
 

 
 

اُت الَعْقِل   )16َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ْسو�ـِغ  ْ��يـِر َوال�َّ  َحماس: َب�ن التَّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ا بْ إنَّ  �و:  Justification"  ر�َر ـلتَّ والتَّ الشَّ "  وال�َّ رُح  َمقبوَلٍة  عليُل  َ��يحٍة  ألسباٍب  وُموِجَبٍة  �ِكَيُة 
ْسو�ُغ . أما  العتقاٍد أو ُسلوٍك ما إباَحُة وَ�ْسو�ُل وَعْقَلَنُة أسباٍب ُمبَتَدَعٍة  " ف�و:  Rationalization"  ال�َّ

َمقبولة وال  َ��يحٍة  أو  صائبٍة  غ�ُ�  �ا  لك�َّ ما،  ُسلوٍك  أو  اعِتقاٍد   �� للنفِس  ُسلوُك  ُمرِضَيٍة  فَمثًال،   .
سياِن أو اإلْكراه، ُ�َعدُّ "ُ�كِم  ا�املعِصَيِة �سَ�ِب ج�ِل      ." ُ�عِذُر صاِحَبُھ وُ�عَذُر بھ..تْ��يًراأو الّ�ِ

َ
ا ُسلوُكُھ  مَّ أ

" د  ُمَجرَّ فُيَعدُّ  ع��ا،  وَ�دَّ َي�َتِدُع�ا  ُمفَتَعَلٍة  َوَوَجدُت  َ�ْسو�ٍغ بأسباٍب  بھ.  ُ�عَذُر  وال  صاِحَبُھ  ُ�عِذُر  ال   "
َغِوّيِ حول �اَتْ�ن الَ�ِلَم  ِص�ن!االلِتباَس اللُّ  َتْ�ن عند �عِض املَُتَخّصِ

 
َ
ملَ أ التم�يَد  َمٍة قا�� �ذا  َودُّ  سليَمٍة    ِبُمَسلَّ الَكـْوَن : "ُمفاُد�اِفْطر�ٍة  ِفيِھ    أنَّ  َنَفْخنـا  َوَلْو  الَفراَغ...!  َيْكَرُه 

َوَعـَلـْيـ َ�ـواٍء!!  ْو 
َ
أ َخواٍء  ِد  ِبُمَجـرَّ ِبمـاذا؟!  َولـِكـْن  اْمِتــالُؤُه؛  اِئـــي  الـرَّ ِإلـى  ــُل  َسُيَخيَّ ــِر  باُلوًنـا  َفْلَيـَتـَبصَّ ِھ؛ 

 ". َلـُؤون!!الـُمِديــُروَن َوالقاِئــُدوَن اْمِتـالَءُ�ـْم! َومـا َيـْمـ

ِة ( ُم �َ�رَكِة املقاَوَمِة اإلسالِميَّ   االنِكشاِف القاِئِم وحاَلِة    الَفراِغ ) بأ��ا، �� ِظّلِ  حماس�عم؛ نحُن ُ�سّلِ
ن،   املَوجوِد..الَبّ�ِ َخ�ِ�  من  املَْ�شوِد..  .ُ�عَتَ�ُ�  دوَن  باملقاِبِل  َمِتنا ث��َك �ِ وَ   .لك��ا  ُمَسلَّ من  األخ�ُ�  قُّ  والّشِ  .

ظَرةِ و�ن ِش�ُتم الَقوَل:    ...اآل�ي�و ما َسُي�ِبُتُھ َمقاُلنا  أعاله   َظِر، وَتواُزِن النَّ باس�يعاِب   ؛تحقيُق ُعْمِق النَّ
يِھ!    آلَن ــ ِلَيقيِ�نا بأنَّ ا��اِنَب املَ   ا��اِنِب الفارِغ من ال�أِس! ن اعتادوا َتَوّلِ فوُه، ِممَّ وا  غالَ وَ ال بل  لھ ُمَوظَّ

