
 

 
 

اُت الَعْقِل   )14َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 ال َيُفلُّ ا�َ�ديَد إالَّ ا�َ�ِديُد 
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

عام   عاشوراء  يوِم  ُ�َعْيد  الثالثاء  يوم  حديد  و�التَّ ُعقود،  َثالثِة  ِمن  أكَ�ِ�  (املوافق:    1412قبل  ��رّي 
بونا1991/ 07/ 23 مدينة   �� ِة  ا��اِمِعيَّ ِدراَس��  إّبان  َلَبِة  -م)،  الطَّ حاِد  الّتِ ًال  ُمَمّثِ َوْفًدا  ُدعينا  ال�ند، 

الِب اإليرانّي�ن () من ِقَبِل ُزمالٍء لنا �� اMSUاملُسِلم�ن ( ف�ِ� اإليرا�ّيِ  ISUتحاِد الطُّ )، ُدعينا ملقاَبَلِة السَّ
وقد اْخِ��ُت من ِقَبِل أعضاِء َوفِدنا �ِ�واِرِه وُمناقَشِتِھ بُحضوِرِ�م؛ حيث  �� َمَقّرِ اتحاِدِ�م �� بونا.  

عاُوِن املفتوح وامل  َة أش�اِل التَّ �ن،  َعَرض باسِم سفاَرِة دولِتِھ �� ال�ند �افَّ ساَعَدة؛ ِبَوصِفنا ِفَلْسطيِ�ّيِ
ة الفلسطيِ�يَّ ِة  اإلسالِميَّ املقاَوَمِة  ��ركِة  موضوِع  وأنصاٍر  ع��  َمَعنا  ِحواِرِه   �� سعاَدُتُھ  َز  َركَّ وقد   .

�ا  وِمّما  إ��.  �عز�ِز�ا…   �� ِة  اإليرانيَّ ِة  اإلسالميَّ ِة  ا�ُ�م�ور�َّ وَدوِر  وَضروَرِ��ا،  ِة  اإلسالِميَّ الِفًتا الَوحَدِة  ن 
ْبنا ْ�َ�ِة اللُّ َة ِبِلساٍن أ�َ�ِ�ّ�ٍ، و�اللَّ ُث العر�يَّ واد، َيَتَحدَّ �ٌّ إيرا�يٌّ يلَ�ُس السَّ ٌم راِف��ِ ة.ُمراَفَقُتُھ ُمَعمَّ  ِنيَّ

والَعْرِض   عَوِة  الدَّ ع��  اتحاِدنا،  باسِم  كر؛  بالشُّ عَوِة  الدَّ وأ��اَب  وُمراِفَقُھ  ف�َ�  السَّ باَدرُت  وَقد 
لَت بال��ك�ِ� عل��ا ِبناٌء ال ُبدَّ لھ ِمن أساس، �ن، وَسألُتُھ ُمسَتْفِ�ًما:  الَكر�َم  ُة ال�� َتَفضَّ الَوحَدُة اإلسالميَّ

ِرُكم؟ وَتَصوُّ بَف�ِمُكم  أساُسُھ  �و  وُمحاَرَ�ِة    فما  اإلسالمية،  الُعموِمّيات  َشرِح   �� سعاَدُتُھ  أسَ�َب 
ة، والَعداَوِة ألمر��ا؛ ِبَوصْ  �يوِنيَّ رُت ُسؤا�� واسِتْف�امي بمز�ٍد  الصُّ ِف�ا الشيطان األك��… إ��. إال أن�� َكرَّ

ِة  ُم بُلَغِتِھ الَعَرِ�يَّ َل املراِفُق املُعمَّ ِة �ذا األساس. �نا َتَدخَّ ِد ملاِ�يَّ ِد واُ�َ�ّدِ َرِة    من َطَلِب الَبياِن اُ�َ�دَّ املَُكسَّ
ِبَمشاعِ  لكن  الَفْضفاَضة!  الواِ��ات  من  عن  بمز�ٍد  بلوماِسّيِة  الّدِ ُلَغُة  َ�َ�َزت  واسِ�ياٍء  امِتعاٍض  ِر 

ِة إخفاِ��ا…   للَوحَدِة اإلسالميَّ َرنا  إنَّ َمف�وَمنا وَتَصوُّ بالَقول:  نحُن  -  فباَدرُت باس�� وَمن اختارو�ي 
ة، لكن ع�   -الفلسطي�ي�ن الَعَرب املسلم�ن ِة اإلسالِميَّ � أساٍس أ��ا بال أد�ى َشّكٍ ِبناٌء ضروريٌّ لألمَّ

