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ليســت احلالــة الســلفية حديثــة النشــأة يف لبنــان  ،وإن كانــت شــهدت يف العقديــن األخيريــن منــواً
ملحوظـاً وامتــداداً مــن بعــض املراكــز املدينيــة واملســجدية إلــى حواضــر وجتمعــات شــعبية وريفيــة  ،فضـ ً
ا
عــن تطــور أســاليب عملهــا مــن جهــود فرديــة يقــوم بهــا دعــاة مبفردهــم إلــى جهــود جمعياتيــة ومؤسســاتية
تشــرف عليهــا وتشــترك يف إدارتهــا طاقــات شــابة متناميــة يف احلقــل التربــوي والصحــي واإلعالمــي ،
فض ـ ً
ا عــن املشــايخ والدعــاة املؤسســن لهــذه اجلمعيــات  ،هــذا باإلضافــة إلــى بدايــات تبلــور خطــاب
سياســي كانــت تفتقــد إليــه فيمــا ســبق .

النشأة والبدايات
ال شــك أن تأثيــر الشــيخ محمــد رشــيد رضــا يرخــي بظاللــه علــى تلــك البدايــات  ،فهــو منــذ أن كتــب
عــن الدعــوة الوهابيــة يف ثالثينــات القــرن املاضــي ورغــم زياراتــه القليلــة إلــى طرابلــس  -العاصمــة
الثانيــة للبنــان  ،ذات الغالبيــة الســنية احملافظــة  -تــرك أثــراً هامـاً يف وعــي أبنــاء وعلمــاء املدينــة  ،فقــد
كانــت ســلفيته عقالنيــة ومرنــة مطعمــة بتأثيــر أســتاذه محمــد عبــده .
لــم يكــن انتشــار الســلفية الوهابيــة ســه ً
ال يف احلواضــر املدينيــة اللبنانيــة  ،ففيهــا ترســخت وعلــى
مــدار قــرون األشــعرية كعقيــدة ألهــل الســنة واجلماعــة واملذهــب احلنفــي كفقــه معتمــد لغالبيتهــم  ،ونســج
علمائهــا مــع األزهــر الشــريف العالقــات الوطيــدة حيــث مــن علمائــه الكبــار كانــوا ينهلــون املعرفــة والعقائد
والفقــه مــا جعلــه مرجعيتهــم الشــرعية والتربويــة  ،لذلــك انتشــر بــن مســاجد طرابلــس وبيــروت وصيــدا
ويدرســون ويعظــون .
وغيرهــا مــن املــدن واحلواضــر الســنية يف الريــف اللبنانــي علمــاء األزهــر يعلمــون
ّ
لــم يكــن هــذا يعنــي أنــه ال مــكان للدعــوة الســلفية يف هــذه البيئــة الفكريــة  ،بقــدر مــا يعنــي أن الدعــوة
لهــا لــم تكــن أمــراً ســه ً
ال  ،فقــد كان أبــرز علمــاء طرابلــس وغالبيــة مشــايخها مــن خريجــي األزهــر
املتأثريــن بالتيــارات الفكريــة الســائدة يف أروقتــه حينهــا  ،ولــم يكــن رائجـاً التوجــه إلــى املعاهــد والكليــات
الشــرعية يف الســعودية لتلقــي العلــم الشــرعي إال فيمــا نــدر قبــل أن يصبــح هــذا األمــر منــذ الســتينات
والســبعينات أمــراً مألوف ـاً وينطلــق مــع الثمانينــات  ،وليكــون مــن نتائجــه املباشــرة دوراً متناهي ـاً داخــل
املؤسســة الدينيــة الســنية لهــؤالء اخلريجــن الذيــن حملــوا معهــم مؤثــرات الدعــوة الســلفية الوهابيــة ،
بــل أن هــذا الــدور لــم يقــف عنــد حــدود املؤسســة الدينيــة والــدور الوعظــي والدعــوي داخــل املســاجد ،
وإمنــا بــدأ يفعــل فعلــه علــى تخومهــا ويف بيئتهــا مــن خــال األنشــطة الدعويــة ذات الطابــع اجلمعياتــي
والوقفــي النشــط .
مــن أبــرز الدعــاة املؤسســن للدعــوة يف لبنــان الشــيخ ســالم الشــهال ( )  ،الــذي بــدأ مســيرته بالدعــوة
الســلفية يف طرابلــس منــذ أواســط أربعينــات القــرن املاضــي الــذي اطلــع خــال رحالتــه إلــى املدينــة
املنــورة يف الســعودية علــى الدعــوة الســلفية واجتمــع بعــدد مــن علمائهــا وتأثــر بهــم  ،وحينهــا بــدأ تركيــزه
علــى محاربــة البــدع وكل مــا يســيء إلــى صفــاء العقيــدة ثــم مــا لبــث أعلــن تأســيس « اجلماعــة مســلمون
« عــام  1947يــوم لــم تكــن هنــاك أيــة جماعــة إســامية يف لبنــان  ،وقــد ذاع صيــت هــذه اجلماعــة حينهــا
واســتطاعت أن تســتقطب بعــض الوجــوه والعلمــاء الذيــن بايعــوا الشــيخ ســالم أميــراً  ،وكان بينهــم حينهــا
الشــيخ ســعيد شــعبان وفتحــي يكــن .
