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عنُُامنهاألولُُ:فيُثالثةُأقساموهيُُ،وموقفهمُمنهُالحراكُاللبنانيُسياقُاإلسالميينُفيُوتحوالتُدورُالورقةهذهُراجعُت ُ

معُالتركيزُعلىُالتحوالتُُ،وحزبُهللاالجماعةُاإلسالميةُُ،الثنائيُاإلسالميُبينُضروريُتمييزفيهُفُالثانيأماُ.ُالحراك

ُ.ُلإلسالمُالسياسيُفيُالسياقُاللبنانيكثرُتمثيال ُأبوصفهاُُعنُدورُالجماعةُفيُالحراكاُحصرُ وهوُُ:الثالث.ُفيُاألخير

 

تُالتظاهراتُبيروتُفيُيومُُ:اللبناني وموقف الثنائي اإلسالمي منه لحراكا 2019ُمنُعامُُولتشرينُاألأكتوبر/17ُعمَّ

طبقةُاألحزابُُ:،ُمطالبةُباستقالةُالحكومةُورحيلُماُسمتهمنُقِبلُعمومُاللبنانيينُوعمومُالمناطقُاللبنانيةُبمشاركةُواسعة

ُ)كلهم(ُكلن"،ُوذلكُتحتُشعار1990ُالحاكمةُفيُلبنانُالتيُتناوبتُعلىُالمشاركةُفيُالسلطةُمنذُاتفاقُالطائفُعامُ

ُ."يعنيُكلن

 

نةُمنُُ:أولهاُ:حينهاُأهدافُأربعةُعلىُالحراكُتركزتُمطالبوقدُ إسقاطُالحكومة،ُوثانيها:ُحكومةُمؤقَّتةُلستةُأشهرُمكوَّ

تكنوقراطُوبصالحياٍتُاستثنائية،ُوثالثها:ُإجراءُانتخاباٍتُنيابيةُجديدة،ُورابعها:ُاستعادةُاألموالُالمنهوبة.ُكانتُالغايةُمنُ

طبقٍةُجديدةٍُعلىُأملُتكريسُرؤيٍةُجديدةٍُللحكم،ُت خرجُُهذهُاألهدافُهيُتغييرُالطبقةُالحاليةُمنُاألحزابُالحاكمة،ُوإنتاج

ُ.وتساعدهُعلىُالتعافيُلبنانُمنُأزماته

ُ

ضدُالحراك،ُمثلُالثنائيُالشيعيُ)حركةُأملُوحزبُهللا(ُوالتيارُاُعملي ُاألحزابُاألساسيةُالفاعلةُفيُالنظامُبعضُُوقفت

ولكلُمنُهؤالءُُ.اُمنُتحالفُقوىُالثامنُمنُآذارميشالُعون،ُوهذهُجميع ُُ،حزبُرئيسُالجمهوريةُاللبنانيةُ،الوطنيُالحر

قوىُالسلطةُُوبعضُ.للنيلُمنُلبنانُأوُمنهُمطيةُللقوىُالغربيةُأصبحُأنهبا،ُأماُحزبُهللاُفاتهمُالحراكُأسبابهُالمحليةُغالب ُ

ُُ.وربماُحاولتُاالستفادةُمنه،ُمثلُتيارُالمستقبلوتجنَّبتُالمواجهةُالمباشرةُمعهُاُعملي ُتحفَّظتُعليهُلمُتواجهُالحراكُبلُ

بلُتقولُُ،ال.ُفيُحينُأنُهناكُأحزاب اُأيَّدتهُبالمطلقُوبالُشروط،ُوهيُقليلةُجد ا،ُومنُهذهُاألحزاب:ُالجماعةُاإلسالمية

ُ.اُمنُأهدافهوأصبحتُجزءُ ا،ُالحق ُُكُبهاُالحراكعوُلنفسُالمطالبُالتيُتمسَُّكانتُتدُ،الحراكفيُبدايةُنُبياناتهاُإالجماعةُ

 .)رويترز( همعآلخر الحراك وا ضد كان حزب هللا والجماعة اإلسالمية، كان كل منهما في جهة مختلفة عن اآلخر، األول نسبون لإلسالم السياسي،من ي  
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،ُكانُكلُمنهماُفيُجهةُمختلفةُحزبُهللاُوالجماعةُاإلسالميةُ:هماو،ُنسبونُلإلسالمُالسياسيمنُي ُُن،ُأةطهذهُالنقُةخالص