ِة َرسوِلِھ للعامل�ن ملسو هيلع هللا ىلص… ول�س ع�� أساٍس وِمعياٍر من َمْذَ�ٍب أو  وِمعياٍر من كتاِب ِهللا هلالج لج وثاِبِت ُسنَّ
ِ�َعْيِ��ا إن  طاِئَفٍة  أّما  الكر�م،  وِ�َعرِضُكم  ِبُكم  فَمرَحًبا  واِملعياِر  األساِس  �ذا  ع��  ِفق�ن  ُمتَّ ُكّنا  فإذا   .

ِة ُ�َعْيَد  اخَتَلْفنا َفُشكًرا لكم ع�� َدعوَ  ِة اإليرانيَّ ِة اإلسالميَّ ِتُكم الَكر�َمة… فما �ان من َسفاَرِة ا�ُ�م�ور�َّ
 �ذا اللقاء إال أن َقَطَعت االتصاَل بنا والتواُصَل َمَعنا باملُطَلق! و�� ال�ند قاِطَبة!! 

َيُفلُّ ا�َ�ديَد إالَّ  ِت�ياُن حقيَقِة أن “ال  (أي     ا�َ�ِديُد” وال َيُفلُّ شاِ�ُد املوِقِف أعاله وَش�اَد�ي حوَلُھ 
  ( َحدَّ وَ�ْكِسُر  وَعْقٍل  َيثُلُم  َ��يح،  َنْقٍل  من  أساٍس  ع��  ٌة  َمْبِ�يَّ ٌة  َحقَّ عقيَدٌة  إال  الباِطَلَة  العقيَدَة 

َسليَمة وِفْطرٍة  �ؤالِء  َصر�ح،  َس  وَتَدسُّ َحراَك  أرُصُد  وأنا  حيا�ي  من  َقرٍن  ُلِث  الثُّ َحواَ�ْ�  ُمنُذ  و�ّ�ي   .
ُم لَضعِف  الضا ة، وأتألَّ ِة َضعيِف املَناَعِة الَعَقِديَّ �ن ِفكًرا… املُنَحِرف�ن ُسلوً�ا… �� َجَسِد األمِة اإلسالِميَّ ّلِ
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ر�نا،   ُمَفّكِ َوَرْجَرَجِة  مع�م)،  قاُرِ�ّي  التَّ وَ�رناَمِجِھ  القرضاوّي،  يوُسف  د.  أ.  (وأبَرُزُ�م  األفاِضل  ُعلماِئنا 
اإلسال  ُدعاِتنا  ِة،  وَ�ْ�َ�َ�ِة  والَعَمِليَّ ِة  الِعلِميَّ ع!)  َشيُّ ال�َّ أقوُل  (وال  فِض  الرَّ ظاِ�َرِة  مع  عاطي  التَّ  �� �ن  ِمّيِ

ًال… وُمَتَغّوًِال…   و�شاِط القائم�ن عل��ا، ح�� باَتت �ذه الظاِ�َرة واِقًعا ُمَتَوّغِ

 
َ
�ن ُقروًنا، ال بل أ اِفَضة الضاّلِ ُة احَتَضَ�ت �ؤالء الّر ن�َن أفراًدا وُ�َؤًرا األمُة اإلسالِميَّ ،  ْلِفّيات، من الّسِ

َل �� َجَسِد�ا…   َوغُّ وَلم َتِضْق ��م َذرًعا، وِ�َضالِلِ�م َسَ�ًبا، وأنَصَفْ�ُ�م ِمن َنفِس�ا، وِمن ُتراِ��ا، فأبوا إال التَّ
َل عل��ا…  َغوُّ  والتَّ

�ن املنَحِرف�ن �� واقِ  ُم عندما أرُصُد َحراَك �ؤالء الضاّلِ وأعَتِصُر  ِع َب�ِت املَقِدِس وأكناِفِھ…  أحَزُن وأتألَّ
ت خالل   َة (إيران) قد أفاَدت واسَتَغلَّ َة َدوَلَة �ؤالِء الضال�ن املركز�َّ أملًا عندما أدِرُك أنَّ إس��اتيِجيَّ
أفاَدت  ِمّما  أك��  زالت،  وما  (حماس)  ِة  اإلسالِميَّ املقاَوَمِة  حرَكِة  مع  وَت�سيِق�ا  َ�عاُوِ��ا  من  ُعقوٍد 

