ا لكا تــب
شــفيق شــقير
ا لتا ريــخ
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َّ
ملخص
اندلــع الحــراك فــي لبنــان فــي  17أكتوبر/تشــرين األول  ،2019وتركَّــزت مطالبــه علــى محاربــة الطائفيــة
وتغييــر الطبقــة السياســية مــن األحــزاب الحاكمــة ،باعتبارهمــا أســاس الفســاد واألزمــات االقتصاديــة
والسياســية التــي يشــهدها النظــام اللبنانــي .ورغــم ترحيــب كل األحــزاب اللبنانيــة المبدئــي بالحــراك
ومطالبــه ،فــإن األحــزاب األساســية الفاعلــة فــي النظــام وقفــت ضــد الحــراك ،مثــل الثنائــي الشــيعي
(حركــة أمــل وحــزب اهلل) والتيــار الوطنــي الحــر ،أو َّ
تحفظــت عليــه وتجنَّبــت المواجهــة المباشــرة معــه
وربمــا حاولــت االســتفادة منــه ،مثــل تيــار المســتقبل ،فــي حيــن أن هنــاك أحزا ًبــا أيَّ دتــه بالمطلــق وبــا
ـروط ،وهــي قليلــة جــدًّ ا ،ومــن هــذه األحــزاب :الجماعــة اإلســامية.
شـ ٍ
ٌ
الســنية اللبنانيــة ،فهــي قــوة ثانيــة بعــد تيــار
ـي فــي الطائفــة ُّ
إن الجماعــة اإلســامية لهــا ثقــل سياسـ ٌّ
لبنانيــا ،ويشــكِّل انخراطهــا فــي الحــراك فرصـ ً
ـة لهــا لتعيــد بنــاء
المســتقبل ،لكــن ليــس لهــا مــا يوازيــه
ًّ
لبنانيــا.
نفســها كقــوة سياســية صاعــدة
ًّ
مــا تســعى إليــه هــذه الورقــة هــو مراجعــة دور الجماعــة اإلســامية فــي الحــراك ،وهــي الفاعــل
الســني األبــرز الــذي أيَّ ــد الحــراك اللبنانــي ،فكيــف اســتجابت لــه وتفاعلــت معــه؟ وكيــف أثــر
السياســي ُّ
الســنية
عليهــا وفــي عالقتهــا باآلخريــن فــي بيئتهــا ،مثــل تيــار المســتقبل ،السياســي األول فــي طائفتــه ُّ
ولبنانيــا ،وصاحــب الــدور اإلقليمــي محــل الجــدل؟
ـيعيا
ًّ
لبنانيــا؛ وحــزب اهلل ،السياســي األول شـ ًّ
ًّ
مقدمة
إن مــن المعاييــر التــي ُتقــاس بهــا أهميــة الجماعــة اإلســامية وأهميــة دورهــا فــي محيطهــا اللبنانــي أو
فــي الســياق العربــي واإلســامي ،أنهــا تــكاد تكــون الكيــان اللبنانــي اإلســامي الوحيــد الــذي يمــارس
ـريحة واسـ ً
ً
ِّ
السـنَّة بعــد تيــار المســتقبل الــذي يتزعمــه ســعد
ويمثــل شـ
دو ًرا سياسـ ًّـيا،
ـعة مــن اللبنانييــن ُّ
«السـ ِّن َّية السياســية» لتكــون إلــى جانبهــا فقــط عنــد تالقــي الدينــي والسياســي
الحريــري ،وتســتدعيها ُّ
جــزء مــن منظومــة حركــة اإلخــوان
فــي الصــراع الطائفــي اللبنانــي أو فــي المنطقــة ،1كمــا أنهــا
ٌ
المســلمين ،ولــو مــن حيــث المرجعيــة الفكريــة والرؤيــة ،وهــي الحركــة التــي ُقــرن صعودهــا السياســي
بصعــود الربيــع العربــي عــام  .2011كمــا تحمــل الجماعــة كثيـ ًـرا مــن ســمات المحيــط العربــي وترتبــط بــه،
واجتماعيــا ،والمشــرقي منــه علــى وجــه الخصــوص ،وتقـ ِّ
ـدم نفســها كأحــد الفاعليــن المعنييــن
سياسـ ًّـيا
ًّ
معنيــة بالحالــة اإلســامية وتطوراتهــا فــي عمــوم المنطقــة.
بمــا يجــري فــي ســوريا وفلســطين ،وهــي
َّ
إن هذيــن المعياريــن ألهميــة الجماعــة :الطائفــي فــي ســياق النظــام اللبنانــي ،واأليديولوجــي فــي
الســياق العربــي واإلســامي بمــا يتجــاوز الوطنــي ،لــم يمنعاهــا مــن التماهــي مــع الحــراك اللبنانــي
الــذي يُ طلــق عليــه بشــكل ٍ شــبه رســمي« :انتفاضــة  17تشــرين» ،التــي اندلعــت فــي  17أكتوبر/تشــرين
األول  ،2019وقامــت باألســاس كــرد فعــل ٍ علــى مخرجــات النظــام اللبنانــي  -الــذي قــام بعــد اتفــاق
وكرســت الفســاد والزبائنيــة فيــه.
ـي للقــوة والثــروةَّ ،
الطائــف عــام  - 1990وأفضــت إلــى توزيــعٍ طائفـ ٍّ
الملفــت أن تـ ُّ
الســنة اللبنانييــن ومدنهــم وقراهــم فــي مقدمــة الثائرين،
ـوزع الحــراك
ومــن ُ
طائفيــا وضــعَ ُّ
ًّ
وطنيــة.
ـعارات ومطالــب
ولكــن بدوافــع وشـ
ٍ
َّ

3

الجماعة اإلسالمية والحراك في لبنان

4

ً
ـيَّ ،إل
ويبــدو أن هنــاك
ـي والحــراك كفاعــل ٍ وطنـ ٍّ
تناقضــا بالضــرورة بيــن الجماعــة كمكــون ٍ طائفـ ٍّ
ً
أن اتفــاق الجماعــة مــع الحــراك فــي المطالــب وخطــاب التغييــر إلــى حـ ٍّ
ـد ،خلـ َ
ـق مجــال مــن
ـد بعيـ ٍ
التفاعــل اإليجابــي ســيكون لــه تأثيــره فــي الجماعــة.
الجماعة بين يدي الحراك
جــاء صعــود اإلخــوان المســلمين والقــوى المحســوبة عليهــا فــي ســياق الصعــود السياســي لقــوى
الربيــع العربــي عــام  ،2011ليفتــح ً
آفاقــا سياسـ ً
ـية أمــام الجماعــة اإلســامية لــم ُتتــح لهــا مــن قبــل،
ـي ُمعت َبــر فــي
وكذلــك لتعيــد النظــر فــي أدائهــا وبنيتهــا التنظيميــة بمــا يؤهلهــا للعــب دور سياسـ ٍّ
الســاحة اللبنانيــة .ولكــن هــذه النافــذة مــا لبثــت أن أ�غلقــت باالنقــاب فــي مصــر (عــام ،)2013
ومــا تــا ذلــك مــن تشـكُّل «تحالــف عربــي مضــاد للثــورات» ولحركــة اإلخــوان المســلمين ضم ًنــا،
ـي .فضـ ًـا عــن مجــيء األزمــة الخليجيــة (حصــار
ومحاصرتهــا علــى صعيـ ٍ
ـي ودولـ ٍّ
ـي وإقليمـ ٍّ
ـد عربـ ٍّ
قطــر) فــي صيــف  ،2017لتزيــد الطيــن َّ
بل ً
ــة علــى الجماعــة التــي اعتــادت التعامــل مــع خليــجٍ
موحــد ،فــإذا بــه منقســم علــى نفســه ،بــل هــي هــدف لبعضــه.