ُه.معالحراكُواآلخرُُضدُ-وهوُاألول-أحدهماُ،ُعنُاآلخر

ُ

ُالشيعيُالمذهبيُبينُحزبُهللاُالختالفإنُاُ:والحزب الجماعةبين ضرورة التمييز ، حول قسم الثانيوهذا يقودنا لل

،ُأوُتحتُاسمُالحركةُاإلسالميةُ،سياقُاللبنانيُوالعربيفيُالكفاعلينُصنيفهماُلمُيمنعُمنُتُيةن ُِالسُ ُوالجماعةُاإلسالمية

ُخاصةُفيُالثمانيناتُوالتسعينات.ُُ،"اإلسالمُالسياسي"

ُ

حيثُأصبحتُأولويةُالحزبُفيُتمثيلُالطائفةُالشيعيةُفيُلبنانُُ؛اتدريجي 2006ُُبعدُعامُخاصةُُلكنُهذاُاألمرُأخذُيتغير

التغيرُميُ)كحركةُإسالمية(تتقدمُعلىُدورهُاإلسال ُفيُالحربُالسورية(2012ُ)عامُُاعسكري ُهُبعدُتدخل،ُوكانتُذروةُهذُا

لهماُ،ُيعدُمسألةُمهمةُالحزبُوالجماعةُأصبحُالتمييزُالطائفيُبينُحيثُ؛والتحشيدفيُالتعبئةُخاصةُُبشعاراتُمذهبية

الثورةُاإلسالميةُفيُاُبتقديمُنفسهُكجزءُمنُحركةُإسالمية،ُبلُكجزءُمنُكماُأنُحزبُهللاُلمُيعدُمهتمُ ُ.اوللباحثينُأيضُ 

إيرانُكدولةُواليةُفقيهُُحوالتإنُتفُ،وبالفعلُا.اُوسياسي ُلوجي ُيواُعنه،ُأيدأكثرُتعبيرُ ُ،ُباعتبارهاُصيغةوامتدادُلهاُإيران

ُجدُ ُإسالمية ُالخاصة ُوتطلعاتها ُمصالحها ُانعكسالها ُفيُلبنانُواإلقليمُعلىُحزبُهللاُت، ُودوره ُفيُووظيفته ُخاصة ،

ُُ.األخيرةُةالسنواتُالعشر

ُ

فيُُكانُاألكثرُشدةو،ُالتعاملُمعُالحراكُفيُلبنانُكانُيشبهُموقفُطبقةُاألحزابُالحاكمةُمنُالحزبُموقفإنُفُ،لهذا

،ُةُالحزبُوتجنبُمواجهتهمهادنعلىُُحراكالحرصُرغمُه،ُيُمنالشيعُبعيدُفيُسحبُالجمهورُإلىُحد ٍُونجحُتهُمحارب

اأنُُذلكبلعلُماُأغراهمُو.ُاُباستمالتهُإلىُجانبُالمتظاهرينأحيان ُُتطمعُحتىُإنُبعضُقوىُالحراك منُمطالبُُبعض 

وسبيلهاُُاحتسابهاُفيُمعادلةُالثوراتُا،ُأمفيُالسياقُاللبنانيُبقصدُاستيعابهاُكمطالبُشعبيةُهللاُحزبيؤيدهاُكانُُالحراك

ُ.ُاومرفوضُقطع ُُفأمرُآخرُ،فيُالتغيير

ُ

ُ-لمُتؤيدُإالُثورةُالبحرين-2011ُيهاُعامُعلُتمنُالثوراتُيشبهُموقفُإيران،ُالتيُتحفظُهللاُحزبُفإنُموقفُ،اأماُإقليمي ُ

ُ،ها"تجدد"،ُرغمُ،ُوتعتبرهاُانتهتُاليوملتعاملُمعهاُأوُلمواجهةُتداعياتهاُخاصةُفيُسورياسياساتُمذهبيةُلاُأحيان ُوآثرتُ

ُ.2019ُعامُ

ُ

فاعلُإقليميُينتميُلمحورُكفيُلبنان،ُوفئويةُمصالحُيسعىُلتحقيقُُ"طائفي"فاعلُكمعُالحراكُالحزبُتصرفُ،ُبالخالصة