�ن! وا  األتباِع فيھ! ِمَن   ِد   األنصارِ �ِ�زِ�ّيِ ِويُّ ال �َ املَُقّلِ �ُص السَّ ) لكن حماسعيُبُھ ُحبُّ َحَرَكِة (ين! فال�َّ
اعيُبُھ َقبوُل أن ي�وَن "�َ  عيُب�� َقبوُل أن ، لكن �َ عيُب�� ُحبُّ ع�� بن أ�ي طالب  كما ال �َ   ."..َحْمساِو��

اأ�وَن "  و�كذا.  ."..َعَلِو��

ا-َ�ت  أْ� )؛  َحماسإنَّ َحَرَكَة ( ٍة    -قانوِني� ًة، ذاَت َ��ِصيَّ ًة إ�ساِنيَّ ًة إسالِميَّ ًة َعر�يَّ َمًة ِفَلسطيِ�يَّ ُمَنظَّ
ة. ٍة عامَّ ع�� �ذا  سي�وُن  "  Open letter"  ِخطاِبنا املَفتوِح /َمقاِلناينا مع�ا ��  وعليھ؛ فإنَّ َ�عاِط   َمعَنو�َّ

 األساِس القانو�ّي.

ْم كم   َتَجشَّ وَلطاملا  (حماس)!  َحرَكِة  ِبِوالدِة  �ا  اسَتْ�َشرنا  ُحّ�ِ َعناَء  الُعقوِد وُمواالِ��ا  نا  ِخالَل  وُنصَرِ��ا 
زلنا.. وما  قاَدَ��ا،  واحَ�َ�ْمنا  املاضيِة،  ل�م    .الثالثِة  واحِ��اِمنا  نا  ُحّبِ ُمقَتَضياِت  من  زال،  وما  و�ان، 

صَر للظامل�ن ي�وُن  و�  .أو ظامل�ن..  .َنصِرِ�م َمظلوم�ن..  ْ�ن؛ فإنَّ النَّ طبيَعِة شر�َعِتنا وِم��اِجنا اإلسالِميَّ

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



 

 
 

ْيِد�ِ�م/َ�ْ�ِزِ�م/ِبَمنِعِ�م
َ
ْخِذ َفْوَق أ

َ
لِم؛    األ ِة َمظاِ�ِر الظُّ  بِ من �افَّ

َ
 بِ أو    يديناأ

َ
، وذلك  ِبُقلوِ�ناأو    لِسَنِ�ناأ

 أضَعُف اإليمان.

ك الشاب ا��اِم�ّ� �� واِحَدٍة  اأقَدُر ع�� َوصِف َمشاِعِر وحماِس ذمن �و   ل�َس �� الُوجوِد إال َهللا 
ا (مدينة   ئاٍت من ُ�َ�ِ�  ال�ند)، و�و حاِمٌل ِبَيَدْيِھ مِ -اـُبونمن أ�َشِط الساحاِت الطالبيِة العامليِة سياِسي�

ِة (ولم يكن الَبياُن حيَ��ا َمْوسوًم  ِة "البياِن األوِل ��رَكِة املقاوَمِة اإلسالِميَّ فَظِة األواِئِليَّ "  Acronymا باللَّ
َمُ�م إّياُه باعِ��اِز وَكراَمِة واسِت�شاِر  َحماس" ِة �ي ُ�َسّلِ َ�ناِت الَعر�يَّ ")، باِحًثا ِ�َشَغٍف عن أ��اِب ال�َّ
 
َ
املُسِلم..أ العر�ّيِ  الفلسطي�ّ�ِ  اإل�ساِن  تحر�ِر   �� اإلسالمّيِ  ا��ّلِ  الَعلما  .واِن  ُحلوِل  �نِبُمقاِبِل    ، ِنّيِ

�ن �ن آَنذاك.    ،والَ�ساِرّ�ِ خُطر ِبباِل ذاَك الشاب من �عد ثالث�ن عاًما أن يكُتَب َمقاَلُھ  َ�َعم، لم يَ والَقوِمّيِ
غاِ��ا.. بُمَسّوِ َت��يراِ��ا  (حماس)  َحرَكِة  َخلِط  حول  اِقِف�ا    .�ذا  َمو غاِت  ُمَسّوِ ِة  وانِطالِء!  الِعلِميَّ

