربي

  .اإلسالمية
 اجلماعة" حتظَ  مل بينما عام، بشكل لبنان يف اإلسالمية احلركات معظم عن حتدثت والدراسات الكتب وهذه

 ذلك يكون وقد التوثيقية، وامللفات والدراسات الكتب عشرات عنه فكُتب" الله حزب" أمّا. مستقلة بدراسة" اإلسالمية
 اجلماعة دور أن حين يف املاضية، العشرين األعوام يف املتصاعد واألمني والعسكري السياسي بدوره مرتبطاً
 وتيار اجلهادية القوى( أُخرى وسياسية إسالمية تيارات حلساب والشعبي السياسي الصعيدين على تراجع

  .اإلسالمي الواقع يف مؤثر بدور حتتفظ تزال ال أنها مع ،)مثالً" املستقبل"
 وما السياسية؟ اللحظة هذه يف أهميته هي وما ؟"1975 حتى النشأة منذ اإلسالمية اجلماعة" كتاب يتضمن ماذا
  حمتواه؟ على والسلبية اإليجابية املالحظات أبرز

  
  الكتاب موضوعات

 من الرغم وعلى. 1975 نةس وحتى العشرين القرن أوائل منذ واملنطقة لبنان يف السياسية األوضاع الكتاب يستعيد
 يعرض ذلك، موازاة يف فإنه، والشعبي، السياسي وتطورها اإلسالمية اجلماعة تأسيس كيفية عن يتحدث أنه

 فلسطين يف النكبة وحصول ،1924 آذار 3 يف العثمانية اخلالفة انتهاء منذ واملنطقة لبنان يف السياسية التطورات
 العربي العاملين على األثر بالغ لهما كان" املقدمة يف جاء كما احلدثان فهذان ،1948 سنة يف" إسرائيل" وقيام

 خريطة رسم إعادة يف ساهما وقد ،)والعراق الشام بالد( خاص بشكل اخلصيب الهالل منطقة وعلى واإلسالمي
 يغفل أن اإلسالمية احلركة تاريخ يف باحث ألي يمكن وال واقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً جغرافياً  املنطقة
  ).5 ص" (اإلسالمي احلركي الوعي تطور على أثرهما

 املنطقة، يف" املسلمون اإلخوان" نشوء تاريخ فيستعيد ،)1950 – 1940( النشأة أوضاع األول الفصل ويعرض
" الرحمن عباد" جماعة وتأسيس السباعي، مصطفى والدكتور البنا حسن اإلمام ودور وسورية، مصر يف وخصوصاً

 على يركز ثم أُخرى، إسالمية وجمموعات جمعيات بروز إىل إضافة الداعوق، عمر حممد املهندس يد على لبنان يف
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 اجلماعة تأسيس إىل عمدت التي األوىل اجملموعة ألن اإلسالمية، واجلماعة" الرحمن عباد" بين الوثيقة العالقة
 اإلخوان نشاط تقريباً تغطي) الدعوة( جملة كانت: "يكن فتحي الداعية عن وينقل". الرحمن عباد" حضن يف نشأت

 على احلصول وكان." الله رحمه البنا األستاذ يلقيه كان الذي الثالثاء حديث تنشر فكانت الفترة تلك يف املسلمين
 إطار يف تنشط كانت والتي اإلسالمية، اجلماعة بعد فيما شكلت التي األوىل بالنواة يكن اللتقاء سبباً" الدعوة" جملة

  ).21 ص( اإلسالمية األخالق مكارم وجمعية" الرحمن عباد" جماعة
" الرحمن عباد" جماعة نشاطات عرض يجرى ،)1964 – 1951 التأسيس( عنوان وحتت الثاين، الفصل ويف

 عمر وحممد جهة، من يكن برئاسة طرابلس جمموعة بين اخلالف بروز إىل وصوالً والكشفية، والسياسية الفكرية
 إىل وصوالً الناصر، عبد وجمال مصر يف" املسلمون اإلخوان" بين اخلالف بعد بدأت والتي أُخرى، جهة من الداعوق
 حيث" اإلسالمية، للجماعة وتأسيسها اجملموعة هذه انفصال إىل أدى الذي األمر ،1958 سنة أحداث من املوقف

 الرعيل انفصال ليتبعها البعير ظهر قصمت التي الشعرة هو 1958 سنة أحداث من الرحمن عباد جماعة موقف كان
  ).40 ص" (القلمون عدا ما كله الشمال ومعه للجماعة املؤسس األول