ألسبابُمحليةُُاإلسالميةُاُفيُمواجهةُالجماعةقدُيجدُالحزبُنفسهُأحيان ُُ،.ُلهذاتطلعاتهُفيُالشرقُاألوسطإيرانُاإلقليميُو

ُُ.هذهُاألسبابُأوُإقليمية،ُوالموقفُمنُالحراكُأحد

ُ

اُومنابعُفيُاإلسالمُأنُلهُجذورُ وهيُولكنُهذاُالُينفيُأنهُيبقىُلحزبُهللاُخصوصيةُمهمةُيجبُاعتبارهاُفيُتصنيفه،ُ

اُ)وهيُفاعلةُفيُمسألةُ"المقاومة"ُولوُبمعاييرُإيرانية(،ُلكنهاُاُراهن ُضمورهاُنسبي ُتزالُحيةُونشطةُرغمُُالسياسيُال

عيدُعالقتهُمعُ"اإلسالمُأنُهذهُالجذورُقدُتعودُفاعلةُفيهُعلىُصُإلىُليستُفاعلةُفيُالتعاملُمعُالحراك.ُمعُالتنويه

ُقة.ُانكساراتُفيُالمنطتراجعُأوُخاصةُإذاُماُعانىُمحورُإيرانُمنُالسياسي"،ُ

ُ

ُالفاعلُالسياسيُالس نيُاألبرزُالذيُأيَّدُالحراك،كانتُالجماعةُاإلسالميةُفُ؛، ودور الجماعة في الحراكأما القسم الثالث

اُسياسي اُصريحُ ني"ُالسُ اإلسالميُ"تكادُتكونُالكيانُاللبنانيُو منُاللبنانيينُالوحيدُالذيُيمارسُدور  واسعةُ  ا،ُوتمث ِلُشريحةُ 
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ُالحريريالس نَّةُ ُتيارُالمستقبلُالذيُيتزعمهُسعد مؤدلجةُوهيُُ،هيُليستُمنُطبقةُاألحزابُالحاكمةُفيُلبنان،ُوبعد

ُتنطبقُعلىُقوىُماُيسمىُ"اإلسالمُالسياسي".ُُاُبمعاييرُكالسيكيةإسالمي ُ

ُ

بسببُالخصوصيةُلكنُو،ُهمسارُالنظامُاللبنانيُأوُفيُتأثيرُمهمُفيلهاُُوليساُضعيفةُسياسي ُُالجماعةُوهذاُالُيمنعُأن

ن ِيَّةُالسياسية"ُوقدُتستدعيهاُة،ُنيَُّالمحافظةُعلىُالطائفةُالسُ ُبداعياُاُرئيسُ الطائفيةُفيُلبنان،ُتلعبُالجماعةُدورُ  نفسهاُ"الس 

ضعيفة.ُاُعندماُتكونُالطائفةُالسنيةُوقواهاُالتقليديةُ،ُوتحديدُ السيماُفيُاألزماتُالكبرىُالسياسيةُأوُاألمنيةلهذاُالدور،ُ

ُتيارُالمستقبلآذارُالسيما14ُُفيُمواجهةُقوىُُاعسكري ُُبيروتحزبُهللاُعلىُُبعدُسيطرةُ،2008ماُحصلُعامُُوهو

أثناءُحراكُاُأيضُ ماُحصلُبعضهُُ)فيُأعقابُقرارُحكوميُاعتبرُشبكةُاتصاالتُحزبُهللاُغيرُشرعية(.ُويبدوُأنُهذا

ففيُالحالينُتقدمتُالجماعةُُبانعدامُوزنُمطلق،ُوأعادُالحراكُلهُبعضه.يُاللبنانيُيشعرُحيثُكانُالمكونُالسن ُُِ؛2019

ُنسبي ا.ُنيالسُ المشهدُ

ُ

جزٌءُمنُمنظومةُحركةُاإلخوانُالمسلمين،ُولوُمنُحيثُالمرجعيةُالفكريةُوالرؤية،ُوهيُالحركةُالتيُُالجماعةُأنكماُ

فيُُهاانخراطووهذاُسببُكافُلتفسيرُعدمُترددُالجماعةُُ.2011عامُُ،ق رنُصعودهاُالسياسيُبصعودُالربيعُالعربي