مــع انفجــار احلــرب اللبنانيــة عــام  1975لــم يســجل للســلفيني يف لبنــان أي دور بــارز  ،عــدا احملاولــة
املتواضعــة مــع بدايــة احلــرب لتشــكيل فصيــل عســكري رعــاه الشــيخ األميــر ســالم الشــهال حتــت اســم «
نــواة اجليــش اإلســامي «  ،والــذي انحصــر وجــوده يف أحــد مناطــق وأحيــاء طرابلــس بــن 1975-1976
 ،ولــم يلبــث أن مت حلّــه كمــا غيــره مــن املجموعــات املســلحة مــع دخــول قــوات الــردع العربيــة عــام 1977
إلــى طرابلــس وباقــي املناطــق اللبنانيــة  ،جــرت محاولــة إلحيائــه مــن جديــد أواســط الثمانينــات يف فتــرة
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توســع انتشــار حركــة التوحيــد اإلســامية يف طرابلــس  ،إال أنهــا لــم تكــن ناجحــة .
خــال احلــرب اللبنانيــة بــدأت األمــور بالتغيــر علــى الرغــم مــن تركيــز الشــيخ علــى شــؤون الدعــوة
والتربيــة  ،فقــد أرســل خاللهــا الشــيخ ســالم أبنــاءه الثالثــة  -داعــي اإلســام  ،وراضــي ،وأبــو بكــر  -لتلقي
العلــم الشــرعي يف املدينــة املنــورة وفــق املنهــج الســلفي  ،فكانــوا مــن أوائــل الدفعــات التــي بــدأ بعدهــا
الطلبــة ممــن تلقــوا أصــول الدعــوة الســلفية العلميــة بالتوافــد علــى املدينــة  ،وبــدأ معهــا اجليــل اجلديــد
إدخــال البعــد احلركــي واملؤسســاتي إلــى جانــب الدعــوي والتربــوي  ،ومــع تقــدم الشــيخ ســالم بالعمــر
وانصرافــه الكامــل للعمــل الدعــوي بــدأ جيــل جديــد -مــن بينهــم أبنــاءه  -يعملــون لتأســيس مشــهد ســلفي
جديــد يتخطــى حــدود طرابلــس .
يف الثمانينــات انتعــش التيــار الســلفي يف إطــار رواج هــذا التيــار ومقوالتــه يف العالــم العربــي وبــروز
بعــض رمــوزه التــي بــدأت جتــدد يف خطابهــا الســلفي  ،كالشــيخ ناصــر الديــن األلبانــي  -صاحــب منهــج
« التصفيــة والتربيــة « وتركيــزه علــى « التوحيــد واألتبــاع والتزكيــة «  ، -ثــم بــدأ يتســرب شــيء مــن ممــا
يعــرف بالســلفية احلركيــة وأفــكار الصحــوة أو مــا يعــرف بالتيــار « الســلفي الســروري « ،لتأتــي بعدهــا
احلالــة األفغانيــة لتطلــق موجــة الســلفية اجلهاديــة التــي وصلــت رياحهــا إلــى طرابلــس .
بقيــت دعــوة ســالم الشــهال محصنــة أمــام كل هــذه املتغيــرات ،تــويف الشــيخ عــام  ،2008وبقــي وفي ـاً
لســلفيته الدعويــة الوهابيــة العلميــة ،أو كمــا كان يســميها دعــوة أهــل الســلف الصالــح ،ولــم يتزحــزح عنهــا،
إال أن كثيــراً مــن طالبــه ومريديــه انفضــوا عنــه وشــكلوا جمعيــات وأطــر خاصــة بهــم بعيــدا عــن مرجعيتــه،
يف حــن انصــرف أوالده وعلــى األخــص ابنــه الشــيخ داعــي اإلســام لترســيخ وتطويــر مدرســة والــده
الســلفية عبــر تأســيس املــدارس الدينيــة والعمــل اخليــري وبنــاء املســاجد مــن خــال جمعيــة «الهدايــة
واإلحســان» التــي شــكلت اإلطــار الرســمي للحركــة الســلفية عــام  ،1988والتــي دخلــت مبكــراً يف حــرب
فكريــة وفقهيــة مــع « األحبــاش « – جمعيــة املشــاريع اخليريــة اإلســامية .