َّ
ـتثناء ممــا تعرضــت لــه منظومــة اإلخــوان المســلمين مــن ضغــوط ،فلــم تعُ ــد
لــم تكــن الجماعــة اسـ
ً
ـاب
الجماعــة وال الجمعيــات الرديفــة أو الشــخصيات المرتبطــة بهــا أو القريبــة منهــا موضــعَ ترحـ ٍ
فــي المملكــة العربيــة الســعودية  -التــي اعتــادت احتضــان ُسـنَّة لبنــان  -وال فــي اإلمــارات إلــى
ً
حـ ٍّ
عدائيــا،
موقفــا
ـد مــا .كمــا أن مصــر  -بحســب اعتقــاد قيادييــن فــي الجماعــة  -اتخــذت منهــا
ًّ
حتــى إن الســفارة المصريــة فــي بيــروت لعبــت دو ًرا فــي تعقبهــا سياسـ ًّـيا ،2وظهــرت آثــار ذلــك
جميعً ــا فــي نتائــج االنتخابــات النيابيــة األخيــرة التــي عُ قــدت عــام  ،2018حيــث انتهــت بخــروج
الجماعــة منهــا بــا أي مقعــد .وتبــرِّ ر الجماعــة ذلــك بتعرضهــا لحصــار «عربــي» ،فلــم تســتطع
التفاهــم أو التحالــف ســواء مــع تيــار المســتقبل أو مــع ســواه مــن قــوى  14آذار  -التــي ربطتهــا
عربيــا بتحجيمهــا أو
خاصــة بعــد اغتيــال الحريــري منــذ عــام - 2005؛ ألن هنــاك قــرا ًرا
بهــا عالقــة
َّ
ًّ
3
إبعادهــا عــن المشــهد السياســي .
ـب آخــر ،فــإن عالقتهــا مــع محــور إيران-حــزب اهلل كانــت فــي طــور التدهــور بســبب
ومــن جانـ ٍ
ً
دور إيــران فــي المنطقــة العربيــة ،وخاصــة فــي الحــرب الســورية ()2011؛ حيــث رأت أنــه يقــوم
فتحولــت إيــران
وتوســعية» لمصالــح إقليميــة ،وال «صلــة لــه بالمقاومــة»،
علــى «أبعــاد طائفيــة
َّ
ُّ
ً
مــن صديــق ٍ وحليـ ٍـف محتمــل ٍ  -خاصــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات -إلــى خصـ ٍـم ،بــل إلــى
ُ
حيــث ضــرورة مواجهتــه لتغييــر ســلوكه .4فمعركــة «المحــور
خصــم يحظــى باألولويــة مــن
ٍ
اإليرانــي» فــي ســورية وحتــى فــي لبنــان كان يخوضهــا تحــت عنــوان محاربــة «اإلرهــاب»،
ـم  -بوجــه مــن وجوهــه ولــو مــن الناحيــة اإلعالميــة والتعبئــة العقائديــة « -حركــة
الــذي يضـ ُّ
َ
اإلخــوان المســلمين» .وتعـ َّـزز االنقســام بيــن الطرف ْيــن بخــروج «حركــة المقاومــة اإلســامية»
حمــاس مــن دمشــق عــام  ،2012ووضعهــا مسـ ً
ـافة بينهــا وبيــن إيــران وحــزب اهلل؛ لتفــادي التــورط
فــي الحــرب الجاريــة فــي ســوريا والمنطقــة ،أو لتفــادي «االصطفــاف ضــد شــعوبها».
وعلــى الصعيــد المحلــي ،فــإن تموضــع حــزب اهلل ومحــوره فــي البيئــة اللبنانيــة بمــا يتناقــض مع
ُّ
وتطلعــات جمهورهــا علــى هــذا الصعيــد ،وضــع كلًّ منهمــا فــي مواجهــة اآلخــر،
تموضــع الجماعــة
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وطائفيــا ً
أيضــا .5فجمهــور الجماعــة فــي معظمــه ال يزال
أيديولوجيــا
ليــس سياسـ ًّـيا فحســب ،بــل
ًّ
ًّ
ً
يــرى فــي حــزب اهلل قــو ًة مهيمنــة علــى الدولــة ،وأنــه انتقــل مــن الموقــع المقــاوم إلــى موقــعٍ
ً
تحالفــا مــن «األقليــات» فــي لبنــان والمنطقــة ضــد األكثريــة ويحــرِّ ض
ـي» يقــود
ـي «طائفـ ٍّ
وظيفـ ٍّ
عليهــا ،فــي حيــن يضــع جمهــور حــزب اهلل اإلخــوان والحــركات اإلســامية «التكفيريــة» فــي
ـدة مــن حيـ ُ
ـث مواجهــة مشــروع «المقاومــة» ،حتــى فــي الخطــاب اللبنانــي المحلــي،
ـلة واحـ ٍ
سـ ٍ
6
ً
وخاصــة بيــن أعــوام (. )2017-2013
تحســنت عالقــة قــوى المقاومــة الفلســطينية  -وتحديــدً ا حمــاس  -مــع «حــزب اهلل
ولكــن َّلمــا
َّ
وإيــران» (عــام  ،)2017تضاعفــت الضغــوط علــى الجماعــة لتفــي بمســؤولياتها اإلقليميــة ،التــي
المحليــة .فــكان عليهــا أن تواصــل التزامهــا السياســي فيمــا
تاريخيــا علــى طبيعتهــا
تتقــدَّ م
َّ
ًّ
َّ
يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ،ومراعــاة متطلبــات «المقاومــة» الفلســطينية مــن محــور حــزب
اهلل ،هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى ،عليهــا االســتمرار فــي التزامهــا بالمســألة الســورية التــي
تتصــدَّ ر اهتمامهــا منــذ عــام  ،2011وإن كان هــذا االلتــزام طغــى عليــه ال ُبعْ ــد اإلنســاني مؤخـ ًـرا،
ـات
أكثــر مــن االنخــراط السياســي .وقــد شــهدت الفتــرة التــي ســبقت الحــراك اللبنانــي اجتماعـ ٍ
ـادات مــن حــزب اهلل والجماعــة اإلســامية  -لعبــت فيهــا حمــاس
ـاءات بيــن شـ
ـخصيات أو قيـ ٍ
ٍ
ولقـ ٍ
ٌّ
إيجابيــا  -ســاهمت فــي تخفيــف حــدَّ ة االشــتباك السياســي بينهمــا ،لكــن بقــي كل منهمــا
دو ًرا
ًّ
7
فــي موقعــه ،مــع الحــرص علــى تفــادي المواجهــة المباشــرة وعــدم تصعيــد الخالفــات بينهمــا .
وبهــذا َّ
والتوجــه السياســي -
محاولــة لتــوازن  -فــي الخطــاب
توزعــت جهــود الجماعــة فــي
ُّ
ٍ
االلتزام ْيــن الفلســطيني والســوري ،وبيــن اإلقليمــي والمحلــي ،فــي بيئـ ٍـة تثيــر العديــد مــن
بيــن
َ
التناقضــات فــي السياســات وااللتزامــات.
