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تقـرير

الجماعة :القرار السعودي «ال يعني أني لست م ـ
ال تتوانى الجماعة اإلسالمية عن انتقاد حزب الله واملحسوبني عليه .مساء أمس،
وصفت سرايا املقاومة بالعصابات املسلحة املعربدة في شوارع صيدا .قبل ساعات ،استقبلت موقوفي
عبرا املفرج عنهم ،داعية إلى لحظ الطرف الثالث الذي شارك في املعركة غير الجيش وجماعة أحمد
األسير .قبل وبعد ذلك ،تؤكد أنها مع العيش املشترك وليست ضد الحزب وجمهوره

الحوت :ال
نقطع الحبال
مع أحد
(هيثم
املوسوي)

آمال خليل
أم � ��ام م �ق��ر «ال �ج �م��اع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة»،
في عائشة بكارّ ،
يحدث امل��رء نفسه:
ه � ��ل س� �ت� �ت� �ب ��دل ال� � �ح � ��ال ب� �ع ��د أش �ه��ر
إث� ��ر ال � �ق ��رار ال� �س� �ع ��ودي واإلم� ��ارات� ��ي
بحظر ح��رك��ة اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين؟ ال
يمكن إال مقارنة حجم اإلن�ف��اق على
امل��ؤس �س��ات وال �ع �ن��اص��ر وال �ن��ازح�ين
السوريني مع التضييق على مصادر
التمويل وال��دع��م السياسي .الحركة
ع ��ادي ��ة ف ��ي امل �ق��ر ـ �ـ �ـ امل �ب �ن��ى ال �ح��دي��ث
ذي ال �ط��واب��ق ال �ث �م��ان �ي��ة امل�خ�ص��ص
كل منها إلدارة من إدارات الجماعة
ال �خ��دم��ات �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة واإلرش ��ادي ��ة
والسياسية واإلذاع �ي��ة .أم��ام املبنى
ع� �ن ��اص ��ر أم� � ��ن وم� �ك� �ع� �ب ��ات أس �م �ن��ت
وأسالك حديدية ،وفي مقابله موقف
لسيارات شاغلي املبنى ،اقتطع قسم
منه للهيئة الطبية اإلسالمية التي
تسجل ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين وت��وزع
املساعدات عليهم.
ب� �ع ��د ال �ت �ف �ت �ي��ش وت� ��أم�ي��ن ال� �ط ��ري ��ق،
نصعد إل��ى ممثل الجماعة األوح��د
ف ��ي م�ج�ل��س ال � �ن ��واب ،ن��ائ��ب ب �ي��روت
ع � �م� ��اد ال� � �ح � ��وت .ي� �ح ��اف ��ظ األس � �ت� ��اذ
ال�ج��ام�ع��ي ع�ل��ى اب�ت�س��ام�ت��ه ال�ه��ادئ��ة
وسط اإلعصار الذي ّ
يهدد الحركات
اإلس�لام�ي��ة ت�ح��ت مسميات محاربة
اإلره��اب والتكفير .يبدي استغرابه
للقرار السعودي ـ�ـ اإلم��ارات��ي بحظر
ج� �م � ّ�اع ��ة اإلخ� � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ال �ت��ي
ت�ص��ن��ف ال�ج�م��اع��ة ام� �ت ��دادًا ع�ق��ائ��دي��ًا
ل �ه��ا .ق� ��رار ه��و األول م��ن ن��وع��ه منذ
ّ
ت��أس �ي��س ال� �ح ��رك ��ة امل� �ص ��ري ��ة .ي��ذك��ر
ّ
�اروق ح��ل ال�ج�م��اع��ة ول��م
ب��أن امل�ل��ك ف � ّ
يلغها أو يصنفها إره��اب �ي��ة .مهما
كان نوع القرار ،يستنير الحوت ّ
برد
ف�ع��ل م��ؤس��س اإلخ � ��وان ح�س��ن البنا
حينما ق��ال إن «سحب هويتي مني
ال ي�ع�ن��ي أن��ي ل�س��ت م ��وج ��ودًا» .ي��رى
أن ال�ق��رار الخليجي يأتي «ف��ي إط��ار
مخطط ع��ام في املنطقة ،وهناك من

