
 

 
 

اُت الَعْقِل   )22َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

  !َمعَرَكٌة… �� َحرب َسْيُف الُقدِس”“
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

املعارَك  إنَّ  والسياسة؛  اإلدارِة  لِعلَ��  ٌة   (Wars) َوا��روَب  (Battles) َوفًقـا  َنموَذجيَّ َمشروعاٌت 

ٍة َمر�ونٍة ِ��ا: َنجاًحا، أو إخفاًقا، أو إ��اءً  !!ِبامِتياٍز! قاَمت! وَتقومُ  �داٍف إس��اتيجيَّ
َ
 !ِلَتحقيِق أ

ُھ تفك�َ�   َة مبدأ عامٌّ ُيَوّجِ �� عاَلم اإلس��اتيجيات ا��ياِتية ُعموًما، والعسكر�ِة م��ا خصوًصا، ثمَّ

الَقبوُل �عدم تحقيق االنتص ُمفاُده:  النظر؛  �� س�يل تحقيق  أ�ِل  �� املعركة  ال�امل والَغَلَبة  ار 

 !الَغَلبة واالنتصار ال�اِمَلْ�ن �� ا��رب

(َسْيُف   معركتنا   �� واإل�ساني�ن،  واملسلم�ن  والعرب  الِفَلسطي�ي�ن  نحن  تماًما،  حاُلنا  �و  �ذا 

 .سبعة عقود الُقدس) مَع َعُدّوٍ ُص�يو�ّيٍ َ�زَمنا �� معارك كث��ة…! َعْ�َ� حرٍب داَمت أك�� من

ا �� معركتنا القائمة مع   ُل… أو ُيـَ�ـّوُِن… �� توقعاتھ من نتائِج ما يحصل حالي� وعليھ؛ فإنَّ من ُيـَ�ـّوِ

ِبَنْظراِت الُعقوِل   اشة…!! ال  ِبَ�ْ�واِت الَعواطِف ا�َ�يَّ العدو الص�يو�ّي فليعَلم أنھ ُمنقاٌد وُم�ساٌق 

 !…ا��اِكَمة

َتْ�ن! فما بالكم ونحن العرب قد ُلِدغنا مّراٍت املؤمُن �� شر�عة اإلسالم   ال ُيلَدُغ من ُ��ٍر واحٍد َمرَّ

 !عديدة من ُ��ر �ذا العدو اإلس��اتي�ّ� الُوجودّي االسِ�ْئصا�ّ�؟
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ـة   ِر�َّ َطوُّ التَّ ا �ل االنتصارات  َف تراكمي� ُنَوّظِ ة �� مشروع (Phasing) إنَّ املطلوَب اآلن أن  التكِتيِكيَّ

منھ املستفادة  والدروس  القائم،  حر�نا   …معركتنا   �� القادمة؛  املعارك   �� اس�ثمار�ا  س�يل   ��

 .طو�لة األمد مع ال��وِد الص�اينِة الغاِصب�ن

ين، وُ�خرجونا من ِديارنا…   و�ال… فنحن لسنا �� معركٍة وال حرٍب مع ال��ود؛ الذين لم ُيقاتلونا �� الّدِ

ُ َعِن “  :َيْ�َ�نا رب العامل�ن عن الِ�ّ�ِ ��م، واإلقساِط إل��م؛ بقولھ �عا�� أصًال! ال بل لم   َيْ�َ�اُكُم �َّ ال 

 َ ِإنَّ �َّ ِإَلْ�ِ�ْم  َوُتْقِسُطوا  وُ�ْم  َتَ��ُّ ن 
َ
أ ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكم  َوَلْم  يِن  الّدِ  ��ِ ُيقاِتُلوُكْم  َلْم  ُيِحبُّ  الِذيَن   

 ) 8َتِحَنة: املُمْ (  ”املُْقِسِط�ن

ِة ال   ْنَيِو�َّ ِعُظُكم، أ��ا النخبة، بحقيقٍة َجوَ�ر�ا أنَّ َدْوَرَة حياِة اإل�سان �� حياتھ الدُّ
َ
ِعُظ نف��� وأ

َ
أ

تحتمل أك�� من خطٍأ إس��اتي�ّ�ٍ واحد وحْسب؛ حيث يمكن تصو�بھ… واالست�ناف مرة أخرى…! 

ا إن حصل �� حياتنا الفردية، أو املنظمية، أو ا�  �تمعية، أك�� من خطٍأ إس��اتي�ّ�ٍ واحٍد فا��لُّ  أمَّ

الوحيد �و �� تقديم أنفسنا ِ�َشرٍف، وعن ِطيِب خاطٍر؛ َموِعظًة لغ��نا، و�الذات ا��يل القادم  

 !من أبنائنا

 وهللا َو��ُّ التوفيق وال�اِدي إليھ،،، 

ال (05التار�ـــخ:   �ـ 1442)، 10، شوَّ

 م2021)، 05، مايو (17املوافق: 

 

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *

+966 508 849 302+962 796 228 839azam@zaqzouq.comzaqzouq.com