فقــد فــرض هــذا الســياق  -بوجهيــه اإلقليمــي والمحلــي ومــا انتهــى إليــه  -علــى الجماعــة مــا
يقــرب مــن العزلــة السياســية (اإلقليميــة والمحليــة) والحصــار المالــي؛ حيــث إن المداخيــل
ـات مــن الخــارج قــد تراجعــت إلــى حـ ِّ
ـد التدهــور،
األساســية للجماعــة التــي كانــت تأتــي مــن تبرعـ ٍ
وأخــذت تعتمــد الجماعــة  -إلــى حـ ٍّ
ـر  -علــى مــا تجبيــه مــن أعضائهــا وبعــض االســتثمارات
ـد كبيـ ٍ
المحــدودة .8أمــا مــا يأتيهــا مــن الجمهــور اللبنانــي فيــكاد ال يُ ذكَــر؛ ألن التجنيــد بطــيء ألســباب
ً
الســني المتديــن
نخبويــة
تنظيميــة؛ إذ ال تــزال الجماعــة
نســبيا ،وهــي تســتهدف الجمهــور ُّ
ًّ
ً
بالدرجــة األساســية ،وضعيفـ ً
ـبيا لعــدم قدرتهــا  -خاصــة منــذ مقتــل الرئيــس الحريــري عــام
ـة نسـ ًّ
الوطنيــة
المحليــة ويواجــه التحديــات
ـاب يلبــي طموحــات ســاحتها
َّ
َّ
 - 2005علــى تأســيس خطـ ٍ
ـدة مــن الجمهــور
لينافــس تيــار المســتقبل علــى األقــل ،فحرمهــا ذلــك مــن تكويــن شـ
ـريحة مؤيـ ٍ
ٍ
ـة وسياسـ ً
ـة اقتصاديـ ً
الســني  -وتحديــدً ا مــن الطبقــة الوســطى  -لتكــون رافعـ ً
ـية لهــا.
ُّ
وعلــى الصعيــد التنظيمــي ،فــإن الجماعــة اإلســامية شــهدت مــا بيــن الربيــع العربــي ()2011
والحــراك اللبنانــي ( )2019مرحلـ َ
ـة انتقــال ٍ طويلــة فــي القيــادة  -ربمــا لــم تنتــه بعــدُ  -مــن الجيــل
ً
تنظيميــة لــم تكتمهــا
وخالفــات
تباينــات
المؤســس إلــى الجيــل التالــي لــه ،9وهــو مــا أحــدث
ٍ
ٍ
الجماعــة .فبوفــاة الشــيخ فيصــل مولــوي عــام  - 2011أمينهــا العــام منــذ عــام  ،1992وكان يُ عَ ــدُّ مــن
فقهــاء حركــة اإلخــوان المســلمين ومــن الوجــوه اللبنانيــة الدينيــة البــارزة  -تراجــع أداء الجماعــة
عربيــا إلــى حـ ٍّ
ـد مــا .واكتفــى خلفــه إبراهيــم المصــري
ـبيا ،وتراجعــت نســبة قبولهــا
ًّ
وتأثيرهــا نسـ ًّ
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(انتخــب عــام  - )2010وهــو ً
المؤسســين  -بــإدارة المرحلــة فقــط ،والتهيئــة
أيضــا مــن جيــل
ِّ
عامــا للجماعــة
النتقــال القيــادة إلــى الجيــل التالــي .ولــم
ِ
يــأت اختيــار عــزام األيوبــي أمينًــا ًّ
ـهولة ويُ ْســر ،خاصـ ً
(ً )2016
ـة مــع التجديــد الثانــي لأليوبــي (بدايــة عــام )2019؛
خلفــا للمصــري بسـ ٍ
ـوت واحــد ،فــي داللـ ٍـة علــى عمــق االختالفــات بيــن
حيــث انتخبــه مجلــس الشــورى بفــارق صـ ٍ
أقطــاب الجماعــة ،وعلــى تعاظــم التحديــات التنظيميــة ،وهــو مــا يثيــر أسـ ً
ـئلة حــول مــدى قــدرة
الجماعــة علــى تجديــد دمائهــا أو اســتقطاب األجيــال الشــابَّة لصفوفهــا ،فضـ ًـا عــن أن تلعــب
دو ًرا تغييريًّ ــا فــي الســاحة اللبنانيــة.
وهكــذا جــاء الحــراك اللبنانــي والجماعــة اإلســامية لــم تســتقر أوضاعهــا التنظيميــة وال رؤيتهــا
ومالــي ،وتواجــه
سياســي
وحصــار
عزلــة
لمرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي ،وهــي تعانــي مــن
ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍ
ـة مفتوحـ ً
ـة لبنانيـ ً
ـات محليـ ً
ـورات إقليميـ ٍـة ليســت لصالحهــا ،وال لصالــح البيئــة
ـة علــى تطـ
ٍ
تحديـ ٍ
ولبنانيــا ،وألول مــرة تشــعر بالمســؤولية
إقليميــا
الســنية وال «اإلســاموية» التــي تنتمــي إليهــا،
ُّ
ًّ
ًّ
الســنة ،باإلضافــة إلــى مســؤوليتها األساســية ،أي
المباشــرة عــن طائفـ ٍـة فــي لبنــان واإلقليــم ،أي ُّ
رســالتها األيديولوجيــة.
استجابة الجماعة للحراك
واســعة مــن ِقبــل عمــوم
بمشــاركة
عمــت التظاهــرات بيــروت فــي يــوم  17تشــرين الثانــي
َّ
ٍ
ٍ
عمــت كل المناطــق اللبنانيــة ،مــن الشــمال إلــى الجنــوب .ورغــم ترحيــب
ـم َّ
اللبنانييــن ،ومــن َثـ َّ
كل األحــزاب اللبنانيــة المبدئــي بالحــراك ومطالبــه ،فــإن األحــزاب األساســية الفاعلــة فــي النظــام
وقفــت ضــد الحــراك ،مثــل الثنائــي الشــيعي (حركــة أمــل وحــزب اهلل) والتيــار الوطنــي الحــر،
أو َّ
تحفظــت عليــه وتجنَّبــت المواجهــة المباشــرة معــه وربمــا حاولــت االســتفادة منــه ،مثــل تيــار
المســتقبل ،فــي حيــن أن هنــاك أحزا ًبــا أيَّ دتــه بالمطلــق وبــا شــروط ،وهــي قليلــة جــدًّ ا ،ومــن
هــذه األحــزاب :الجماعــة اإلســامية.
َّ
متوقــع منهــا فــي الســياق اللبنانــي الطائفــي ،ال ســيما وأن طرابلــس شــهدت فــي
وهــو موقــف
التجمعــات األكبــر ،وحافظــت علــى قوتهــا رغــم تراجــع بقيــة المناطــق أحيا ًنــا مــع
هــذا الحــراك
ُّ
تأســس منــذ اتفــاق الطائــف
مــرور الوقــت؛ ألنهــا مــن أكثــر المتضرِّ ريــن مــن النظــام اللبنانــي الــذي َّ
الســني األساســي،
ـم طرابلــس الشــرائح األفقــر،10
عــام .1990
فطبقيــا تضـ ُّ
ومذهبيــا فيهــا الخــزان ُّ
ًّ
ًّ
َ
الــذي مــا فتــئ يشــكو مــن التمييــز الطائفــي ضــده والتهميــش ،نتيجــة تطــور األحــداث ضــده،
محليــا أو فــي اإلقليــم.