يف هــذه األثنــاء حدثــت تطــورات يف الســاحة اللبنانيــة تركــت تأثيــرات بالغــة األهميــة يف مســارات
العمــل اإلســامي عمومـاً والســلفي خصوصـاً  ،ذلــك أن االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان  1982كان محطــة
مفصليــة بالنســبة لهــم  ،فعلــى وقــع هــذا االجتيــاح الصهيونــي الــذي دخــل إلــى العاصمــة بيــروت :
انتعشــت حــركات اإلســام السياســي  ،بــدءاً بتأســيس حــزب اهلل  ،إلــى حركــة التوحيــد اإلســامي التــي
قادهــا ســعيد شــعبان والــذي جمعتــه بالشــيخ ســالم عالقــات وميــول ســلفية قدميــة  ،إال أن حدثــن
ســاهما يف بلــورة منعطــف جديــد لإلســاميني والســلفيني يف لبنــان :
 األول متثــل بانفجــار الصــراع الســوري الفلســطيني  ،والــذي كان مــن نتائجــه معركتــي البــاردوالبــداوي وحصــار طرابلــس األول الــذي انتهــى بخــروج عرفــات منهــا يف  20ديســمبر  1983علــى ظهــر
ســفينة وبحمايــة بــوارج فرنســية  ،لتســتمر بعدهــا املعركــة مــع حركــة التوحيــد اإلســامية (1983-
 )1985بشــكل متقطــع  ،إلــى أن انتهــت باحلصــار الثانــي لطرابلــس والقضــاء عســكرياً علــى حركــة
التوحيــد اإلســامية ودخــول القــوات الســورية إلــى طرابلــس  ،لتبــدأ بعدهــا عمليــة اضطهــاد واســعة
لــكل اإلســاميني  ،ولتبــدأ مــن جهــة ثانيــة مرحلــة متثلــت بحــرب املخيمــات الفلســطينية ()1985-1988
يف بيــروت واجلنــوب  ،والتــي شــنتها قــوات حركــة أمــل املتحالفــة مــع النظــام الســوري  ،نتــج عــن ذلــك
هــذا األمــر تشــتت اإلســاميني والســلفيني الذيــن جلــأ بعضهــم إليهــا  ،وتعرضهــم حلمــات املالحقــة
واالعتقــال  ،دون متييــز بــن املقاتلــن والدعويــن .
 الثانــي  :متثــل باغتيــال الشــيخ نــزار احللبــي رئيــس جمعيــة املشــاريع اخليريــة اإلســامية « األحبــاش« يف بيــروت بتاريــخ ( ، )31-8-1995وقــد شــكلت هــذه اجلمعيــة رأس احلربــة يف مواجهــة الســلفيني مــن
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داخــل منظومتهــم العقائديــة  ،هــذه اجلمعيــة وطــدت نفوذهــا يف الشــارع الســني مســتفيدة مــن حتالــف
وطيــد مــع النظــام الســوري  ،ســرعان مــا تكشــف أبعــاد اجلرميــة  ،وتبــن أن « عصبــة األنصــار «  -وهــي
إحــدى التنظيمــات الســلفية الســرية الفلســطينية التــي يقودهــا أحمــد عبــد الكــرمي الســعدي وامللقــب بـــ «
أبــو محجــن «  -هــي التــي تقــف وراء االغتيــال  ،واعتقــل املنفــذون بعــد أن اعترفــوا متفاخريــن مبــا فعلــوه
( )  ،وجــرت محاكمــة ســريعة ومت إعدامهــم يف  24مــارس  ، 1997اإلعــدام الســريع أثــار غضبــة واســعة
يف األوســاط اإلســامية والســلفية ( ) .
ولــدت هــذه التطــورات املتســارعة مناخـاً صداميـاً بــن الســلفيني اللبنانيــن وســلطة الوصايــة الســورية
حينهــا ممثلــة بأجهزتهــا األمنيــة وبأجهــزة الشــرعية اللبنانيــة التــي كانــت تعمــل بالتنســيق الكامــل معهــا .
يف ظــل الوجــود الســوري املباشــر يف لبنــان بعــد الطائــف  ،ازدادت صعوبــة العمــل أمــام الســلفيني
اللبنانيــن  ،مــع ذلــك بــدأت تتأســس مجموعــات مدرســية ســلفية متنوعــة  ،مدشــنة ميــدان خــاص بهــا ،
واســتراتيجية عمــل اعتمــدت علــى طريقــة إنشــاء املــدارس واملعاهــد واألوقــاف  ،وخصوصـاً بعدمــا بــدأت
مالحقــة بعــض رمــوز هــذا التيــار عــام  2000ومنهــم جنــل الشــيخ ســالم الشــيخ داعــي اإلســام  ،وح ـ ّل
جمعيــة الهدايــة وإغــاق مدارســه بســبب مــا كان يدرســه املعهــد التابــع لــه مــن فكــر اعتبــر بنظــر احلكومــة
حينهــا تكفيريـاً ويحــض علــى الفتنــة لعــدد مــن الفــرق واملذاهــب اإلســامية .