أق �ن��ع ح �ك��ام ال �س �ع��ودي��ة واإلم � � ��ارات
بمعلومات مغلوطة ،وب��أن اإلخ��وان
يشكلون خ�ط�رًا عليهم» .م��ع ذل��ك ،ال
ت��رى الجماعة ف��ي لبنان أن «ال�ق��رار
س�ت�ن�ك��ر وامل �ت �س ��رع ي�س�ت�ه��دف�ه��ا».
امل� ّ
يترفع ال�ح��وت بجماعته ع��ن منطق
ارت� �ب ��اط األح � ��زاب ب ��ال ��دول س�ي��اس�ي��ًا
وم��ال �ي��ًا .ي �ق��ول إن «وج� ��ود الجماعة
ل�ب�ن��ان�ي��ًا ق��ائ��م ع �ل��ى ف �ك��رة ع�ق��ائ��دي��ة.
أما تمويلها فال يعتمد على ال��دول،
بل على تمويل ذات��ي من أعضائها،
وت�س�ت�ن��د ف��ي عملها إل��ى ع��دد كبير
من املتطوعني» .ليس لدى الحوت أو
لدى زمالئه هاجس إن لم يستحصل
ع �ل ��ى ت ��أش� �ي ��رة إل � ��ى ال� �س� �ع ��ودي ��ة أو
اإلم ��ارات أو مصر من اآلن فصاعدًا،
ما دام الشأن الخارجي «ال يؤثر في
ف �ك��ر ال �ج �م��اع��ة وع�لاق �ت �ه��ا ب��امل��واط��ن
اللبناني».
تلك العالقة ال تنشدها الجماعة مع
املواطن فحسب ،بل تهتم ببعض من
يمثله وفقًا لحساباتها السياسية.
ك ��ان ��ت الف �ت ��ة زي� � ��ارة وف� ��د ال �ج �م��اع��ة
ب ��رئ ��اس ��ة ال � �ح� ��وت إل � ��ى ال �ب �ط��ري��رك
ب�ش��ارة ال��راع��ي ي��وم الجمعة الفائت
لتهنئته ب��وث�ي�ق��ة ب�ك��رك��ي .ال ه� ّ�م إن
ج��اء ت الزيارة متأخرة بعد حوالى
شهر ونصف على إصدارها بسبب
س �ف ��ر ال � ��راع � ��ي .امل� �ه ��م أن ال �ج �م��اع��ة
ً
ل�ي�س��ت ض�ي�ف��ًا غ��ري�ب��ًا أو ث�ق�ي�لا على
ال �ص��رح ال�ب�ط��ري��رك��ي .ي�ق��ول ال�ح��وت
إن ال��وث�ي�ق��ة امل��ارون �ي��ة تشبه وثيقة
الجماعة التي أصدرتها ع��ام 2003
ب �ع �ن��وان «م �ي �ث��اق ال �ع �م��ل اإلس�لام��ي
في لبنان» ،ثم الرؤية السياسية في
عام  .2010قبل الراعي التقت قيادة
الجماعة في البقاع مع قيادة حركة
أم ��ل ،وق�ب�ل�ه�م��ا ج��ال��ت ق �ي��ادت �ه��ا في
صيدا على مختلف األف��رق��اء لطرح
مبادرة توافقية جامعة ،ثم شاركت
ف � ��ي م � �س � �ي� ��رة ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال �ش �ع �ب��ي
ال� �ن ��اص ��ري وف � � � ً
�اء ل� ��ذك� ��رى م �ع ��روف
سعد .هذه الحركة «ليست انفتاحًا