ســواء
ًّ
ومــن حيـ ُ
ـدث ومــا يحملــه مــن قيـ ٍـم سياســية -
ـث الرؤيــة ،فــإن الجماعــة ال تفصــل الحــراك  -كحـ ٍ
عمــا شــهده العالــم العربــي مــن ثــورات عــام  ،2011ال ســيما وأن أهــداف الحــراك الجامعــة ليســت
َّ
بعيــد ًة عــن مطالــب «الربيــع العربــي» ،التــي كانــت تدعــو لســقوط األنظمــة ،ولكــن بمــا يتــاءم
مــع الســياق اللبنانــي وتعقيداتــه .فمطالــب الحــراك تــدور حــول أربعــة أهــداف أساســية ال تــزال
فعليــا تقــوده فــي غيــاب أيــة قيــادة محــدَّ دة لــه؛ أولهــا :ســقوط الحكومــة ،وثانيهــا :حكومــة
ًّ
َّ
ـات
مؤقتــة لســتة أشــهر َّ
ـات اســتثنائية ،وثالثهــا :إجــراء انتخابـ ٍ
مكونــة مــن تكنوقــراط وبصالحيـ ٍ
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نيابيــة جديــدة ،ورابعهــا :اســتعادة األمــوال المنهوبــة .11ومــن الواضــح أن الغايــة مــن هــذه
ـدة علــى أمــل تكريــس رؤيـ ٍـة
األهــداف هــي تغييــر الطبقــة الحاليــة الحاكمــة ،وإنتــاج طبقـ ٍـة جديـ ٍ
ـدة للحكــمُ ،تخــرج لبنــان مــن أزماتــه االقتصاديــة واالنتقــال بــه إلــى وضعيـ ٍـة أخــرى تســمح
جديـ ٍ
للبلــد بالنهــوض ،وليــس التعافــي فحســب.
ـة حقيقيـ ً
رأت الجماعــة فــي هــذه األهــداف «فرصـ ً
ـة لبنــاء دولــة خــارج نطــاق ســيطرة القــوى
السياســية التقليديــة مــن أحــزاب الطبقــة الحاكمــة منــذ عــام  ،1990أو أن يكــون للنــاس
القــدرة للضغــط عليهــا علــى األقــل ،مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم ،كمــا أنهــا تع ِّبــر عــن مطالبهــا
«اإلصالحيــة» التــي تقــوم علــى إلغــاء الطائفيــة السياســية» ،12الــذي تدعــو إليــه منذ الســبعينيات
علــى األقــل ،13وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة ،وإصــاح القضــاء ،والقضــاء علــى الفســاد ،ومــا إلــى
ضمنتهــا وثيقــة عــام  2017التــي أطلقــت عليهــا اســم
ذلــك مــن مطالــب إصالحيــة ،كانــت قــد َّ
«رؤيــة وطــن».14
ولكــن هــذا ال ينفــي  -كمــا يقــول نائــب الجماعــة الســابق فــي البرلمــان اللبنانــي عماد الحــوت  -أن
ُّ
التحفــظ عليــه،
الحــراك قــد فاجــأ الجماعــة كمــا ســواها وأربكهــا فــي بدايــة األمــر ،ليــس بســبب
بــل للبحــث عــن كيفيــة مواكبتــه؛ إذ ال تســاعد بنيتهــا التنظيميــة علــى ذلــك .فاعتمــاد الجماعــة
مقاربــة «اإلطــار الشــامل» فــي فهــم اإلســام وفــي مقاربــة العمــل السياســي ،أي «الســعي لجعــل
حاكمــا علــى كافــة مجــاالت الحيــاة»« ،يجعــل مــن الصعــب عليهــا التعامــل مــع الشــأن
اإلســام
ً
ـد متعـ ِّ
ومذهبيــا كلبنــان بمرونــة عاليــة ،كمــا أن النمــط التربــوي ال يــزال
دينيــا
العــام فــي بلـ ٍ
ًّ
ـد ٍد ًّ
المهمــة».
يغلــب علــى أدائهــا ،ولكــن تأييــد الجماعــة للحــراك وانخراطهــا فيــه ســهَّ ل عليهــا هــذه
َّ
ً
رافعــة لخطابهــا اإلصالحــي ،فأحــد التحديــات التــي كانــت
وجــدت الجماعــة فــي الحــراك
«تمنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا اإلصالحيــة فــي الواقــع اللبنانــي ،وتعيــق اســتجابة النــاس
لخطابهــا السياســي واآلليــات االقتصاديــة التــي تدعــو إليهــا ،هــو النظــام الطائفــي اللبنانــي».15
وبهــذا فقــد ش ـكَّل الحــراك فرصـ ً
ـر شــعبية مــا دام يحمــل
ـة لهــا لتكــون جـ ً
ـزءا منــه كحركــة تغييـ ٍ
ً
بعضــا ممــا تســتهدفه ،وبهــذا أصبــح الحــراك واآلليــات الســلمية التــي يعتمدهــا إحــدى خطــوات
التغييــر بالنســبة إليهــا .ولهــذا كان ممــا ا ُّت ِهــم بــه الحــراك أحيا ًنــا أن بعــض فعالياتــه ونشــاطاته
هــي مــن تدبيــر أو صنيــع معارضــي قــوى  8آذار ،ومنهــم الجماعــة اإلســامية ،وال شــيء يمنــع
أن الجماعــة ربمــا رأت فــي الحــراك فرصـ ً
ـد ،وهــو قــوى 8
ـرف واحـ ٍ
ـة إلخــراج البلــد مــن هيمنــة طـ ٍ
آذار ،16التــي تهيمــن علــى مجلــس النــواب ،وعلــى الحكومــة ،وعلــى الحيــاة السياســية اللبنانيــة.
وقــد شــارك جمهــور الجماعــة والمنتمــون إليهــا فــي التحــركات فــي كل المناطــق اللبنانيــة التــي
لهــم وجــود فيهــا وبتفــاوت ،كجــزء مــن المجتمــع اللبنانــي وباســمهم الشــخصي« ،وليــس باســم
شــعبي ،واالنخــراط
سياســي وال بقدراتهــا التنظيميــة؛ ألن الحــراك بطبيعتــه
ٍّ
الجماعــة كفريــق ٍ
ٌّ
ـي  -بتقديــر الجماعــة  -كان سـ ِّ
ـيفجر الحــراك مــن داخلــه».