ُُ.دونُشروطُاللبنانيُالحراك

ُ

كجزءُمنُالمجتمعُاللبنانيُ،ُفيُالتحركاتُفيُكلُالمناطقُاللبنانيةللمشاركةُنُإليهاُيوالمنتمُهاجمهورُدفعتُالجماعةوقدُ

ٍُوالُبقدراتهاُ ،ُواالنخراطُوباسمهمُالشخصي،ُ"وليسُباسمُالجماعةُكفريٍقُسياسي  التنظيمية؛ُألنُالحراكُبطبيعتهُشعبيٌّ

ٍُ رُالحراكُمنُداخلهُ-بتقديرُالجماعة-بأيُاسٍمُتنظيمي  ُ".كانُسيفج ِ

ُ

وقوفهاُمعُنُإُ:القولاُأيضُ ُفالُيمنع،ُ،ُكماُيبدوغيابُاسمُالجماعةُالرسميُعنُالحراكرغمُوجاهةُهذاُالتبريرُلولكنُ

،ُالتيُكانتُك لفتها2011ُعامُُ،تكرارُتجربةُالربيعُالعربيمنُفُالجماعةُكانُيختزنُمخاو،ُءالحراكُولكنُمنُورا

اُلمُتردُالجماعةُتكرارهاُفيُلبنا ُ.2019عامُُنكبيرةُعلىُ"حركاتُاإلسالمُالسياسي"ُفيُدولُالثورات،ُوحتم 

ُ

وما يمكن أن يضيفه على تفاعالت قوى اإلسالم  وتأثيراته عليها حول دور الجماعة في الحراكالستكمال الصورة و

 :السياسي في المنطقة، باعتبار الجماعة اإلسالمية إحدى تمثالتها اللبنانية، يمكن سرد بضع مالحظات

،ُلهُنزعةُومطالبُ"اإلسالمُالسياسي"الحراكُأنُجمهورُالجماعةُاإلسالميةُفيُلبنان،ُوهيُإحدىُحركاتُُفُ شُ كُ :ُأوالُ 

ُلوجيةُالتقليديةُالتيُامتازُبهاُهذاُالتيار.يوتتقدمُعلىُاألولوياتُاأليدوطنيةُأخذتُ

ُ

ُفيُلحظاتُ-إنُانخراطُالجماعةُفيُالحراكُساعدُالحراكُعلىُأنُيكونُالفاعلُاألولُفيُالشارعُالس نيُا:ُثاني ُ خاصة 

،ُ"ارغمُ"إسالميتهُيطةُالوطنية.ُهذهُالتجربةُوضعتُالجماعةُعلىُالخربخالفُدورهُفيُالبيئاتُالطائفيةُاألخرىُ-ذروته

ُفيُظروفُمشابهة.السيماُ،ُأكثرُمنُذيُقبلُتشجعُالفاعليينُالمحليينُعلىُاالستعانةُأوُالتحالفُمعُالجماعةقدُو

ُ

للخروجُمنُاإلطارُالتنظيميُالضيق،ُوهوُالذيُلمُيعتدُوالُجمهورهُالث ُثا :ُوفَّرُالحراكُلناشطيُالجماعةُوشبابهاُ"فرصةُ 

الواسعُفيُالساحاتُمعُعمومُالجمهورُاللبناني،ُوالُهذاُاألخيرُاعتادُعلىُرؤيتهمُفيُوسطه،ُوشاركواُفيُُعلىُاالختالط

ٍُاعتادواُعليه. ٍ"ُأوُتأطيٍرُفقهي  عاتُالحراكُدونُأيُهيكٍلُتنظيمي  اُبعيدُالمدىُفيُداخلُوهذاُسيتركُأثرُ ُالنقاشاتُفيُتجم 
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ُيظهرُعلىُالمدىُالمتوسطُوالُالجماعة ُالمحليةأصبحتُالجماعةُُحيثُ؛قريبوإنُلم ُمعُالقضايا ُأكثرُبالتأقلم ُمطالبة

ُُوإالُستواجهُتصدعاتُتنظيميةُوفكرية.والوطنيةُ

ُ

هذاُالتقد مُالنسبيُفيُالتعاملُمعُالحراك،ُالذيُجاءُفيُبعضهُعفوي اُوفيُبعضهُاآلخرُبقراٍرُوتنظيٍمُمنُالجماعةُا:ُرابع ُ