صدمة في طرابلس:
أين حزب اهلل؟
عبد الكافي الصمد
ّ
ت �ل��ق��ى إس�ل�ام � ّ�ي ��و ط��راب �ل��س ب �ـ«ص��دم��ة
وذه ��ول» األم��ر امللكي ال�س�ع��ودي ال��ذي
أدرج ت�ن�ظ�ي�م��ات أص��ول �ي��ة ع�ل��ى الئحة
اإلره � � � ��اب .وأث � �ي� ��رت ت � �س� ��اؤالت ك�ث�ي��رة
ح��ول أب�ع��اد ال �ق��رار وتوقيته وأه��داف��ه،
«وك � �ي� ��ف س �ن �ت �ع��اط��ى ب �ع��د ال � �ي� ��وم م��ع
ت �ن �ظ �ي �م��ي داع� � � ��ش وال� � �ن� � �ص � ��رة؟ وه ��ل
س�ن�لاح��ق ون�ع��اق��ب ب�ت�ه��م اإلره � ��اب إذا
خ��ال�ف�ن��ا ال � �ق� ��رار؟» ،ب�ح�س��ب ب �ع��ض من
ت �ح� ّ�دث��ت إل�ي�ه��م «األخ � �ب ��ار» .ول ��م يخف
ه� ��ؤالء االس �ت �ي��اء ال �ش��دي��د ل ��دى معظم
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلس�ل�ام �ي��ة م ��ن اس�ت�ث�ن��اء
األمر امللكي حزب الله في لبنان من هذه
ال�لائ�ح��ة ،علمًا ب��أن ال�ح��زب ال�ي��وم على
رأس قائمة أعداء اململكة.
م� �ص ��ادر س�ل�ف�ي��ة م�ط�ل�ع��ة ع �ل��ى كيفية
ت �ع��اط��ي ال �س �ع ��ودي ��ة م ��ع اإلس�ل�ام �ي�ي�ن
خ��ارج�ه��ا ق��ال��ت ل �ـ«األخ �ب��ار» إن ال �ق��رار
ال �س �ع��ودي «ح��اس��م ،وال يمكن ق��راء ت��ه
اس� �ت� �ن ��ادًا إل � ��ى ت �ح �ل �ي�ل�ات وح �س��اب��ات
س �ي��اس �ي��ة ،ب ��ل ي�ن�ب�غ��ي ال �ت �ع��اط��ي معه
ع�ل��ى أن ��ه ق� ��رار ك��ي ي�ن�ف��ذ ،ون�ق�ط��ة على
أول ال �س �ط��ر» .وأض ��اف ��ت أن ال �ق ��رار «ال
ي �خ��رج ع ��ن م �س��ار س�ل�ك�ت��ه ال �س �ع��ودي��ة
ف��ي األش �ه��ر األخ �ي ��رة .وك ��ان ال�ع��ارف��ون
ببواطن األمور يدركون أنه سيصل إلى
هذا الحد ،وربما أبعد ،بعد األمر امللكي

بدعوة السعوديني الذين يقاتلون في
صفوف املنظمات املتطرفة في الخارج
للعودة إلى الوطن ،وبعد سحب سفراء
ال �س �ع��ودي��ة واإلم � � ��ارات وال �ب �ح��ري��ن من
ق �ط��ر» .وأوض �ح ��ت امل �ص ��ادر ـ�ـ�ـ املطلعة
أي �ض��ًا ع �ل��ى آل �ي��ة ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار داخ ��ل
النظام السعودي ـــ أن القرار كان متوقعًا،
وه��و ت��أخ��ر ال��ى م��ا ب�ع��د ان�ت�ه��اء بعض
ال �ت��رت �ي �ب��ات داخ� ��ل األس � ��رة ال�س�ع��ودي��ة
ال �ح ��اك �م ��ة ،وب� �ع ��د ت �ف��اه��م ض �م �ن��ي م��ع
الواليات املتحدة التي ال يمكن الرياض
أن ت�ت�خ��ذ ق� ��رارًا ب �ه��ذا ال�ح�ج��م م��ن دون
تنسيق مسبق معها».
وت � �ق � ��ول امل � � �ص� � ��ادر« :ن �ص �ح �ن ��ا ك �ث �ي �رًا
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات وال � �ح� ��رك� ��ات وال� ��وج� ��وه
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ط ��راب� �ل ��س ،خ�ص��وص��ًا
ال�س�ل�ف�ي��ة م �ن �ه��ا ،أال ت��ذه��ب ب �ع �ي �دًا في
ن �ش��اط��ات �ه��ا ،وأن ت �ت �ع��اط��ى ب�ع�ق�لان�ي��ة
وواق �ع �ي ��ة م ��ع األم � � ��ور ،ألن �ه��ا س�ت�ك��ون
أول م ��ن س �ي��دف��ع ال �ث �م��ن ع �ن��د ح�ص��ول
ال �ت �س��وي��ة ،أو ل� ��دى ال �ب �ح��ث ع ��ن كبش
محرقة للخروج من األزمة».
وتلفت امل�ص��ادر السلفية ال��ى أن القرار
أصدرته وزارة الداخلية وليس أي جهة
س�ع��ودي��ة أخ ��رى ،م��ا يشير ال��ى أن هذا
امل �ل��ف األم �ن��ي ال�ض�خ��م ب ��ات ف��ي ع�ه��دة
وزي��ر الداخلية محمد ب��ن ن��اي��ف ،وال��ى
أن لبنان «معني مباشرة بهذا القرار،
خصوصًا أن وزي��ر العدل أش��رف ريفي