بــأي اسـ ٍـم تنظيمـ ٍّ
ومــن األســباب األخــرى العميقــة ً
أيضــا التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار فــي هــذا الشــأن ،أن تجربــة
الربيــع العربــي كانــت كُلفتهــا كبيــرة علــى «حــركات اإلســام السياســي» فــي دول الثــورات،
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ـورة مــن الصــور« .وهــذا ال يعنــي أن جمهــور
وحتمــا لــم تــرد الجماعــة تكرارهــا فــي لبنــان بــأي صـ ٍ
ً
الجماعــة شــارك بتلقائيــة فــي الحــراك ،فقــرار الجماعــة بالمشــاركة كان مشــجعً ا ومطمئنًــا لــه
كــي يشــارك فــي هــذا الخيــار» ،17فــكان لــه حضــور ملحــوظ فــي مدينــة صيــدا الجنوبيــة ،فــي
ٍّ
عــام .18أمــا فــي بيــروت ،فــكان حضورهــم األبــرز فــي
ُّ
التجمعــات وبقيــة النشــاطات بشــكل ٍ
ألي مــن الحــركات
دينيــا وغيــر منتميــة ٍّ
مجموعــة «شــباب لبيــروت» ،وهــي مجموعــة محافظــة ًّ
اإلســامية ،ولعبــت دو ًرا تعبويًّ ــا ،خاصـ ً
ـة فــي األســابيع األولــى مــن الحــراك .فــي حيــن أن بعــض
ِّ
نشــاطهم فــي الشــمال َّ
المنظمــة للحــراك ،بمجموعــة
تأطــر علــى صعيــد المشــاركة فــي اللجــان
ســمى «شــباب لطرابلــس» ،وهــي علــى غــرار تلــك التــي فــي بيــروت؛ ولكــن علــى صعيــد
ُت َّ
المشــاركة فــي «ســاحة النــور» ،مركــز الحــراك فــي الشــمال ،فالجمهــور ال يمكــن تمييــز هويتــه
ُ
قياســا إلــى الســاحات
كبيــرة فيــه بالمحافظــة
شــريحة
وصــف
األيديولوجيــة ،ولكــن يمكــن
ٍ
ٍ
ً
ـالة وطنيـ ٍـة تعتــرف
األخــرى ،حيــث يرفــع األذان للصــاة فــي بعــض المناســبات مثـ ًـا ،فــي رسـ ٍ
بوجــه المدينــة المحافــظ .ومــن المهـ ِّ
منصــة «ســاحة النــور»  -علــى األكثــر -
ـم التنبيــه إلــى أن َّ
َّ
نســبيا ،وقــد ُتحســب علــى
تتولهــا مجموعــة «حــراس المدينــة» ،وهــي مجموعــة محافظــة
ًّ
ً
وانفتاحــا علــى بقيــة
مرونــة
الجماعــة خطــ أ� أو مــن بــاب التحريــض السياســي ،لكنهــا أكثــر
ً
مكونــات المدينــة وجوارهــا ،و»تحــرص علــى تأكيــد اســتقاللها عــن كل االتجاهات السياســية في
المدينــة بمــا فيهــا الجماعــة اإلســامية» .19كمــا للجماعــة حضــور لــه وزنــه فــي ُسـنَّة بعــض القــرى
والبلــدات فــي األطــراف ،مثــل تلــك التــي فــي البقــاع أو العرقــوب (فــي الجنــوب) وســواهما.
وعلــى صعيــد صياغــة األهــداف للحــراك ،فقــد أطلقــت الجماعــة مبكـ ًـرا فــي  25أكتوبر/تشــرين
األول  2019مبــادر ًة تقــوم علــى «إعــان مرحلــة انتقاليــة مدَّ تهــا ســتة أشــهر ،وتقليــص فتــرة
الرئاســات الثــاث (البرلمــان والحكومــة والجمهوريــة) ،ومجالســها الموجــودة ،وتشــكيل الهيئــة
الوطنيــة إللغــاء الطائفيــة السياســية ،وإقــرار قانــون انتخابــي عصــري خــارج القيــد الطائفــي»،
ـص اتفــاق الطائــف) ،وانتخــاب مجلــس
و»تشــكيل مجلــس شــيوخ للتمثيــل الطائفــي (كمــا ينـ ُّ
ـص اتفــاق الطائــف) ورئيــس لــه ،وانتخــاب رئيــس
نيابــي جديــد (خــارج التمثيــل الطائفــي كمــا ينـ ُّ
للجمهوريــة وتشــكيل حكومــة جديــدة» .كمــا دعــت المبــادرة إلــى «إقــرار ســريع لقانون اســتعادة
األمــوال المنهوبــة» .20ومــن الواضــح التشــابه بيــن مبــادرة الجماعــة واألهــداف التــي أعلــن عنهــا
الحــراك ،وهــو مــا دعــا بعــض قيــادات الجماعــة إلــى التأكيــد أن أهــداف الحــراك  -كمــا انتهــت
إليــه مــن حيــث الصياغــة أو بعضهــا علــى األقــل  -قــد اســتفيدت مــن مبــادرة الجماعــة ومــن
ـح بعــض هــذا االدعــاء مــن حيـ ُ
ـث مســاهمة الجماعــة وناشــطيها كمــا ســواهم
ناشــطيها .وقــد يصـ ُّ
َّ
ً
فــي بلــورة هــذه األهــداف حتــى باتــت مانيفســت الثــورة ،خاصــة فــي الشــهر األول ،إل أن هــذه
المطالــب كانــت متداولـ ً
ـة منــذ اليــوم األول وســط الناشــطين ولــو بصيــغٍ مختلفــة.
والالفــت أن وجــود الجماعــة فــي الحــراك لــم يعطهــا  -بوصفهــا حز ًبــا  -دو ًرا أساسـ ًّـيا فيــه ،ولــم
ـة قويـ ً
يتــرك لهــا ولناشــطيها أو لســواهم مــن اإلســاميين بصمـ ً
ـة فيــه ،ســواء فــي البدايــات أو
مؤخــرا .وربمــا ســبب ذلــك أن الحضــور األكبــر فــي الحــراك وجمهــوره األعظــم الــذي أعطــاه
ً
معنــاه ،كان لشــرائح لبنانيــة غيــر َّ
أي مــن منظمــات
ـي أو ٍّ
ـي أو نقابـ ٍّ
مؤطــرة بــأي تنظيـ ٍـم سياسـ ٍّ
المجتمــع المدنــي ،وفــي غالبــه مــن جمهــور الطبقــة الوســطى والفقيــرة ،وبعــض مــن طبقــة
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مــا فــوق الوســطى .ولكــن بالمقابــل ،كانــت بصمــة اليســار اللبنانــي حاضــر ًة أكثــر مــن أي جهــة
أيديولوجيــة أخــرى ،21ويبــدو أن مــا فســح لــه المجــال أكثــر مــن ســواه هــو كونــه عابـ ًـرا للطوائــف
بقيــة األحــزاب اللبنانيــة طائفيــة الطابــع ،وبســبب نضالــه االجتماعــي الــذي يطغــى عليــه
بخــاف َّ
ـي
ـاه أكثــر تناس ـ ًبا مــع المرحلــة .مــع ضــرورة النظــر لليســار هنــا كاتجـ ٍ
ويجعلــه كاتجـ ٍ
ـاه اجتماعـ ٍّ
للخــروج مــن الطائفيــة ورفضهــا ،وتكريــس قيــم الديمقراطيــة وفــق النمــوذج الغربــي .كمــا أن
دور المــرأة اللبنانيــة المتقـ ِّ
ـدم فــي الحــراك أعطــاه وجهً ــا أقــرب «للتحـ ُّـرر» منــه للوجــه الدينــي
الــذي ِّ
يمثــل التيــارات اإلســامية.
تبقــى الخالصــة أن الجماعــة دعمــت الحــراك وشــاركت فيــه بمناصريــن وبأفــكار ،ولكــن بشــروط
الحــراك وليــس بشــروطها ،ولمصلحــة الحــراك تأكيــدً ا علــى تالقيهــا مــع أهدافــه ،وال يمكــن
الجــزم أو إثبــات أن هــذه المشــاركة لهــا تأثيــر حاســم فــي وجهــة الحــراك أو مســاره أو شــعاراته.
وبالمقابــل ،يمكــن الجــزم بــأن تأييــد الجماعــة ودورهــا فيــه ســهَّ ل علــى الحــراك أن يتغلغــل داخل
الســنية فــي لبنــان أكثــر مــن بقيــة الطوائــف وأضافــت إليــه ،ال ســيما وأن تيــار المســتقبل
البيئــة ُّ
ـن مقــوالت الحــراك ،كمــا أن ممانعــة الجماعــة للحــراك لــو حصلــت كانــت ستُ حتســب فــي
لــم يتبـ َّ
اللعبــة الطائفيــة اللبنانيــة لمصلحــة المحــور المنــاوئ لــه ،فكيــف لــو رفضتــه ،فمــن المؤكَّــد أن
مهمــة الحــراك كانــت ســتكون أصعــب.