واجهــت احلركــة الســلفية أكثــر مــن انتكاســة بعــد الطائــف منــذ اغتيــال رئيــس جمعيــة املشــاريع
اخليريــة اإلســامية « األحبــاش « الشــيخ نــزار احللبــي عــام  1995إلــى الصــدام الدمــوي بــن اجليــش
اللبنانــي ومجموعــة جهاديــة ســلفية  ،عرفــت باســم « جماعــة الضنيــة « أواخــر عــام  ،1999جــرى بعــد
كل منهــا موجــة اعتقــاالت طالــت العشــرات  ،مت بعدهــا ضبــط األنشــطة الســلفية علــى نحــو محكــم ،
واجهــت احلركــة الســلفية بعدهــا انتكاســة أخــرى ألســباب تتعلــق بالســياق الدولــي النــاجت عــن هجمــات 11
أيلــول  2001يف الواليــات املتحــدة ومــا تبعهــا مــن تفجيــرات الريــاض عــام  ، ) ( 2003األمــر الــذي أدى
إلــى خفــض املنــح واملســاعدات اخلارجيــة أو إخضاعهــا لشــروط معقــدة  ،ومــع تراجــع الدعــم الســعودي
تنامــت الســلفية املدعومــة كويتيـاً  ،يف املقابــل أدى إغــاق جمعيــة الهدايــة واإلحســان الســلفية اجلمعيــة
األبــرز يف لبنــان إلــى املزيــد مــن إضعافهــم وتشــتتهم .
لعــب الشــيخ زهيــر الشــاويش ( ) دوراً هام ـاً يف نشــر الفكــر الســلفي يف لبنــان مــن خــال تأسيســه
للمكتــب اإلســامي واملطبوعــات الغزيــرة التــي كان يصدرهــا يف بيــروت لتــوزع يف العالــم العربــي  ،كذلــك
بــدأ الطلبــة مــن خريجــي الكليــات الشــرعية الســعودية  -وخاصــة اجلامعــة اإلســامية يف املدينــة املنــورة
يلعبــون أدواراً ناشــطة يف املســاجد  -وهــذا مــا حــدث يف البقــاع اللبنانــي حيــث ركــز الشــيخ الدكتــور
عدنــان محمــد أمامــه والشــيخ حســن عبــد الرحمــن علــى الدعــوة والتعليــم وإنشــاء املــدارس  ،ويف مدينــة
صيــدا ظهــرت أواخــر الثمانينــات الدعــوة الســلفية  ،وهــي اليــوم ناشــطة مــن خــال جمعيــة االســتجابة
التــي يشــرف عليهــا الشــيخ نــدمي حجــازي  ،ومدرســة الصحابــي عبــد اهلل بــن مســعود يديرهــا الشــيخ أبــو
زكريــا هــدوي  ،وصــوالً إلــى العرقــوب يف أقصــى اجلنــوب الــذي تأســس فيــه نــواة عمــل ســلفي  ،املشــترك
بــن هــذه املكونــات الســلفية هــو مرجعيتهــا الســلفية العلميــة وتركيزهــا علــى أولويــة الدعــوة والتربيــة ،
بعضهــا جنــح يف تأســيس مــدارس وجمعيــات طبيــة وخدماتيــة  ،وابتعادهــا عــن التســلح والعنــف والتسـ ّيس
 ،يف الوقــت نفســه بــدأ التيــار الســلفي يتواجــد يف بيــروت  ،هــذا فضـ ً
ا عــن توســعه يف الشــمال يف عــكار
والضنيــة .
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ما بعد انتفاضة  14آذار
بعــد اغتيــال رفيــق احلريــري رئيــس احلكومــة اللبنانيــة عــام  2005وخــروج القــوات الســورية مــن لبنــان
علــى وقــع انتفاضــة  14آذار  ،مت تســوية األوضــاع األمنيــة والقضائيــة للعديــد مــن القــوى والشــخصيات
 ،بينهــا ســمير جعجــع الــذي خــرج مــن الســجن بعــد أكثــر مــن إحــدى عشــر ســنة  ،وميشــال عــون الــذي
عــاد مــن املنفــى  ،ومت إطــاق ســراح العديــد مــن املوقوفــن اإلســاميني والســلفيني  ،وشــهدت بذلــك
الســاحة اإلســامية تنشــيط حلركــة التيــار الســلفي علــى وقــع حالــة االصطفــاف السياســي واملذهبــي
الــذي يشــهده لبنــان منــذ ذلــك احلــن .
وقــد بذلــت جهــوداً عديــدة جلمــع وتوحيــد اجلمعيــات واملعاهــد الســلفية يف لبنــان والتــي تكاثــرت
بشــكل ملحــوظ يف التســعينات  ،لكنهــا لــم تــؤد لنتائــج كبيــرة .
