
 

 
 

اُت الَعْقِل   )15َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 
َ
 ! بـطْ د قُ ـيِّ آ�ا َس ا ال�� رَ ـك�ِ �مِ أ

  املقاِل  ِب يٌّ ب�ن �اتِ ـعِ حواٌر واقِ 
َ
 !يھبِ وأ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ٌب لألديِب ُكتَ   شدَّ ا�تمامي  ما ُيقارب األر�ع�ن عاًما  قبَل  ب (يرحمھ هللا)  د قطْ سيِّ   / اإلسالمـّي رِ املفّكِ و   ّ�ِ
 "  �عنوان

َ
 ��ا ال�� َر رِ مِ أ

َ
 حول ي،  رِ صوُّ تَ   �، و�شكيِل �� ف�ِ�   َل غَ لْ غَ �َ و   ؛ھُ مضمونُ   يَّ ـلَ ذ عَ حوَ ". وقد استَ تيْ أ

ِة ��   يَّ ِة املاّدِ ْسقاِم الِقَيِميَّ
َ
   ا��ضارةِ األ

َ
 با�ِ�ياِر�ا!!... َوالـُمنِذَرِة  ِة يَّ ِك �ِ �مِ األ

ل ستغرًقا �� التأمُّ مُ جالًسا    كنُت   �� ��اية قراء�ي األخ��ةو  !ة مراٍت دَّ عِ بقراءتھ    قمُت   بھ  ا�تمامي  ةِ دَّ ِش ولِ 
ِة الوالد   ،��لناَم   ناِء فِ    ��ٍب نَ عِ   ِة عر�َش �َ   ّلِ ـ�� ِظ ،  الَفِتــّي   ّيِ ـّسِ ي ا�ِ� ـِك درَ ر الذي أحدثھ �� مُ وُّ صَ والتَّ    ِبَمِعيَّ

 )!المما السَّ عل��ِ (عقوب  �َ من  ف  وُس كيُ   منھ  وكنُت !  (يرحمھ هللا)

أجر�ُت ـ�ـقتَ وَ  ِح   ا؛  ُخ عميًقا  واًرا  معھ  ا���،  الصة ف��� حول  ع،  يرِ وتصوُّ   النَّ  ِب �ِّ تَ الُك   ملضموِن   املَُتَطــّلِ
ِسًفا  �ًناز َح  يَّ ـإلَ   َخَتَم حواَرنا بالنظر  أن  ... فما �ان منھ إالَّ املذ�ور 

َ
  ٍة يَّ ي�ِ ِط ْس لَ �� ل��ٍة فِ   بالقوِل   وُمرِدًفا!  أ

  " Ch" َكِمْثِل ُنْطِق  ُق نطَ تُ  ا�ِ�يُم �نا ( ـِج َح ـلْ ـْكنا ِوْحنا ِبِ�ْسَمْع َ� ـلَ ـَخ  )(  هللاا! ِمْن ُيوِمْت ما ـابـي: "ٍة يَّ عاّمِ 
نا يْ عَ وَ   ْذ ! مُ ُبَ��َّ يا  ��: "   لَنصيَحِتِھ ةُ الفصيَح   وال��جمةُ "!  ْك ـلَ ــْكبَ ــ ْم ِبُمْستَ ـَواْ�تَ   ـھْ َدْشَرْك ِمنُّ �� اإلنجل��ية)!  

 ".ك ـلِ ــقبَ ستَ مُ بِ   مَّ تَ اْ� وَ   ؛�اـنمِ  َك عْ ى! دَ عاوَ دَ �كذا    ُع سمَ �َ   حُن نَ وَ 

كالُم َم صَد  لدرجِة َم ـوآلَ   ھُ ��   !��   
َ
ِ�ْم ـنِّ أ وجِ� ُت  ي  س�ٍل   ،لساعاٍت   �ع��  ُم من م��لنا  قر�ٍب   ��  ًنا ست�ِ� ... 