َّ
تداعيات تفاعل الجماعة مع الحراك
الســني  -خاصـ ً
ـة فــي لحظــات ذروتــه  -بخــاف دوره
يعتبــر الحــراك الفاعــل األول فــي الشــارع ُّ
فــي البيئــات الطائفيــة األخــرى متجــاو ًزا أحيا ًنــا تيــار المســتقبل جماهيريًّ ــا ،وربمــا كان هــذا
طائفيــا علــى الموقــع
أحــد األســباب التــي ســهَّ لت مــن ســقوط الحكومــة المحســوب تشــكيلها
ًّ
الســني ،وســهَّ لت مــن اســتقالة رئيــس الــوزراء ،ســعد الحريــري ،فــي  29أكتوبر/تشــرين األول
ُّ
الســنة ورضاهــم ولــم تفرضــه طائفةٌ
 ،2019رغــم شــعبية تيــاره ،أي كأن هــذا التغييــر حصــل بفعــل ُّ
أخــرى .والجديــر بالذكــر أنــه بـ ً
ـدل مــن أن تتشـكَّل حكومــة بديلــة وفــق مقاييــس مطالــب الحــراك
والشــارع ،تشـكَّلت حكومــة مختلطــة مــن التكنوقــراط والسياســيين يرأســها حســان ديــاب ،وفق
مــا تريــده قــوى  8آذار ،ليبعــث ٌّ
كل منهــا رسـ ً
ـالة لبيئتــه :أن الحــراك ليــس هــو المتصــرف األول
فــي طائفتــه.
ـنيا َّ
ـة سياسـ ً
وفــر لناشــطي الجماعــة اإلســامية منصـ ً
ـية بــا
بهــذا المعنــى ،فــإن تقــدُّ م الحــراك ُسـ ًّ
َ
ً
الطرف ْيــن
ســابقا ،فأهــم مشــاركة جمعــت
مزاحمــة مــن تيــار المســتقبل ،وهــو مــا لــم يحصــل
ً
الحقــا بقــوى  14آذار  -هــي مــا ُســميت «ثــورة األرز»
بقــوة إلــى جانــب آخريــن  -أي مــا عُ رفــت
فــي أعقــاب اغتيــال رفيــق الحريــري (عــام  ،)2005وكانــت مشــاركة الجماعــة محكومـ ً
ـة سياسـ ًّـيا
بســقف تيــار المســتقبل إلــى حـ ٍّ
ـد بعيــد ،بعضهــا بســبب طبيعــة الحادثــة وتداعياتها التــي تجاوزت
المحلــي حتــى اإلقليمــي إلــى الدولــي.
كمــا َّ
وفــر الحــراك لناشــطي الجماعــة وشــبابها «فرصـ ً
ـة للخــروج مــن اإلطــار التنظيمــي الضيــق،
وهــو الــذي لــم يعتــد وال جمهــوره علــى االختــاط الواســع فــي الســاحات مــع عمــوم الجمهــور
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تجمعات
اللبنانــي ،وال هــذا األخيــر اعتــاد علــى رؤيتهــم فــي وســطه ،وشــاركوا في النقاشــات فــي ُّ
ـي اعتــادوا عليــه .وربمــا ممــا ســاهم ً
أيضــا فــي
الحــراك دون أي هيــكل ٍ تنظيمـ ٍّ
ـر فقهـ ٍّ
ـي» أو تأطيـ ٍ
ـي صــارم ،أو اعتمــاده حيــث أ�تيــح
ذلــك تراجــع «الخطــاب الفقهــي» فــي الجماعــة كضابـ ٍ
ـط تنظيمـ ٍّ
بقيــة
لــه أن يشــتغل علــى إرث الشــيخ فيصــل مولــوي المتســامح فــي العالقــة مــع اآلخــر وفــي َّ
األحــكام ،وهــو مــا ســاهم فــي اندفــاع ناشــطي الجماعــة وجمهورهــا للعمــل مــع الحــراك.
وبهــذا فقــد اســتطاعت الجماعــة أن تكــرس «وجودهــا فــي الهيئــات المشــتركة للحــراك ،ليكــون
ـت مضــى فــي كل المناطــق» ،وقدَّ مــت نفســها علــى أنهــا
ـبيا وأكثــر مــن أي وقـ ٍ
مرح ًبــا بهــا نسـ ًّ
ـم لبنــان» ،هــذا فــي الوقــت
ـني ليــس لــه تاريــخ سـ
ـلطوي فــي الوعــي الشــعبي الــذي عـ َّ
ٌّ
«العــب ُسـ ٌّ
22
ألســباب
العامــة للبلــد» ؛
الســني فــي التركيبــة
َّ
الــذي كان يُ دفــع الحــراك نحــو «زيــادة الــدور ُّ
ٍ
وطنيــة وعابــرة للطوائــف ،وهــو الــدور الــذي فــي العــادة كان يقــوم بــه تيــار المســتقبل وليــس
َّ
الجماعــة.
وتنظيــم مــن الجماعــة
بقــرار
هــذا التقــدُّ م الــذي جــاء فــي بعضــه عفويًّ ــا وفــي بعضــه اآلخــر
ٍ
ٍ
حقيقيــا حتــى اللحظــة فــي بنيــة الجماعــة التنظيميــة وال فــي طريقــة
نفســها ،لــم يعكــس تغييـ ًـرا
ًّ
ً
ً
ً
عملهــا ،فــا تــزال نخبويــة وإحيائيــة دينيــة فــي جوهرهــا وفــي آليــة عملهــا ،فمســاحة العمــل
السياســي ال تــزال ضيقـ ً
ـة مــن حيــث الممارســة والفكــر ،حيــث النشــاط الدعــوي والخيــري هــو
الوظيفــة األولــى واألكبــر لمنتســبي الجماعــة .حتــى إن النقــاش حــول فصــل السياســي عــن
الدعــوي الــذي عرفتــه «حــركات اإلســام السياســي» األخــرى بعــد الربيــع العربــي وغلــب علــى
نقاشــاتها ،لــم تعرفــه الجماعــة بتلــك القــوة ،بــل غلبتــه الهمــوم والتحديــات التنظيميــة األخــرى.
وبالنظــر إلــى هــذا اإليقــاع مــن التفاعــل المحســوب والحــذر ،فليــس بالضــرورة أن يفضــي إلــى
الســنية،
تعزيــز دور الجماعــة فــي الحــراك ،وال أن يزيــد مــن شــعبيتها أو نفوذهــا فــي البيئــة ُّ
ً
فضــا عــن المعادلــة السياســية اللبنانيــة ،وال تبــدو حتــى اللحظــة أنهــا جاهــزة أو راغبــة أو
ـرة فــي بنيتهــا أو سياســتها مــن أجلــه.
ـرات كبيـ ٍ
بصــدد القيــام بتغييـ ٍ
وهــذا ال ينفــي أن الجماعــة قــد َّ
مكاســب مــن الحــراك علــى صعيــد إيــاء جمهورهــا
حققــت
َ
ً
أهميــة أكثــر مــن ذي قبــل ،وأصبحــت جاهــز ًة أكثــر مــن
وبيئتهــا والعمــل السياســي المحلــي
ـد مــن التفاعــل مــع البيئــة اللبنانيــة المتعـ ِّ
ـددة والمفتوحــة علــى تجــارب
ـت مضــى لمزيـ ٍ
أي وقـ ٍ
لهــا أســئلتها الصعبــة بالنســبة إلــى الجماعــة وخلفيتهــا الدينيــة واإلقليميــة ،كمــا حافظــت علــى
مكانتهــا فــي ســاحتها ولــدى جمهورهــا المعتــاد إلــى حـ ٍّ
ـد.