ِة   .ا�ِ��َ�ِة من الناسي  ـيلِ ع�� َقلِ   والَعَمِليَّ

 
ُ
 قوُل وَ أ

ُ
ًال..أ ُد �ذا ِبَوصفي إ�ساًنا أوَّ ا، عاَش َتجِرَ�َة َحَرَكة    .َؤّكِ ا َفِفَلسطيِ�ي� ا َفشاِمي� فُمسِلًما، فَعَرِ�ي�

�شأِ��ا.. قبل  وما  بل  �شأِ��ا،  تار�ِخ  منذ  املَُ��اِكَزِة  ��ِّ َو   .(حماس)  َدواِئري  بمسؤولياِت  ُملَ�ِ�ٌم  ي 
"Concentric"    املذكورة �� الُوجود، ح�� ألقى ربَّ الُوجوِد.    ُھ ِضمَن اعِتقادي وَ�قي�� بما و�ذا ُ�لُّ

  غ�ُ�/عكُس ذلك. وعليھ؛ فإنَّ أمَر رّبِ العامل�ن لرسوِلِھ    ��  ، ح�� َ�سَ�ب�ن َ��يح و  َصواٌب و  َحقٌّ �و  
َبَعُھ من "  ۡدُعٓوْا : "بقولھ    ."..إخواِنِھ ِمن "  َ�عَدُ�م، وَمن أ�ى  " ��اَبِتِھ وَمن اتَّ

َ
ِذِهۦ َسِ�يِ�ٓ� أ ُقۡل َ�ٰ

َن۠ا ِمَن ٱۡملُۡشِرِك�َن ِإَ��  
َ
َوَمٓا أ  ِ َن ٱ�َّ َوُسۡبَحٰ َبَعِ�ۖ�  َوَمِن ٱتَّ َن۠ا 

َ
ۚ َعَ�ٰ� َبِص�َ�ٍة أ ِ �ذا األمُر اإلل��ُّ    )108يوُسف: ("  ٱ�َّ

لَزُم  
َ
ٍد    .�� �ذا الَعصِر..    رسوِل ِهللا   "واِن ـخإِ لـ "آَكُد وأ ًدا وُملِزًما ��مَّ   " ِھ تِ �ابَ َ� "  و  أك�ُ� ِمّما �ان ُمَؤّكِ
    ��ع �ِ� ُة  الَفْ�م، َو   ُعْمُق (أي    ص��ةٍ بَ بالسَّ ، وأمِر َمن اسَ��َعْيناُ�م أمَرنا، وِسرنا من أمِرنااإلدراك)  ُقوَّ

   ...ُعُمِرنا�� ِر�اِ�ِ�م َردًحا من  
َ
 بِ ي:  �ِّ وِ�َوصفي أيًضا ��ًصا من َ�ِ�ّيا�ي أ

َ
الَقوِم َخبِ أ  �َس لَ وَ   **    ��ٌ خالِق 

 ـَعلَ 
َ
 ! �ٌ� مِ يَّ �� املَقاِل أ

أوِ  ال��َص  اإلسالمِ   إنَّ  التَّ الِكياَن  ِريَّ    "الصاِئَب "  ال��ضوّي يَّ  ��ِ غيِ يَّ  َحرُّ التَّ وا�ِ��اِديَّ  َمس�َ�ِتِھ،   ��
ِھ    "اُ��ِلَص " َمن  لَرّ�ِ ُ���ُن  وال  ُن  ُ�َ�ّوِ ال  َينَ�َ�ُھ؛،  أو  تارَ با�ِّ   َينُقَدُه  باملُزاَيَدِة..�اِمِھ  ِبَتجاُوِز  تارَ وَ   .ًة  ًة 
كر�ِم واالحِ��ام..  "روتو�والِت بْ " أ�ِّ   وُحسَن   ،وأخرى �َعَدِم ال��اِمِھ ا�ِ�كَمةَ   .التَّ ْوِقيَت ي التَّ إ�� من   . ..، َوالتَّ