وهــذه اجلمعيــات عمومـاً غيــر مس ّيســة وغيــر منخرطــة يف املجــال السياســي العــام  ،علــى الرغــم مــن
أن بعــض شــرائح هــذا الت ّيــار وجــد مــن املناســب االشــتراك يف االنتخابــات  ،تأثــراً باالجتــاه الــذي اختارتــه
ّ
فترشــح مــن هــذا الت ّيــار حســن الشـ ّهال عــام  1992يف طرابلــس وداعــي اإلســام
اجلماعــة اإلســام ّية ،
الش ـ ّهال عــام  1996وحصــا علــى نتائــج متواضعــة  ،إال أنــه مــن الواضــح أن الت ّيــار الوهابــي الســلفي
عمومــاً لــم يحســم بشــكل واضــح خياراتــه جتــاه املســألة الدميقراط ّيــة ككل  ،فهــو يف بعــض أجنحتــه
يتعامــل مــع االنتخابــات كموســم لطــرح الشــعارات ال كخيــار مبدئــي للعمــل السياســي  ،فضـ ً
ا عــن أنــه لــم
يقــدم خطابـاً سياســياً لبنانيـاً واضحـاً حتــى اآلن .
مــن الواضــح أن اخلــط الغالــب لــدى الســلفيني اللبنانيــن فقهيــاً هــو اخلــط اإلصالحــي الدعــوي
اخليــري  ،وهــم يف الغالــب ينحــون باجتــاه مؤسســاتي تربــوي  ،ومتيــزوا بصيغــة « الوقــف « حيــث يكفــي
تســجيل أحــد العقــارات بصيغــة الوقــف اخليــري يف احملكمــة الشــرعية  ،لتصبــح اجلمعيــة املالكــة لهــذا
العقــار تابعــة لألوقــاف اإلســامية  ،ولهــا احلــق مبزاولــة نشــاطاتها مبوجــب شــروط الوقــف بعيــداً عــن
رقابــة وزارة الداخليــة اللبنانيــة ولوائحهــا أو شــروطها .

بني الدعوة والتسييس
شــهدت هــذه املرحلــة انتعاش ـاً ســلفياً واضح ـاً  ،شــمل مختلــف احملافظــات واألقضيــة اللبنانيــة  ،بــل
ا عــن طرابلــس  ،إال أنــه بقــي متأرجحـاً
أنــه امتــد ليشــمل املــدن الســنية الرئيســة كبيــروت وصيــدا فضـ ً
بــن العمــل الدعــوي والسياســي ومتصفـاً بالتشــرذم والتعدديــة  ،ومــن اجلمعيــات الســلفية الناشــطة اليــوم
دعوي ـاً ومؤسســاتياً  :مركــز الســنة ووقــف التــراث اإلســامي الــذي كان يديــره ويشــرف عليــه الشــيخ
صفــوان الزعبــي  ،وأصبــح اليــوم يديــره الشــيخ نــدمي حجــازي ويشــرف عليــه بــدءاً مــن نيســان/أبريل
 ،2010والــذي يقيــم عالقــة قويــة مــع الســلفيني الكويتيــن  ،وقــد جنــح هــذا التيــار يف إقامــة سلســلة مــن
املؤسســات التربويــة والطبيــة واإلســامية يف ســنوات قليلــة ( ) .
يف املقابــل  ،يعتبــر الشــيخ داعــي اإلســام الشــهال جنــل الشــيخ ســالم األكثــر راديكاليــة وتس ّيس ـاً يف
التيــار اإلصالحــي الدعــوي واألكثــر حــراكاً ونشــاطاً واألكثــر إثــارة للجــدل يف األوســاط اإلعالميــة حتــى
العــام  ، 2010حيــث بــرزت رمــوز أخــرى  ،فجمعيتــه تعرضــت عــام  1995إلــى احلــل بقــرار مــن مجلــس
الــوزراء ســبب نشــرها بعــض الكتــب التــي اعتبــرت حينهــا معرضــة علــى الفتنــة املذهبيــة ( ) .
يتخــذ الشــيخ داعــي مواقــف متشــددة مــن حــزب اهلل ومــن النظــام الســوري الــذي يدعمــه والــذي ضيــق
علــى التيــارات الســلفية يف املرحلــة التــي حكــم فيهــا لبنــان  ،وارتفعــت وتيــرة مواقفــه بعــد أحــداث  7أيــار
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 2008والتــي قــام فيهــا حــزب اهلل مبــا يعــرف بـــ « غــزوة بيــروت « وصعــد مقاتلــوه إلــى الشــوف يف جبــل
لبنــان ( )  ،حــن دعــا إلــى « النفيــر العــام « بــن شــباب أهــل الســنة للــرد علــى االجتيــاح الفارســي حســب
تعبيــره .
الســلفيون يف لبنــان قــوة متناميــة بــن احلــركات اإلســامية  ،لــم يكــن العنــف يف منهجهــم  ،وهــم
بهــذا حريصــون علــى التميــز عــن تيــار القاعــدة  ،ويعملــون ضمــن إطــار القوانــن  ،ولكــن مبــا ال يتعــارض
وأصــول الشــريعة اإلســامية وفــق قناعاتهــم  ،هــم طاقــة إســامية ناهضــة لكنهــا غيــر مسيســة وغيــر
موحــدة  ،يغلــب عليهــا صيغــة التيــار أكثــر مــن كونهــا تنظيــم  ،وهــم يف غالبيتهــم يف ظــل االصطفــاف
القائــم يف لبنــان حالــة ســنية مســتقلة تنظــر بحــذر شــديد لتنامــي دور ونفــوذ الشــيعة يف لبنــان  ،وحتــذر
مــن فائــض القــوة الــذي ميلكــه حــزب اهلل  ،لذلــك يدعــم بعضهــم تيــار املســتقبل مبقــدار دفاعــه عــن
الســنة وينتقدونــه حــن يتخــاذل عــن هــذا الــدور  ،رغــم كونهــم معــادون لبعــض توجهاتــه العلمانيــة
واملدنيــة .