ـد بعيـ ٍ
َّإل أن التغييــر األكبــر هــو فــي الوضعيــة التــي انتهــت إليهــا؛ إذ أصبحــت الجماعــة بمثابــة «قــوة
مراجعــة» 23تريــد تغييــر الوضــع القائــم علــى األقــل بالنســبة إلــى قــوى الســلطة؛ حيــث إن دورهــا
فــي الحــراك ســيضعها فــي موقــع التحــدي للطبقــة السياســية التقليديــة مــن األحــزاب الحاكمــة،
تمامــا كوضعيــة الحــراك الــذي تماهــت معــه ،شــاءت الجماعــة أم أبــت ،أرادت أم لــم تــرد ،وذلــك
ً
الســنية أو الســلطة اللبنانيــة.
ســواء علــى صعيــد الطائفــة ُّ
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وهــذا األمــر لــه أهميتــه علــى صعيــد عالقــة الجماعــة مــع تيــار المســتقبل علــى صعيــد الطائفــة،
وكذلــك العالقــة مــع حــزب اهلل كمهيمــن ٍ فــي الســلطة وصاحــب دور فــي اإلقليــم ،وأي تحــول ٍ فــي
هــذه العالقــات ســينعكس علــى الجماعــة ودورهــا.
ً
أول :العالقة مع تيار المستقبل
منافســا لــه ،وســيتعامل معهــا علــى هــذا
يــرى تيــار المســتقبل فــي الحــراك والقــوى الفاعلــة فيــه
ً
ـنيا مــن حالــة الضعــف التــي عصفــت بــه ،والتــي مــن
األســاس ،ويــرى أنهــا اســتفادت فــي تمدُّ دهــا ُسـ ًّ
أهــم أســبابها أزمــة ســعد الحريــري فــي عالقتــه مــع المملكــة العربيــة الســعودية ،وتغييــر األخيــرة
مقاربتهــا للشــأن اللبنانــي ،وتراجــع تيــار المســتقبل مــن حيــث األهميــة علــى ُسـ َّـلم أولوياتهــا ،فضـ ًـا
عــن دخــول شــقيقه بهــاء الديــن الحريــري معتــرك السياســة اللبنانيــة مــن بــاب النقــد ألخيــه .وأي
بقيــة
ـودة قويـ ٍـة لتيــار المســتقبل إذا مــا تجــاوز أزمتــه هــذه،
عـ ٍ
ً
فحتمــا ســتكون  -كمــا هــو ديــدن َّ
طبقــة األحــزاب الحاكمــة  -تحــت عنــوان أن «مــا يطالــب بــه الحــراك هــو مــا يطالــب بــه التيــار»،
الســبل ،وســتكون الجماعــة فــي مقدمــة خصــوم
وســيعمل علــى اســتعادة القيــادة منــه بشــتَّ ى ُّ
التيــار فــي الطائفــة ،ال ســيما إذا مــا بقــي الموقــف الســعودي مــن الجماعــة اإلســامية علــى مــا هــو
عليــه مــن رفــض ،تبعً ــا لموقفهــا مــن عمــوم حركــة اإلخــوان المســلمين .أو علــى الجماعــة لتفــادي
المواجهــة مــع تيــار المســتقبل أن تعيــد صياغــة نفســها مــر ًة أخــرى كقــوة رديفــة أو دون التيــار،
خاصـ ً
ـم ُس ـنَّة لبنــان ،لتبقــى مســؤولياتها كمــا اعتــادت ،أ� َل وهــي
ـة فــي القضايــا الرئيســة التــي تهـ ُّ
ـاط سياســية
للسـنَّة ،وفــي الوقــت نفســه تكتفــي بــدور قــوة احتيـ ٍ
«الحفــاظ علــى الجوهــر الدينــي ُّ
بالنســبة إليهــم».24
َّإل أن عمــاد الحــوت يؤكِّــد أن الجماعــة ليســت تابعـ ً
ـة للتيــار ،لكنهــا تحــرص علــى تفــادي الصــراع
الســنية ،حــذ ًرا ممــا يمكــن أن يجـ َّـره
والنــزاع السياســي مــع تيــار المســتقبل ،ال ســيما داخــل البيئــة ُّ
ـلبية.25
ذلــك مــن تداعيـ ٍ
ـات سـ َّ
ثانيا :العالقة مع حزب اهلل
ً
لقــد بُذلــت جهــود لتطبيــع العالقــة بيــن الجماعــة وحــزب اهلل بعــد أن ســاءت إلــى حـ ٍّ
ـد بينهمــا،
ـد بعيـ ٍ
ِّ
المتحفــظ علــى الثــورات العربيــة ،وانخراطــه فــي الحــرب
بســبب موقــف حــزب اهلل المبدئــي
لًّ
ً
الســورية ،فضــا عــن تصاعــد الخطــاب المذهبــي فــي المنطقــة ،ممــا وضــع ك منهمــا فــي ســياق ٍ
َ
الطرف ْيــن لتحســين العالقــة بينهمــا ،ولكــن َّلمــا جــاء الحــراك عــادت
مختلـ ٍـف .وقــد بُذلــت جهــود مــن
وفتــرت أكثــر مــن ذي قبــل .وبحســب أحــد القيــادات فــي الجماعــة ،فــإن «بعــض االجتماعــات التــي
ٍّ
حــد
كانــت تجمــع بيــن الطرفيــن قــد تراجعــت إلــى
بعيــد» .وبحســب اعتقــاده الشــخصي ،فــإن
ٍ
معنيــا كثيـ ًـرا بهــا علــى األقــل فــي هــذه الظــروف .ويمكــن مالحظــة أن أولويــة
حــزب اهلل لــم يعُ ــد
ًّ
حــزب اهلل  -ســواء فــي الشــأن اللبنانــي أو اإلقليــم  -لــم تعُ ــد ترتكــز علــى العالقــة مــع الجماعــة
كفصيــل إســامي إخوانــي .فعلــى صعيــد اإلقليــم ،فــإن عالقــة الحــزب مــع حمــاس  -وهــي أكثــر مــا
الخاصــة باإلخــوان أو مــن تحفظاتهــا علــى الوضــع
يعنيــه  -قــد تحـ َّـررت مــن شــروط عالقــة حمــاس
َّ
ً
المحليــة بينهمــا ليســت كثيــرة وفــي تراجــعٍ،
الســوري .وعلــى الصعيــد اللبنانــي ،فــإن المشــتركات
َّ
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ـوي ،خاصـ ً
ـة
ســواء فــي تقييــم األوضــاع أو تقريــر المصالــح .فحــزب اهلل رغــم إقــراره أن الحــراك عفـ ٌّ
مطيـ ً
محليــة معارضــة لــه أو مؤامــرة
ـة لقــوى
األوليــن مــن عمــرهَّ ،إل أنــه يــراه فــي بقيتــه
فــي اليوميــن َّ
َّ
َّ
دوليــة ضــده ،وهــذا يضعــه فــي مواجهــة الجماعــة .وبالفعــل ،فقــد أرســل بعــض المعنييــن بتحســين
َّ
26
العالقــة بيــن الطرفيــن نقــدً ا مــن أجــواء حــزب اهلل لموقــف الجماعــة مــن الحــراك  .ومــن الواضــح
أن الطرفيــن ال يريــدان أن يكونــا فــي الصــدارة بمواجهــة بعضهمــا ً
بعضــا؛ ربمــا ألن الطبيعــة الدينيــة
ـات ال يريدانهــا فــي لبنــان ،أو ألن اإلكراهــات
ـعيرا للمذهبيــة بدرجـ ٍ
أي مواجهــة بينهمــا تسـ ً
لكليهمــا تجعــل َّ
ومحليــا ،خاصـ ً
ـة فــي الملــف الفلســطيني،
إقليميــا
التــي قــد تجبرهمــا علــى التالقــي مــا زالــت حاضــر ًة
ًّ
ًّ
وكذلــك فــي الصــراع مــع إســرائيل؛ حيــث تؤكِّــد الجماعــة علــي حـ ِّ
ـق لبنــان فــي «مقاومتــه» ،لكنهــا
ـزءا مــن «اســتراتيجية دفاعيــة وطنيــة» تقرِّ رهــا طاولــة حــوار
تريــد «لســاح المقاومــة» أن يكــون جـ ً
27
وطنيــة لبنانيــة ،وفــي إطــار الدولــة اللبنانيــة وليــس خارجهــا .