ؤِ أش�اِل   َلكُّ غاِت  التَّ واملَُسّوِ عَ   ؛املفَتَعَلِة ،  الشَّ بالتَّ  �ِ� والنُّ اء  الَبنَّ قِد  النَّ َقبوِل  عن  ِر  وَدليُلنا   .ر�ّ�..ذُّ
من   َثَ�َت  ما  نقوُل  ما  ع��  العامل�ن    س��ةاملَرِجِ��ُّ  َرّبِ  �ِ� ��    رسوِل  والنُّ قِد  النَّ مع  ، ح�� َ�عاطيِھ 

وُخصوِمِھ   مع/ ِمن ِبعيِھ    ! أعداِئِھ  وُمتَّ َ��اَبِتِھ  عن  األوَّ فضًال  ليُل  الدَّ أما  م��ما؛ ".  �ى ُل 
َ
أ ا  َ�ُ�وِدي� نَّ 

َ
أ

  َّ��ِ ُدوَن   النَّ ُتَنّدِ ُكْم  ِإنَّ ِ�    َفقاَل:  َتجَعلوَن  ا)  (أي  ُ ِند� َّ� شاَء  ما  َتُقوُلوَن:  ُ�ْشِرُكوَن؛  ُكْم  ِ�نَّ َو  ،
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َوالَكْعَبِة.   َوَتُقوُلوَن:  ِ��ُّ  َوِشْ�ُت،  النَّ َمَرُ�ُم 
َ
الَكْعَبِة.    َفأ َوَرّبِ  َيُقوُلوا:  ن 

َ
أ َيحِلفوا  ن 

َ
أ رادوا 

َ
أ إذا 

، ُثمَّ ِشْ�ُت  ُ ِ�ّ ر��� هللا ع��ا  الرَّ "  َوَ�ُقولوَن: ما شاَء �َّ ث: األلبا�ّي    -اوي: ُقَتْيَلَة ِبْ�ُت َصْيِفي اْ�ُ�َ�ِ سا�ّي    –ا�َ�ّدِ الرقم    -املصدر: ��يح ال�َّ

ث:  3782" َخْيَ�َ� وَمَعُھ َمن َمَعُھ ِمن أ��اِبِھ و�اَن   َنَزْلنا َمَع الن�ّ�ِ  . والدليُل الثا�ي؛ "��يح". خالصة حكم ا�َ�ّدِ
فقال: يا محّمُد؛ أَلُكم أن َتذَبُحوا ُحُمَرنا، وَتأُ�لوا    ُجًال ماِرًدا ُمنَكًرا فأقَبَل إ�� الن�ّ�ِ  صاِحُب َخْيَ�َ� رَ 

َة ال    َفَغِضَب الن��ُّ  َثَمَرنا، وَتْضِر�وا ِ�ساَءنا؟!   وقال: يا ابَن عوٍف اركْب فرَسك ثم ناِد: أال إنَّ ا�َ�نَّ
� ��ُم الن��ُّ  . قال: فاجَتَمعوا.  الةِ َتِحلُّ إال ملؤمٍن، وأِن اجَتِمعوا للصَّ  ِكًئا، ثم قام فقال:    ُثمَّ ص�َّ ُمتَّ