 وإن ،)1975 – 1964( وتطورها للجماعة الرسمي التأسيس عن للحديث الثالث الفصل يف بعدها الكتاب وينطلق
 الفصل هذا ويعرض. سري وشبه رسمي غير التحرك كان حين ،1964 – 1958 ملرحلة بالتفصيل يتعرض مل كان

 الترخيص كان وقد جنبالط، كمال الوزير يتوالها كان التي الداخلية وزارة من الترخيص على احلصول كيفية
 الفصل هذا ويُعتبر). 47 ص" (كريمة حممد دريعي؛ حممد إيعايل؛ فايز املصري؛ إبراهيم يكن؛ فتحي: "من كل باسم
  .والعسكري والتنظيمي السياسي وعملها املناطق، كل يف اجلماعة انتشار عن تفصيالً األكثر

 الفتوى، بدار وعالقتها اخملتلفة، ومواقفها السياسي، اجلماعة عمل تطور عن فيتحدث الرابع، الفصل أمّا
 إىل وصوالً ،"الشهاب"و" اجملتمع" جملتَي عبر وخصوصاً اإلعالمي، ودورها النيابية، االنتخابات يف ومشاركتها

  .االغتراب بالد يف اجلماعة وانتشار والتربوي، والدعوي النسائي العمل
  .والوثائق للصور ملحقاً وكذلك للتوثيق، عليها االعتماد تمّ التي بالشخصيات تعريفاً الكتاب ويتضمن

  
  والضعف القوة نقاط
 من التأسيس كيفية عن املباشرة الرواية على يرتكز كونه من تتأتى الكتاب لهذا األساسية األهمية إن القول يمكن
 والصور الوثائق على وكذلك ،)وغيرهم املصري؛ إبراهيم املولوي؛ فيصل يكن؛ فتحي( مباشرة املؤسسين جانب

 املؤسسين أحد رحيل مع يتزامن األيام هذه يف الكتاب صدور أن كما. قط سابقاً تُنشر مل والتي واملميزة، اخلاصة
 املباشرة املسؤولية عن انكفائه إىل أدت صحية ألزمة املولوي فيصل الشيخ تعرض ومع ،)يكن فتحي الدكتور(

 دفع الذي األمر والتنظيمية، السياسية األوضاع بشأن اجلماعة وقيادة يكن بين اخلالف بروز عن فضالً  موقتاً،
 إىل باإلضافة اجلماعة، تركت شخصيات ضمت التي" اإلسالمي العمل جبهة" وتأسيس اجلماعة ترك إىل بيكن

  .أُخرى إسالمية جمموعات
 بعد ملا يؤرخ والذي الحق، وقت يف الثاين اجلزء صدور أمل على ،1975 سنة حتى عرضه يف توقف الكتاب أن ومع
 تاريخها من الذروة مرحلة يف ونشاطاتها اجلماعة لدور التفصيلية الصورة رسم إعادة يف جنح فإنه ،1975 سنة

 معركة خاضت حين النيابي التمثيل إىل قوتها حتويل يف تنجح مل أنها من الرغم على والشعبي، السياسي
 اجمللس إىل الوصول يف جنحت بينما الضناوي، علي حممد للدكتور دعمها خالل من 1972 سنة االنتخابات

 1964 سنتَي بين ما مرحلة يف جنحت اجلماعة لكن). 2009و 1996و 1992 سنوات( الحق وقت يف النيابي
 إثارة إىل عمدت وقد اإلسالمي، الصعيد على وخصوصاً فاعلة، وشعبية سياسية قوة إىل التحول يف 1975و

 ،)احلكم يف املشاركة خالد؛ وادي عرب جتنيس اجلمعة؛ يوم التعطيل( اإلسالمي اجملتمع تهم التي القضايا
 يف واملساهمة ،)إلخ اجلزائر؛ ثورة فلسطين؛ قضية( واإلسالمية العربية القضايا مع التضامن إىل باإلضافة

  .ذلك وغير والشيوعية، القومية والتيارات اإلسالمية التيارات بين الفكري الصراع
 الرؤية إىل الشاملة أو األممية الرؤية من انتقالها وخصوصاً للجماعة، السياسي الفكر تطور الكتاب ويستعرض

 حتوالً السبعينات فترة شهدت" فقد ،1972 سنة االنتخابات يف باملشاركة قراراً  اتخذت أن بعد الداخلية السياسية
 السياسية لألوضاع ومقاربتها اللبناين الواقع مع تعاملها وطريقة السياسي اإلسالمية اجلماعة أداء يف جذرياً

