
. . هموم السإلماية الحركة
وآماال

سإلطان جمال
والجتماعية          السياسإية التحولت في وأثره وقيمته بالزمان الحساس فقدان يمثل

لقد             ، ماصر في وخاصة ، المعاصرة السإلماية الحركة ماشكلت أبرز أحد والعقدية
العجلة           سإمة هي السإلماية الحركة أجيال تصرفات على الغالبة السمة كانت

عوائقه           على الصبر وعدم الطريق طول مان والضجر الثمرة واسإتعجال والتسرع
السبب             كان ذلك ولعل ، الطريق لختصار الواقع ماعطيات على القفز إماكانية وتصور

الحالة            في المسلح العنف إلى السإلماية الحركة مان فصائل اندفاع في الهم
التجربة             آفاق وفي الواقع ماعطيات في وعاقل وراشد دقيق نظر دون ، المصرية

ماعنى               تعطي العام العمل بدهيات أن مان الرغم على أنه الغريب إن بل ، وحساباتها
الحركة              فصائل بعض وجدنا فإننا ، السياسإة آليات مان آلية ماجرد هي الحرب أن

أية         -    -  الصل حيث مان لها تكون أن دون ماسلحة ماواجهات بدخول تغامار السإلماية
الن             -     حتى زالت وماا إنها بل ، سإياسإي تصور لها يكون أن ودون بل ، سإياسإية خبرات

بعقلية-              يفكر مانها كبير قطاع زال وماا ، ومافرداتها السياسإة إلى بتوجس تنظر
على            السري التنظيم بعقلية يكون وأحيانا ، العسكري الطابع ذي السري التنظيم

السياسإة             وعن العنف عن البعد كل والبعيد للتنظيم المجرد الفكري الطابع مان الرغم
ماسيرة            لوقف السإلماية الحركة تخوضها التي التاريخية المعركة طبيعة إن ، ماعا

العدل              دولة وتأسإيس ، والعباد البلد إصلح على والعمل ، السإلم ديار في التغريب
الله              شريعة وإعادة ، الواقع وفي النفوس في الحق دين وإحياء ، والحرية واليمان

  { فجر         {    وحتى وسإلم عليه الله صلى النبي بعثة مانذ كانت كما ، الله لعباد حاكمة
هذه          -  والسإتبداد والغزو التغريب بفعل الكبير الشرخ وقع عندماا الحديث التاريخ
الصعب   -    -       والبناء ، الطويل النفس ماعركة وجوهرها صلبها في هي التاريخية المعركة

مافاتيحه            وتدرس وماتغيراته الواقع ترصد التي المعاناة ، الذكية العاقلة والمعاناة ،
على            والعمل الواقع هذا إلى للنفاذ الصبورة خططها وتضع فيه الصلح وماداخل

تحديات           ، كافة بأشكالها لرسإالتها التحدي ماوجات ماستوعبة وروية بهدوء إصلحه
ماعاكسة            دولية وماصالح ، العلماي القمع ذلك في بما والقمع والجهل السإتبداد

التي            المعاناة تلك وليست ودولية، ماحلية وتوازنات ، السإلماية المصلحة ماع وماتباينة
السجون             في عمره مان جزءا يقضي أن المعاصر المسلم إنجازات أهم أن تتصور
الجديدة            مارحلتها في السإلماية الحركة أبناء ماشاعر على غلب لقد ، والمعتقلت

أهمية               إلى نظر دون ، التطهر في والرغبة ، الذاتي الخلص نحو كبير عاطفي نزوع
الذي             هو الحساس مان الثاني النوع وهذا ، بكامالها للماة والعام الجماعي الخلص
الواقع             احترام إلى السإلماية الطاقات يدفع الذي وهو ، الحركي للبداع الذهن يفتق

وعلى               وقته على حرصا أكثر المسلم يجعل الذي وهو ، قيادته ثم ومان ماعه والتفاعل
بتحقيق               ماطالب أنه يعي لنه ، هدرا تضيع أن مان جهوده وعلى شبابه وعلى عمره

كامالة             جدوى حسابات دون التضحية ماجرد فقط وليس ، تاريخية ماوقعة في النصر
بل              ، وتطهيرها نفسه بتخليص فقط ماطالبا ليس إنه ، التضحية هذه لبعاد ودقيقة
هذه               وماثل ، الله لغير العبودية مان وتحريرها ، الكبرى آفاتها مان أماته بتخليص أيضا

العاطفي            الشعور ماجرد عن ماختلف وأفق وسإلوك وعي إلى تحتاج الضخمة الماانة
وفي               ، الدور أو الفق أو الغاية إلى نظر دون والتطهر التضحية في بالرغبة الصادق
وجهتها            وتأسإيس السإلماية الحركة ماسار لصلح وحيوية أولى خطوة هذه أن تقديري

            ، بالواقع اللتحام على قدرة وأكثر ورشدا وعيا أكثر جديدة أسإس على المستقبلية
والصلح     . التغيير على فاعلية وأكثر