 !!...ور طُ ْس مَ ـال  ِب ـ يِّ ـ تَ الُك   ُمفاِد و   !...ور ظُ نْ مَ ـال ُمعاِش ـال  قولِھ   ب�ن مضموِن   ةِ وَّ ال�ُ   َتجِس��ِ ًزا عن  عاِج و 

مان�َن عاًما  ُب ح�� وقتنا ا��ا�� تقارِ   َوعـِي الوالِد السنوات التقدير�ة فيما ب�ن زمن    ةُ لَ ّصِ َح ُم   ...  الثَّ
َ
�ا �ِ �مِ وأ

 !!يارع�� اال��ِ   ُك وِش تُ و ما تزاُل!  ُ�عا�ي و   نارِ وُّ صَ نا وتَ �مِ َف بِ 

 
ُ
   !!...�اـبَّ أَح و   َر ل�ا... وناَصَر�اـــَنظَّ   ال��  ؛ةُ يَّ اإلسالمِ   ھُ ت حركتُ َس َك وانتَ   !بطْ د قُ سيِّ   مَ عِد أ

َ
  تزاُل! ما  �ا  �ِ �مِ وأ

ت��اَر؛ أن  ُتوِشُك  الرَّ ـنرِ ـ تفكيَحَسِب  ب  أو  تفك�ٌ�    )Wishful Thinking(  ّيِ ــبِ غْ ا  و�و  ّ�ِ؛  ف��ِ ع�� ـُمبنِ النَّ يٌّ 
 ! عة والواقِ ال ع�� ا��قيَق   ِة بَ غْ الرَّ 

فاًء  ْش اس�ِ   زدادُ تَ و   وَمناَعـِتـ�ـا...  ... �� َمَنَعـِتـ�ـاةً وَّ قُ   تازدادَ   ،منذ ذلك الوقتو   ،أ��ا  ِع والواقِ   و�� ا��قيقِة 
وِ   )Self-healing(  اـي� ذاتِ  السَّ ِلَوضِع�ا  َعوَدِ��ا  ِ�َعوَدِ��ا  َز  ُمَحّفِ إنَّ  حيث  ُيصي��ا؛  قد  أو  أصا��ا  ا  ِممَّ ّيِ 

 ة!!!ـ! َوَتَبِعيَّ !اٍط ـانِحطو   ٍف!لُّ َخ تَ   ياِد ي ازِد ـفِ وَ ال بل    ...ادَ ازد  ِن ونحن مَ   َ�ُھ ِمن ذاِتـ�ـا!وُمَوّجِ 
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ًراومُ  إثْ   !ا��وار  ذاَت   حضرُت استَ   ؛كذلك  ؤخَّ اعتداٍء   رِ ع��  من  وقع  س  رِ غْ و�ْ ال�ُ مب��  ع��    ّيٍ غا�ِ وْ غَ   ما 
 
َ
بواشنطنCapitol(  ّيِ �ِ �ِ � مِ األ  (  ! 

َ
األ والقانون  النظام  استطاع  الثقافة  ِن ـ يْ يَّ ِك �ِ �مِ وكيف  ، ومن ورا��م 

 
َ
و   تداُرَك   ة،يَّ ِك �ِ �مِ األ ساعاٍت   عليھ...  َب التغلُّ األمر،  حصل لذات    قد  -باملناسبة-و�ذا    ! معدودة  �� 

 االثقافة و  لذات ةُ بَ لَ من الزمن... و�انت الغَ  �ِن رنَ قبل أك�� من قَ  ال�و�غرس 
َ
 َن ـييِّ ِك �ِ �مِ لنظام والقانون األ

 "! ي ــ�نِ وِّ َق ي تُ ــ�نِ نِ ْف ال�� ال تُ   ةُ ر�َ الضَّ "  :ع�� مبدأ...  ةوَّ قُ   واال بل وازدادُ   !وق��ا

القشَّ أمَّ  قَ ا  ال��  ظ�َر َم صَ ة  ل  !ع��البَ   ت  مقا��ودفعت��  قرأُت ف��  ؛  �ذا  كتابة  في  ،أزاُل   وال  ،ما   ِلـُمَثقَّ
  ًرا �و إيذاٌن باال��يارِ ؤخَّ ما حصل مُ  أنَّ  ما ُمفاُدهُ  !!ناواقعِ 