��ا مع�مواس ت (حماس) �� إس��اتيِجيَّ ٍة عند إخواِننا    َتَغلَّ (�ذا إن أحَسّنا الظنَّ ِبُوجوِد إس��اتيِجيَّ
ِة أنَّ ا��يَط  ْفضال؛ بُ��َّ

َ
ِة واأل َلت باِملنَّ ْ�َرَة واالسِتْغالل، وُكّبِ ت (حماس) ال�ُّ

َ
أصًال!)… ح�� اسَتْمَرأ

ِ��ا! العر�يَّ قد َتَخّ�� ع��ا…!! و�أنَّ ِمحَوَر   ًقا فقط بحركة (حماس) و�س��اتيِجيَّ ًقا وُمَعلَّ القضيِة باَت ُمَتَعّلِ
ِة قاِطَبة!!  ِة اإلسالِميَّ ٌق ِبِمحَوِر َتوحيِد و�يماِن وَشر�عِة األمَّ ٌق وُمَعلَّ  وَذو��ا! ول�س ُمَتَعّلِ

باإل  �سِمَيِتِھ  ع��  اصُطِ�َ�  َعّما  فضًال  ة،  ا�ُ�رَّ الِكيانات  ��ميِع  َدعَوٌة  ارَكبوا  ��  أن  م��ا،  سالمّيِ 
اِقِع إال باالسِتْمساِك بالُعرَوِة  ِة اإلسالمية؛ فال عاِصم اليوَم من َ�َيجاِن وَمَوجاِن الو سفيَنَة األمَّ

ما ال َيرجون، من ا��انِب   -هلالج لج-؛ من خالل الُكْفِر بالطاغوِت من جانٍب، واإليماِن ِبَمن ُير�� منھ  الُوْثقى
 اآلَخر… 

ِة �� ِبداياِتُكمكنتم، يا   ِة اإلسالِميَّ لون راِفَعًة ُملِ�َمًة لألمَّ ، فأصَبحُتم َمرفوع�ن ُم�َ�ق�ن…  ساَدة، ُ�شّ�ِ
وقاماِتُكم   َمواِقِفُكم   �� باِرز�َن  ظاِ�ر�َن  كنتم  ر�ن…  ُمَ��َّ فأ�َ�ْيُتم  قراراِتُكم،  اتخاِذ   �� أحراًرا  كنتم 

م ُمداِفع�َن…   َفِبتُّ

ِمن أ��اِب   َرُجٌل،  “أبو  أَال  أ./ خالد َمشَعل  وَمقا�� �ذا لألخ  َش�اَد�ي  يوِصُل  الَبْيضاء،  األيادي 
�َّ ��ركة (حماس)، يا��ِ م�َن ِرئاَسَة   الوليد” ُقَبْيَل ُمغاَدَرِتِھ املكَتَب الّسِ س�َن املَُ�َسّنِ ِبَوصِفِھ أَحِد املؤّسِ

َسَنْ�ِتظُر   أم  ُمَتعاِقَبة؟  َدورات  ة  ِعدَّ  �ّ يا��ِ الّسِ راِتِھ  َمكَتِ��ا  ُمَذكَّ �ذه  وَمقاَلِتنا  َش�اَدِتنا  َفحوى  تدو�َنُھ 
ِة وُدروِسِھ املُسَتفاَدِة، َقْبَل َوفاِتِھ؟! ة؛ ِضمَن اع��افاِتِھ املستقَبِليَّ �ِصيَّ  ال�َّ

ِلَم َلْم ُتناِ�ْ� وتوِصْل َش�اَدَتَك وَ�ياَنَك ��ركة (حماس) ُمباَشَرة  قد يقوُل قائٌل و�َ�ساَءُل ُم�ساِئٌل  
وِء ِمَن الَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم! ن َجْ�ِر الَقْوِل وَعالِنَيِة الِفْعل؟!  دو  ُ هلالج لج ا�َ�ْ�َر ِبالسُّ  فال ُيِحبُّ �َّ
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واُصل مع حركة (حماس) ع�َ� سنواٍت  أقوُل، وُهللا هلالج لج ش�يٌد ع�� َقو��، أنَّ ُ�لَّ ُمحاَوال�ي االتصال والتَّ
ط�ن  وُعقوٍد قد باَءت باإلحباِط واإلخفاق… و  س�ن اُ�َ�ّطِ آِخُر�ا ُمحاَوَلٌة ُمْضِ�َيٌة من خالل أَحِد املؤّسِ