دينيةُ  وإحيائيةُ  اُحقيقي اُحتىُاللحظةُفيُبنيةُالجماعةُالتنظيميةُوالُفيُطريقةُعملها،ُفالُتزالُنخبويةُ  نفسها،ُلمُيعكسُتغيير 

ُمنُحيثُالممارسةُوالفكر،ُحيثُالنشاطُالدعويُُفيُجوهرهاُوفيُآليةُعملها، فمساحةُالعملُالسياسيُالُتزالُضيقة 

اُللجماعة،ُوماُهيُإالُمسألةُوقت،ُوهذاُمعُالوقتُسيصبحُتحدي ُوالخيريُهوُالوظيفةُاألولىُواألكبرُلمنتسبيُالجماعة.ُ

إلسالمُالسياسي"ُاألخرىُبعدُالربيعُحولُفصلُالسياسيُعنُالدعويُالذيُعرفتهُ"حركاتُافيُالجماعةُالنقاشُُليعلو

ُالهمومُوالتحدياتُالتنظيميةُاألخرى.ُةغلبُسبببتلكُالقوة،ُببعدُلمُتعرفهُالجماعةُوالعربيُوغلبُعلىُنقاشاتها،ُ

 

منُقوىُ"التحديُوالمراجعة"ُلطبقةُُاجزءُ ُنُالجماعةُتشجعتُوتقدمتُفيُظلُالحراكُلتكونوالمالحظةُاألخيرةُواألهم،ُأ

ُ:فيُلحظةُنادرة،ُويبقىُعلىُالجماعةُأنُتقررُ"سالمويةاإل"لوجيتهاُيو،ُوتجاوزتُهويتهاُالطائفيةُوأيد"لحاكمةاألحزابُا"

ُ؟تحولُتريدُتأصيلهُفيُرؤيتهاُومؤسساتهاُوتبنيُعليهأمُأنهُُ،وتتجاوزهُهلُماُحصلُمعهاُهوُمجردُاستثناءُفيُتاريخها

ُ

سالميةُفيُالثورةُاإلُ:يزالُبينُتأثيرين،ُاألولُسالمُالسياسيُفإنهُالرغمُكلُالتحوالتُالتيُتعرضُلهاُاإل ،وفي الختام

وانتعشُالخطُالراديكاليُفيه،ُوقدُيكونُُ"سالمُالسياسياإل"انتعشُمعُاألولىُالثوراتُالعربيةُبموجتيها.ُُ:والثانيُ،إيران

الُتزالُُ،ااُوسياسي ُفكري ُعليهم،ُتهُثيرابعضُتأُاحتمُ ُولكنقدُضعف،ُيرانُعلىُاإلسالميينُغيرُالشيعةُالثورةُفيُإتأثيرُ

اُمنها،ُفقدُكانُوالتيُكانُاإلسالميونُجزءُ ُالثوراتُالعربيةأيُ،ُأماُالثانيةُحاضرةُرغمُالمذهبيةُالمتصاعدةُفيُالمنطقة.

الدولةُوحقوقُركزتُعلىُأهميةُاُألنهاُوطني ُُكثرُاعتداالُ أاُلتأثيراتُالثورةُفيُإيران.ُفقدُجعلتهمُمعاكسُ بعضُتأثيراتهاُ

ُالمواطنةُوحقوقُاإل ُويبدوُُيشبهنسانُورفضُاالستبدادُوما ُبتداعياتهاأذلك. ُنُالمستقبلُالعربيُمحكوم سالميونُواإل،

ُا.بوابُلهاُوتأثيراتهاُعليهمُلمُولنُتنتهيُقريب ُالعربُفتحواُاأل

ُ.باحثُفيُمركزُالجزيرةُللدراساتُمتخصصُفيُالمشرقُالعربيُوالحركاتُاإلسالمية*شفيق شقير، 

 

وجامعةُحمدُبنُخليفةُُ(تركيا-سطنبولإ)ُمنتدىُالشرقعدُفيُندوةُعقدهاُعنُب ُمتُد ُِهذهُالورقةُفيُاألصل،ُمشاركةُقُ *ُ
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