 ذات ودينية فكرية حالة من اهتماماتها وحتول التخصصية نحو ارتقائها بداية فكانت السائدة واالجتماعية
 اللبناين الواقع حضر حيث واللبنانية احمللية واالهتمامات بالتخصصية تتسم جديدة حالة إىل عامة، اهتمامات
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 كل لدراسة أيام 4 – 3 من استمرت داخلية خلوة أقيمت كما). "85 ص" (للجماعة السياسيين واحلراك اخلطاب يف
  ).86 ص" (لبنان يف السياسي للعمل خريطة دراسة وتمت لبنان يف واألوضاع والسياسية الفكرية األنظمة

 والثقافية اإلعالمية الصعد على تطورها إىل إضافة السياسي، اجلماعة عمل تطور إىل مهمة إشارة وهذه
  .املراحل بعض يف احملدود العسكري عملها إىل اإلشارات بعض مع والتنظيمية،

 إىل يفتقر فإنه ،)109 ص( اجلماعة لوضع السريعة والتقويمات اخلالصات بعض يقدم الكتاب أن من الرغم وعلى
 معها اختلفت التي لتلك أو الحقاً، اجلماعة تركت التي الشخصيات لبعض وخصوصاً التفصيلية، النقدية القراءة

 يف كان أنه مع ذلك، يف سبباً احلياة عن رحيلهما يكون وقد ،)الداعوق عمر حممد واملهندس شعبان، سعيد كالشيخ(
" الرحمن عباد" إطار يف عملت قيادات مع احلوارات بعض سجَّل الكتاب إن إذ أُخرى، شخصيات مع التحدث اإلمكان

  ).حوري توفيق احلاج(
 خاص فصل تخصيص يجرِ  ومل الكايف، باالهتمام حتظ مل 1964 – 1958 فترة أن نلحظ فإننا ذلك، على عالوة

  .الترخيص على احلصول قبل اجلماعة انطالقة صعيد على مهمة مرحلة تُعتبر أنها من الرغم على بها،
 ودور اجلماعي العمل وإبراز يكن، فتحي للدكتور والتنظيري التأسيسي الدور تخفيف على الكتاب مؤلفو حرص وقد

 خلفية على يكون أن يف احتمال ثمة لكن وطبيعياً، عفوياً يكون ربما التوجه وهذا. متساو بشكل األُخرى القيادات
 للجماعة اجلماعية القيادة تأكيد على الكتاب إعداد على واملشرفين املركز وحرص الحقاً، اجلماعة من يكن خروج
 لبنانياً  يكن للدكتور والتنظيمي والتنظيري والسياسي الفكري املهم الدور من الرغم على الفردية، القيادة عن بعيداً 

  .وإسالمياً وعربياً
  

  خاتمة
 فإنه العلمية، ومنهجيته الكتاب موضوعية تضعف ربما والتي سابقاً، إليها أشرنا التي املالحظات من الرغم على

 لبنان، يف اإلسالمي العمل تأسيس بدايات إىل الباحثين تعيد أنها يف تكمن الدراسة هذه أهمية إن القول من بد ال
 تقدم أنها كما). مثالً  الله حزب( األُخرى واحلركات القوى دور طغيان مع سيما وال العمل، لهذا املؤسسين وتنصف
 درساً يشكل الذي األمر ،"اللبنانية إىل واألممية العاملية" من لبنان يف اإلسالمي الفكر تطور بشأن مهمة خالصة

 الله حزب مع حدث ما وهذا اخملاض، هذا من االستفادة أجل ومن التجربة، تكرار عدم يف اإلسالمية احلركات لكل
  .اللبناين للواقع السياسية رؤيته يف بطيئاً  تطوراً شهد الذي الحقاً،

) 2009 – 1975( أُخرى مهمة ملرحلة سيؤرخ الذي اإلسالمية اجلماعة تاريخ من الثاين اجلزء صدور انتظار ويف
 التأسيسية، املرحلة وإىل البدايات إىل العودة فإن وتنظيمياً، وعسكرياً سياسياً كبيرة تغيرات اجلماعة فيها شهدت

 وعدم الصفر، من البدء دائماً نريد أننا مشكلتنا ألن أيضاً، وللباحثين التيار هذا يف للعاملين عبرة تكون ربما
  .املاضي جتارب من االستفادة

  قصير قاسم
   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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