“ ا  َرْسِمي� بَوض��  ل؛  األوَّ ِف  الصَّ ِرجاالت  من  ِفْكَرةٍ اإلس��اتيِجّي�ن  (ُخالَصَة   ”Abstract  ُمقَ��ٍَح حول   (
ْمُتُھ لَوضِع و�ناِء ما اصَطَ��ُت ع�� َ�سِمَيِتِھ من طَ  ، َقدَّ ـِة  َر�� باْسِم: “إس��اتي�ّ�ٍ ُمِ�ّمٍ ياِسيَّ ـِة الّسِ َظِر�َّ النَّ

ـِة  اِملعياِر�َّ ـِة  ياَسة  ِ�سـام” (اإلسالِميَّ الّسِ ِرجاالت  ِمن  املَعِنّي�ن  مع  َتنخيِلِھ،  بل  ال  َغرَ�َلِتِھ،  ُ�غَيَة  و�ذا   .(
)Politicians) ص��ا/ُعلماِ��ا )، فما �ان م��م إال اإل�ماَل وَعَدَم الرّدِ إ��  Political Scientists) وُمَتَخّصِ

ِة    -بإذن هللا-وسأَضُع �ذا املق��ح اإلس��اتي�ّ�  َيوِمنا �ذا!!   ِة اإلسالِميَّ ب�ن أيدي أبناِء شعِبنا واألمَّ
ْم��� �� مَ 

َ
!! وَسأ َ��ا، بالرّدِ ع�� األَقّلِ ل حرَكُة (حماس) مسؤوِليَّ وِقفي �ذا  وُنَخِ��ا قر�ًبا؛ إن لم َتَتَحمَّ

َتُھ،  ُقُدًما ما َحي�ُت  واِب… فإبراُء اإل�ساِن ِذمَّ ، وَ�فيَء اُ��طُئ إ�� الصَّ ؛ إ�� أن َيؤوَب املُبِطُل إ�� ا�َ�ّقِ
 ِمّما قد ُيحَسُب أو َيجِرَي عليھ، ُ�َعدُّ ِمن أ�َسِط ُحقوِقِھ.

ِة أَ�  ِة اإلسالميَّ مُّ وأك�ُ� ُحرَمًة من َعَتباِت املساِجِد ال��  ا�ُ�الَصُة؛ إنَّ َتوحيَد و�يماَن وَشر�َعَة األمَّ
اِفَضِة   الر �ؤالِء  َل  وَ�َغوُّ َل  َتَوغُّ فإنَّ  وَعَليِھ؛  األق���.  املَ�ِ�ِد  وم��ا  إل��ا؛  إال  الّرِحاُل  ُ�َشدُّ  ال 

ِبن أر�اِن  َ�ْدِم  ِمن  عل��ا  وأَضرُّ  أخَطُر  ِة  اإلسالِميَّ ِة  األمَّ اِقِع  و  �� املُنَحِرف�ن  �ن  امل�ِ�ِد  الضاّلِ اِء 
ر�َفْ�ن.   األق���؛ أو ح�� ِبناِء ا�َ�َرَمْ�ن الشَّ

وساِئِل  و�مخَتِلِف  نطاٍق،  أوَسِع  ع��  �ذا  وَمقا��  َش�اَد�ي  ُمشاَرَكَة  واملَ�موم�ن  �ن  املُ�َتّمِ بُ�ّلِ  أ�يُب 
ِة للُوصوِل إ�� أكَ�ِ� َعَدٍد ُممِكٍن من أبناِء َشعِبنا الِفَلْسطي��ِّ  ة؛ فا�َ�ْطُب    االتصاِل املَُعدَّ ِتنا اإلسالِميَّ وأمَّ

ُتنا �ع�ُش حاَلَة َمخاٍض غ�� مسبوَقٍة…   اِقَف َجَلٌل، وأمَّ (ول�س َموِقًفا    وا��اُل َيقَت��� ِمّنا وَ�سَتلِزُم مو
 .بُ�ّلِ األساليِب املسؤوَلة، والوسائِل املُتاَحةواحًدا)  

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