إن عالقــة الجماعــة مــع تيــار المســتقبل ومــع حــزب اهلل ،ال تــزال تحكمهــا قواعــد النمــوذج الطائفــي
ـر مــن الحــراك
تغيــر فعلـ ٍّ
اللبنانــي واصطفافاتــه ،والخالفــات اإلقليميــة بتناقضاتهــا ،وأي ُّ
ـي فيهــا بتأثيـ ٍ
يعتمــد علــى مــآل الحــراك نفســه ،وعلــى المــآل الــذي ســتنتهي إليــه الجماعــة فــي تفاعلهــا معــه.
خاتمة
هنــاك مجموعــة مــن الــدالالت واالســتنتاجات التــي يمكــن اســتخالصها مــن تفاعــل الجماعــة اإلســامية
ـي النزعــة إلــى حـ ِّ
ـد أن ناشــطي حركــة إســامية
مــع الحــراك ،منهــا أن الجمهــور ُّ
الســني فــي لبنــان وطنـ ُّ
ـي (الحــراك) باندفــاعٍ ودون شــروط؛ ألنــه مطلــب
ـي (الجماعــة) انخرطــوا فــي عمــل ٍ وطنـ ٍّ
ذات طابــعٍ دينـ ٍّ
الخاصــة) ،وهــذا ِّ
الجمهــور (بغـ ِّ
ـؤوليات لتكــون أكثــر
يرتــب علــى الجماعــة مسـ
ـض النظــر عــن غاياتهــا
َّ
ٍ
وطنيـ ً
المحليــة ،وأن تحســم العالقــة  -ولــو
اهتمامــا بمســؤولياتها
ـة (فــي مقابــل اإلســاموية) وأكثــر
ً
َّ
ِّ
دينيــا
محيــط
نهائيــا  -بيــن العمــل الوطنــي وتكوينهــا اإلســامي فــي
مرحليــا ،إذا لــم يكــن
ٍ
متعــد ٍد ًّ
ًّ
ًّ
وطائفيــا.
ًّ
ومــن االســتنتاجات أن عالقــة الجماعــة مــع القــوى اللبنانيــة األخــرى ،ال ســيما تيــار المســتقبل وحــزب
اهلل ،لــن تكــون بالضــرورة كمــا كانــت قبــل الحــراك ،فربمــا لــم تتضــح تأثيــرات انخــراط الجماعــة فــي
تغيــر كبيــر علــى العالقــة بينهمــا ،خاصـ ً
ـة أنــه ليــس للجماعــة
الحــراك حتــى اللحظــة؛ ألنــه لــم يطــرأ ُّ
موقــف ِّ
مؤثــر فــي المعادلــة اللبنانيــة بصورتهــا الراهنــة .لكــن الجديــد أنهــا قــد انخرطــت فــي الحــراك
وهــو مؤثــر جــدًّ ا ،وبمجـ َّـرد أن تســتعيد تلــك القــوى المتضــرِّ رة مــن الحــراك المبــادرة ،فإنهــا ستســتهدفه
وتســتهدف مراكــز القــوة فيــه أيًّ ــا كانــت.
ـزء مــن قــوى «التحــدي والمراجعــة»
وبهــذا فــإن علــى الجماعــة أن تختــار بيــن مواصلــة دورهــا كجـ ٍ
ً
ضعيفــا فــي المعادلــة اللبنانيــة ،وتبنــي علــى موقفهــا مــن
لطبقــة األحــزاب الحاكمــة مهمــا كان تأثيرهــا
الحــراك الــذي دفعهــا إلــى صــدارة التصــدي لقضايــا النــاس والســلطة ،لتكــون قــو ًة محليـ ً
ـة صاعــد ًة بمــا
ـية دفــع الثمــن مــع الحــراك ،وتتــرك خيبـ ً
يــوازي دورهــا فــي طائفتهــا ،أو أن تتراجــع عــن ذلــك خشـ َ
ـة
لــدى جمهورهــا ،بمــا قــد يشــبه فــي بعضــه مــا حصــل لبعــض قــوى الربيــع العربــي ،وعليهــا حينهــا أن
ـم الضمور.
تواجــه التراجــع والمراجعــات التــي اشــتهر بهــا اإلســاميون فــي مثــل هــذه الحــاالت ،ومــن َثـ َّ
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تشــرين الثانــي  .2019لقــاء مــع مجموعــة فــي صيــدا 24 ،نوفمبر/تشــرين الثانــي . 9
 -17مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت ،مصدر سابق.
 -18مقابلة عبر الهاتف مع الناشط في الجماعة اإلسالمية وفي حراك مدينة صيدا ،رامي بشاشة 27 ،يناير/كانون األول 2019
 -19مقابلة مع جمال بدوي ،رئيس هيئة الطوارئ في مدينة طرابلس ،حراس المدينة 23 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2019
 -20يوسف حسين ،الجماعة اإلسالمية تعلن عن مبادرة لحل األزمة في لبنان ،وكالة أنباء األناضول 25 ،أكتوبر/تشرين األول .2019
(تاريخ الدخول 9 :فبراير/شباط .)2020
https://bit.ly/39jDES5
 -21ينظــر :شــفيق شــقير ،الحــراك اللبنانــي :البواعــث والمكونــات والتداعيــات ،مركــز الجزيــرة للدراســات 23 ،يناير/كانــون الثانــي .2019
(تاريــخ االطــاع 12 :فبراير/شــباط https://bit.ly/31PfSuB .)2020
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 -22مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت ،مصدر سابق.
قياســا علــى مصطلــح ( ،)Revisionist Powerقــوى المراجعــة التــي ال تقبــل بالوضــع الدولــي القائــم وتســعى لتغييــره،
-23
ً
وتوصــف روســيا بذلــك.
السنَّة في لبنان :التركيبة والتوجهات ،مصدر سابق.
الفاعلين
خريطة
 -24شفيق شقير،
ُّ
 -25مقابلة عبر الهاتف مع عماد الحوت ،مصدر سابق.
 -26مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم ،مصدر سابق.
 -27مقابلة عبر الهاتف مع وائل نجم ،مصدر سابق.

عن الكاتب
ِّ
متخصص في دراسات الشرق
شفيق شقير هو باحث بمركز الجزيرة للدراسات
األوسط والحركات اإلسالمية
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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