َ
  وأنَّ   الَوِشيك،ّيِ ـِك �ِ �مِ األ

َ
  مُ رذَ َش �َ ا ستَ ـك�ِ �مِ أ

ا قر�ب!  ة...ال َمحالَ  ـٍن ن  مِ   !... إ��وأنَّ   وعمَّ ٍب   َتَحيُّ   �اِت وَ ستَ ُم   ملا يجب من  َتفَتِقُر   عاَوى �� َش�ِل دَ   وَتَرقُّ
ْغبِ   ِة وِغلَ ر... واملُ آلَخ لات... و لذَّ ل  ��ِ وَ ال  !! ا...ـي� يِج ا... و�س��اتِ ـشرافي� ة اس�ِ ؤ�َ الرُّ   ؛ حيث ُفقدانّيِ ـبالتفك�� الرَّ

ــي َيق�ٌن بأنَّ      َلو   هللاَ ُكـّلِ
َ
ــاٍت  أ ْلِفيَّ

َ
ـِة ُقُروًنــا َوأ ا؛  ـناِئـي� ـَفَسَتـْبقـى َتْذُكُر َعْصًرا اْسِ�ثْ َمــدَّ ِفـي ُعُمِر اِإلْ�ساِنيَّ

ــاِتـِھ...! ــاِتـِھ...! َوَسْلِبيَّ  الَعْصُر  اْسُمُھ    ِبـِإيجاِبيَّ
َ
فإنَّ ِمن حقاِئق الُوجوِد وُسَ�ِنِھ   )!American Era(  �ّي �ِ �مِ األ

ــاس...اإلل�يِة َحِقيَقة: " ــاُم ُنـداِوُل�ـا َبْيـَن النَّ يَّ
َ
 ) 140(آِل ِعْمران: "... َوِتــْلــَك األ

 نَ ماذا َس بِ ... وعليھ؛  راغالَف   يكرهُ   ةِ رَ طْ بالفِ   وُن الَك 
ُ
   ا��يارٌ   حصَل   إْن نحن    هُ مأل

َ
نمأله  �ل س  !...؟!�ا�ِ � مِ أل

 ؟! أم  َتِطيناْم يَ   َر آَخ   ٍب بالبحث عن راِك 
ُ
 !ينا؟!فِ   �س�ثمُر   يٍل ِد بَ   س�ثمرٍ إ�� ُم   َسَن�َ�أ

ا   َواْ�َتْم    ـھْ َدْشَرْك ِمنُّ ...  : "أ�ي َعدنان َزْقُزوق  الوالِد   نصيحِة ��  ف�� �اِمَنٌة    !  ... و�اختصارّلِ ا�َ�   ةُ الصَ ُخ أمَّ
عاَوى،من �ذه  ونا  عُ ". �عم! دَ ْك ـلَ ـ ْكبَ ـ ِبُمْستَ  ا ا�تماٌم أك��  الدَّ ،  ّيِ ـمِ ظَّ نَ واملُ ،  ّيِ بمستقبلنا الفرِد   وليُكْن ِمنَّ
ة�ـاِج  ـُكـوُن ِخـالَفـٌة َعلـى ِمـنْ ــ... ُثـمَّ تَ : "وَرُسوِلِھ      ِهللا   َمْوُعودَ   نرجو  و�ذلك...  ـّيِ عِ َم وا��تَ  اوي:  الرَّ (  "ُنُبـوَّ

عماُن بن �ش��  ث:    -  النُّ   -   )356(  الصفحة  - )  30ا��زء (  -م  2008�ـ/1429الطبعة الثانية:    -   مسند اإلمام أحمد بن حنبلاملصدر:   -   أحمد بن َحْنَبلا�َ�ّدِ

ث18406الرقم (  )َحَسن  :شعيب األرنؤوط وفر�قھ ). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

! ِلـمـا ُ�َو قاِئـٌم   ــٍة  ا  عاملي� �عم! ِبَتـعاُ�ـِدنـا االْسِ�ـْشراِفـيَّ اِئَ�ْيـِن؛ ِضْمَن إْسْتـراِتيِجيَّ ْشـِخيِص َوالِعـالِج الصَّ ِبال�َّ
ــُل... ِنظــاِم:   ــٍة ُكـْبـرى! َمــآُلــُھ ُوُضـوُح... َفَ�ـَشكُّ ـِحـَدٍة ِإْسالِميَّ  )! United States of Islam - USI(  ِواليـاٍت ُمتَّ

 وال�اِدي إليھ،،،  ذلكوهللا َو��ُّ  

و��، 26: التار�ـــخ
ُ
 ـ�1442)، 05(  ُجمادى األ

 م2021)، 01( �انون الثا�ي ، 10: املوافق

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