الثورة السورية وتداعياتها
إن انــدالع الثــورة الســورية فاقــم التوتــر يف الســاحة اللبنانيــة يف ظــل االنقســام السياســي والطائفــي
احلــاد والــذي انعكــس علــى مختلــف امللفــات السياســية  ،كان موقــف غالبيــة التيــارات الســلفية يجنــح
بشــدة باجتــاه دعــم الثــورة الســورية  ،األمــر الــذي أدى إلــى إشــكاالت أمنيــة يف طرابلــس وعلــى جبهــة
بعــل محســن – التبانــة  ،تلــك املنطقــة الســاخنة التــي تنفجــر فيهــا األوضــاع األمنيــة كلمــا وصلــت األمــور
إلــى حلقــة صعبــة انفجــر كل شــيء وعــاد ملــف املوقوفــن اإلســاميني « الســنة» يف الســجون اللبنانيــة
إلــى الصــدارة  ،وهــو ملــف ال يــزال ب ّتــه مؤج ـ ً
ا منــذ العــام  2006دون أن يحاكــم أفــراده علــى خلفيــة
معــارك مخيــم نهــر البــارد بــن اجليــش اللبنانــي وفتــح اإلســام حينهــا  ،والتــي تزامــن معهــا وتالهــا
اعتقــاالت طالــت بعــض مــن يعتبــروا أبريــاء  ،تصــدر الســلفيون املشــهد السياســي  ،وبــرزت أســماء
جديــدة دفاع ـاً عــن املوقوفــن اإلســاميني مطالبــة بإطــاق ســراحهم  ،حيــث اختلــط ملــف هــؤالء مــع
األنشــطة الداعمــة للثــورة الســورية والرافضــة لسياســة حكومــة الرئيــس جنيــب ميقاتــي وصمتهــا عــن
تدخــل حــزب اهلل يف ســوريا رغــم إعــان احلكومــة سياســة النــأي بالنفــس واحليــاد جتــاه مــا يجــري يف
ســوريا والتــي لــم يلتــزم بهــا حــزب اهلل .
يف خضــم هــذا احلــراك بــرزت أســماء جديــدة يف فضــاء التيــار الســلفي أخــذت أســماؤها تتــردد يف
املجــال السياســي علــى وقــع أحــداث الثــورة الســورية  ،والتــي كانــت معركــة القصيــر إحــدى أبــرز جتلياتهــا
.
أبــرز جتليــات املشــهد الســلفي اجلديــد مــع انــدالع الثــورة الســورية متثلــت عملي ـاً بظاهــرة « األئمــة
األمــراء « :
متثلــت األولــى يف طرابلــس مــن خــال بــروز الشــيخ ســالم الرافعــي ( ) إمــام مســجد التقــوى  ،والــذي
جنــح يف اســتقطاب العديــد مــن رمــوز احلالــة الســلفية وتكويــن مرجعيــة جديــدة ناشــطة أكثــر انفتاحـاً
واختالطـاً بالشــباب  ،وأكثــر تس ّيسـاً وانخراطـاً يف املجــال العــام  ،نشــاطه املتزايــد ومواقفــه الصريحــة
املؤيــدة للثــورة الســورية وتبنيــه منــذ اللحظــة األولــى مســاعدة النازحــن الســوريني حولــه إلــى مركــز
جــذب للعديــد مــن الناشــطني اإلســاميني  ،متيــز الشــيخ ســالم الرافعــي بابتعــاده عــن اإلعــام وأســلوبه
الــذي جــذب عــدد مــن رمــوز الدعــوة  ،إال أن األهــم يف تعاظــم نفــوذه ضمــن التيــار هــو اســتناده إلــى
خلفيــة علميــة وفقهيــة وعــدد مــن الدراســات والكتــب التــي أجنزهــا  ،وهــو مــا ســاعده علــى أن ينتخــب
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كرئيــس لهيئــة علمــاء املســلمني يف لبنــان  ،وهــي الهيئــة الناشــطة واجلامعــة لعــدد كبيــر مــن العلمــاء
الشــباب  ،والتــي مــن خاللهــا تصــدر العديــد مــن املواقــف والفتــاوى التــي تع ّبــر بشــكل متزايــد عــن
مواقــف الســلفيني يف لبنــان وحتــاول أن تقــدم نفســها معبــراً عــن الطائفــة الســنية  ،وخاصــة يف نصرتهــا
للثــورة الســورية وإعالنهــا علــى لســان الشــيخ الرافعــي اجلهــاد لنصــرة أهــل الشــام رداً علــى تدخــل حــزب
اهلل يف القصيــر .