فيما          -    عام بشكل السياسإة ماع المتقاطع والعمل ، العام الصلح في العمل إن
مانطق   -          عن تماماا ماختلف ومانطقه ، والتعقيد الخطورة شديد الثالث بالعالم يسمى

السياسإي           الصلح في كبيرا شوطا قطعت التي الدول في وحساباتها السياسإة



السلوك          وتضبط القوى توازن تحقق راسإخة ماؤسإسية قاعدة لديها وأصبحت
في            بالخوض أشبه الثالث العالم في السياسإي فالعمل ، ماجتمعاتها في السياسإي

مان                وبدل ، الواقع هذا ماع بحكمة للتعامال ماضاعف جهد بذل يعني بما ، ألغام حقول
            ، والحركي الصلحي سإلوكها في تحوطا أقل السإلماية الحركة كانت ذلك يحدث أن

 ( اللغام            ( تفكيك على قدرة وأقل ، بلدنا في السياسإة ماوجات فهم على قدرة وأقل
اللغام             حقول باقتحام تنتشي أجيالها كانت بل ، الصلح نحو ماسيرتها في المبثوثة
وكان              ، الماة تجنيه حقيقي عملي طائل بدون الحركة مان أجيال تدماير يتم حيث
كان             بينما ، الفردية التضحية وروح ، القائد هو والفردي الذاتي الخلص مانطق

وحسابات             ، الجماعة وروح ، وشروطه النصر سإبل عن البحث مانطق هو المطلوب
أقتحم               أن هو المطلوب يكن لم ، المستقبل وأفق ، الكبرى الماة وماصالح ، الزمان
لحقل               علمية خريطة أضع أن هو المطلوب كان بل ، فّي وينفجر أفجره لكي اللغم

بحيث              ، اللغام هذه تفكيك كيفية وأدرس ، اللغام هذه خصوصيات وماعرفة ، اللغام
مارحلة               في ذاتها اللغام هذه مان الفادة يمكن وقد ، التدماير على قدراتها مانها أنزع

هذا              كل ، الصلح نحو السإلماية الحركة بمسيرة يضر ل إيجابي بشكل ماعينة تاريخية
غير               كان السإاسإي المستقبلي الفق بل ، غائبا كان السياسإي الفق لن ، يحدث لم

( اسإتراتيجية           ( عن الحديث كان ثم ومان ، السإلماية للحركة ماوجه وغير ماوجود
غير -         -    الترف مان نوعا وتفكيرها فعلها بوصلة وتوجه ، عملها ماراحل تحكم ماستقبلية

الجاد    . للنقاش أسإاسإا المطروح

وخيمة            الفكري التجديد حساب على الحركي العمل في التنظيمية الروح غلبة وكانت
الشخصية            بناء ماهمة على التنظيمي النضباط شأن إعلء تم حيث ، العواقب

والختلف           النقاش في الفرد حق ماصادرة وتمت ، والناقدة والبصيرة المستقلة
 ( )      ( الحركة     (  عسكرة عملية وتمت ، رأيها رأت التنظيم قيادة دامات ماا ، الرأي وإبداء

الفاحصة          الطاعة حساب على والصارماة العمياء الطاعة على بتأسإيسها السإلماية
والحركي            الفكري والتجديد البداع مالكات تموت أن الطبيعي مان وكان ، والبصيرة

السإلماية             - الحركة خسارة إلى أدى الذي المار ، الجواء هذه ظل في والسياسإي
( الجماعات  -         ( وأصبحت ، التجديد عن والباحثين الفكر أصحاب لجهود كافة بفصائلها

فكرية              رماوزا إسإلماية حركة في تجد أن يعز ولذلك ، فكريا للمميزين طرد عامال
وكان    -   -         ، خلقة فكرية قدرات بل تنظيمات إلى ثم مان الحركات وتحولت ، ماؤثرة

والمستقبلي           . والسياسإي الحركي الوعي جمود إلى أدت التي العوامال مان هذا

وأخلقيات              ، جديد وفكر ، جديدة روح بعث إلى حاجة في السإلماية الحركة إن
                ، وآخر فصيل كل بين ماعينة فروقات هناك أن وصحيح ، صعيد مان أكثر وعلى ، جديدة

الذي               العام المناخ أن بحكم ، ماختلفة بدرجات الجميع عند سإتجده الداء جوهر أن إل
أن      -         وأمالنا ، بيننا العام المشترك مان هو حركيتنا عليها أسإسنا التي والخبرات نعيشه

ماحصلة            في العجيبة والهشاشة ، الحركة بها مارت التي المتتالية النتكاسإات تكون
وحافزا       -        دافعا كله هذا يكون أن أمالنا طويلة أجيال مادار على المجتمع في جهدها

ل              تيار عن نتحدث ونحن لسإيما ، الجديدة الروح هذه أماام أبوابها لفتح يضطرها
اليمان      . وجذوة والصدق الخلص أفراده ينقص