متثلــت الظاهــرة الثانيــة مبــا يعــرف بحالــة الشــيخ أحمــد األســير  ،إمــام جامــع بــال بــن ربــاح يف
صيــدا  ،والــذي بــدأ بتشــكيل خطــاب أخــذ يســتقطب بعــض املؤيديــن تدريجيـاً  ،ركــز فيــه علــى الدفــاع
عــن أهــل الســنة يف لبنــان يف مواجهــة مــا يعتبــره غلبــة حــزب الســاح املمثــل بحــزب اهلل وهيمنتــه ،
منطلقـاً ممــا اعتبــره يومـاً أســوداً يف تاريــخ لبنــان إلذالل الطائفــة الســنية يف  7أيــار  2008يــوم اجتــاح
حــزب اهلل بيــروت واجلبــل بســاحه .
شــكل خطــاب األســير محاولــة اســتنهاضية يف إطــار البيئــة اإلســامية الســنية التــي يعتبــر شــرائح
عديــدة مــن الفصائــل الســلفية الناشــطة يف أوســاطها إن تيــار املســتقبل  -بصفتــه ممثـ ً
ا رســمياً للطائفة
 مقصـ ٌر يف الدفــاع عــن مصاحلهــا  ،إال أن عــدم أصالــة االنتمــاء الســلفي للشــيخ األســير ( ) وحداثــةحركتــه لــم جتعلــه يحصــل علــى مــا يشــبه التزكيــة مــن كل التيــارات الســلفية  ،ولــم تســعفه فيمــا بعــد يف
التحــول إلــى مرجعيــة أساســية لهــم  ،وإن حصــل بشــكل تدريجــي علــى شــيء مــن التعاطــف والتأييــد ( ) .
إال ألن تدخــل حــزب اهلل العســكري واملكشــوف يف ســوريا رفــع مــن وتيــرة خطابــه ودفعــه إلــى مواجهــة
سياســية مكشــوفة معــه  ،ترافــق معهــا ســعي الشــيخ األســير إلــى تكويــن نــواة عســكرية حلركتــه  ،عبــرت
عــن نفســها مــن خــال املشــاركة رمزي ـاً يف معــارك القصيــر رداً علــى مشــاركة حــزب اهلل  ،كانــت هــذه
النــواة العســكرية علــى بوابــة اجلنــوب اللبنانــي مبثابــة اللعــب باحملرمــات بالنســبة حلــزب اهلل  ،لذلــك
بــدأت خطــوات لتطويــق وحصــر هــذه احلالــة وصــوالً الــى القضــاء عليهــا وهــو مــا حصــل مؤخــراً يف
 23و ، 2013 6- – 24حيــث اســتدرج الشــيخ األســير إلــى صــدام دمــوي مــع اجليــش اللبنانــي انتهــى
بخروجــه الغامــض واحتــال اجليــش ملراكــزه ومصــادرة أســلحته وســقوط عشــرات القتلــى واجلرحــى
بــن الطرفــن( ) .
ومتثلــت الظاهــرة الثالثــة بالشــيخ ســراج الديــن زريقــات والــذي يعبــر بإعالنــه عــن االنضمــام إلــى
كتائــب عبــد اهلل عــزام التابــع لـــ « القاعــدة « ،عــن تزايــد ملحــوظ يف أعــداد اللبنانيــن املغادريــن حلقــل
الدعــوة الســلفية الدعويــة باجتــاه اخليــار املتشــدد والعســكري .
ظاهــرة الشــيخ زريقــات بــدأت حــن أوقفتــه مخابــرات اجليــش اللبنانــي للتحقيــق معــه بتهمــة القيــام
بنشــاطات إرهابيــة مطلــع العــام  ،2011لكنــه تــرك حــراً بعــد ضغــوط واســتنكارات أبرزهــا صــدرت عــن
مفتــي اجلمهوريــة الشــيخ محمــد رشــيد قبانــي باعتبــار الشــيخ املذكــور أحــد العلمــاء التابعــن لــدار
الفتــوى وخطيب ـاً مفوه ـاً يف بعــض مســاجد بيــروت  ،ومــا إن أطلــق ســراحه بعــد ســاعات مــن توقيفــه
حتــى اختفــى الشــيخ منــذ ذلــك احلــن ليظهــر يف تســجيل صوتــي لكتائــب عبــد اهلل عــزام يعــرض فيــه
مــا يتعــرض لــه « أهــل الســنة يف لبنــان مــن مظلوميــة ومضايقــات مــن قبــل اجليــش اللبنانــي وحــزب اهلل
 ،متوعــداً حينهــا بــأن الــرد القــادم ســيكون قوي ـاً « ( ) .
بعــد التفجيريــن الذيــن اســتهدفا الســفارة اإليرانيــة يف بيــروت يف  19تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013
أطــل الشــيخ زريقــات مــن جديــد ليعلــن مســؤولية كتائــب عبــد اهلل عــزام عــن التفجيريــن نصــرة للثــورة
الســورية  ،لتتكــرر بعدهــا عــدة عمليــات اســتهدفت مناطــق تواجــد حــزب اهلل وجتمعــات شــيعية يف
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الضاحيــة اجلنوبيــة مــن بيــروت وغيرهــا  ،وعلــى الرغــم مــن الضربــات األمنيــة املوجعــة التــي وجهتهــا
األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة لهــذا التنظيــم باعتقــال ماجــد املاجــد زعيــم التنظيــم ومــن ثــم وفاتــه يف
الســجن ( ) ومــن ثــم مــن خــال تفكيــك بعــض اخلاليــا وأهمهــا خليــة نعيــم عبــاس ( ) الفلســطيني الــذي
مت اعتقالــه يف الطريــق اجلديــدة يف بيــروت خــال إعــداده لســيارات مفخخــة معـ ّدة النتحاريــن  ،إال أن
هــذا التنظيــم أثبــت أنــه ال يــزال ميلــك القــدرة علــى التحــرك مــن خــال قيامــه بعمليــات انتحاريــة جديــدة
 ،وكانــت عمليــة بئــر حســن يف بيــروت دلي ـ ً
ا علــى ذلــك ( ) .
ال تتوقــف ظاهــرة الســلفية اجلهاديــة اآلخــذة يف اختــراق بعــض البيئــات اإلســامية اللبنانيــة علــى
كتائــب عبــد اهلل عــزام  ،فثمــة بعــض اإلشــارات تفيــد بــأن جبهــة النصــرة أيض ـاً قــد جنحــت يف إقامــة
قواعــد وخاليــا لهــا يف لبنــان علــى خلفيــة الــرد علــى حــزب اهلل يف عقــر داره ومعاقبــة بيئتــه احلاضنــة
ملــا يفعلــه بأهــل الســنة علــى أرض الشــام .

اخلامتة
تبــدو التحديــات السياســية واألمنيــة آخــذة بالتحــول إلــى أولويــة لــدى التيــار الســلفي الذي بــدأ يتعاظم
لديــه الشــعور باخلطــر الوجــودي  ،وهــو مــا دفعهــم إلــى محاولــة التوحــد أكثــر مــن مــرة دون جــدوى ،
والواقــع ميثــل احلديــث عــن التيــارات الســلفية يف لبنــان إشــكالية كبــرى نظــراً للتســييس والتداخــل
الــذي رافــق هــذا امللــف منــذ أيــام الوجــود الســوري وأســلوب تعاملــه األمنــي معهــا  ،وصــوالً إلــى ظهــور
تنظيــم فتــح اإلســام للعلــن يف  24-10-2006املثيــر للجــدل يف طريقــة ظهــوره ومتويلــه ( )  ،والــذي
تفــكك عملي ـاً حيــث التحــق مــن بقــي مــن عناصــره بكتائــب عبــداهلل عــزام وغيرهــا يف ســياق صراعهــا
مــع األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة إلطــاق ســراح املوقوفــن اإلســاميني علــى ذمــة تلــك القضيــة  ،والذيــن
ال يزالــون يف غالبهــم بــا محاكمــة مــن جهــة  ،وصراعهــا مــع حــزب اهلل لهيمنتــه السياســية والعســكرية
يف لبنــان منــذ  7أيــار  2008يف لبنــان مــن جهــة أخــرى  ،وعالقــة الكتائــب امللتبســة بالقاعــدة ألســباب
تعــود جذورهــا إلــى زمــن « فتــح اإلســام «  ،إال أن عناصــر جديــدة ســتدخل علــى وقــع التداعيــات التــي
أطلقتهــا الثــورة الســورية يف لبنــان  ،وخاصــة بعــد التدخــل العســكري العلنــي مــن قبــل حــزب اهلل لصالــح
النظــام الســوري  ،هــذا التدخــل أعــاد تأجيــج االنقســام املذهبــي يف لبنــان وفتــح البــاب واســعاً لدخــول
عناصــر القاعــدة إلــى لبنــان .
خالصــة القــول  ،إن ملــف القاعــدة والســلفية اجلهاديــة يف لبنــان شــائك يشــوبه الكثيــر مــن الغمــوض
ويختلــط فيــه التســييس والتوظيــف األمنــي  ،فضــ ً
ا عــن التضخيــم واالختراقــات  ،إال أن الســلفية
اإلصالحيــة أو العلميــة يف عبورهــا نحــو السياســة اللبنانيــة الشــائكة تعرضــت عبــر مراحــل عديــدة إلــى
معوقــات ســلطوية وأمنيــة كبيــرة  ،جعلــت مــن هــذا العبــور مثق ـ ً
ا بالكثيــر مــن التحديــات وااللتباســات
 ،األمــر الــذي تــرك أثــراً بنيوي ـاً علــى تركيبتهــا كتيــار وخبراتهــا وخطابهــا  ،وهــو ال يــزال يحــاول حتــى
اليــوم إزالتهــا 
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