  َ نَّ �َّ
َ
ِر�َكِتِھ َقْد َيُظنُّ أ

َ
ِكًئا َع�� أ َحُدُكْم ُمتَّ

َ
َيْحَسُب أ

َ
ي    أ ِ�ّ�ِ ال َو

َ
َلْم ُيَحّرِْم َشْ�ًئا ِإال ما ِ�� َ�ذا اْلُقْرآِن! أ

  َ َّ� َوِ�نَّ   ،�ُ
َ
ْك�

َ
أ ْو 

َ
أ اْلُقْرآِن  ْثُل  ِ

َ
مل �ا  ِإ�َّ ْشياَء 

َ
أ َعْن  َوَ�َ�ْيُت  َوَوَعْظُت  َمْرُت 

َ
أ َقْد   ِ ْن    َو�َّ

َ
أ َلُكْم  ُيِحلَّ  َلْم 

ْ�ِل الِكَتاِب ِإال بِ 
َ
ِذي َعَلْ�ِ�مَتْدُخُلوا ُبُيوَت أ ْعَطْوُكُم الَّ

َ
ْ�َل ِثماِرِ�ْم؛ ِإذا أ

َ
"  ِإْذٍن، َوال َضْرَب ِ�ساِ�ِ�ْم، َوال أ

ث: األلبا�ّي    -اوي: أبو ُنَجْيح الِعر�اُض بن ساِرَ�ة ر��� هللا عنھ  الرَّ  ". خالصة حكم 542الرقم "  -"  5ا��زء "  –املصدر: سلسلة األحاديث ال��يحة    –ا�َ�ّدِ

ث:   . حسنا�َ�ّدِ

ورِ وَعليِھ؛   ِقياَدِة  مع  زلنا،  وما  ا،  ِعلِمي� وَخَ��ناُه  ا  َعَمِلي� عاَ�شناُه  ما  وأعياِن (أي:    جاالِت فإنَّ  ) أشراِف 
"َدْفُعُھ    َبَطُر ا��ّقِ =    الِكْ�ُ� ! (ِ��ّ واملُنَطوي ع�� ِكْ�ٍ� ِ�ْس   !ّي ـقِ ي/الَفوْ ـَحَرَكِة (حماس) �� �عاط�ِ�م املَُتعال

  + ًعا"  َتَرفُّ الناِس َوِ�ْنَ�اُرُه  َوَ�ْعِييُ�ُ�ْم")    َغْمُط  من  "اْسِتْحَقاُرُ�ْم  الشر�ّ�ِ   �ِ� والنُّ اِء  الَبنَّ قِد  النَّ مع 
�ِ�م ال ُ�َعدُّ  غاٌت و�نما �� " ...حالبِ  "َتْ��يًرا"أنصارِ�م وُموال�ِ�م وُمِحّبِ ال  " ُمفَتَعَلٌة واِ�َيٌة ال َتْنَط�� إ ُمَسّوِ

يَجةع�� " ِ�ّ ٌة، ُتطلَ ال�َّ ٌة فلسطيِ�يَّ يَّ صفيِق من  " (ُمفَرَدٌة عاّمِ عات!ُق ع�� َكث��ي التَّ دين من  اإلمَّ ) املَُقّلِ
 !! وِمَن الناس   !أنصارِ�م

رات حركة (حماس).يَّ الَعداَلُة اإل�سانِ  ِم وَقبوِل ُمَ�ّ�ِ ُة ُيلِزمانا ُوجوَب َتَف�ُّ اِقِعيَّ ياَسُة الو . لكن  .ُة والّسِ
ومُ   ل�س �و�ِج  ال�َّ السياَسِة  وال من  الَعدِل  التَّ حاولَ من  ة  َس مر�ِر ملُ ِة  راِ�ِعيَّ

الذَّ غاِ��ا    . .. "Pragmatic"ّوِ
، ُيؤِذُن بما ال ُتحَمُد ُعقباه. ِمن ِمثِل:  ف�ذا إنَّ  ، وانِحراٌف ُسلوِ�يٌّ ٍة    ا�ِ�رماِن ما �و َخَلٌل ِفكريٌّ من َمِز�َّ

ة: " ٍة َحصر�َّ ِ َما َال َيۡرُجوَن....إلِ�يَّ ساء:(".. َوَتۡرُجوَن ِمَن ٱ�َّ ِك ، و)104الّ�ِ َفكُّ َشرُذِم و  التَّ   وَضْعِف الذا�ّي،    ال�َّ
ص�َ�ةِ  ِة  و�التا��    ،البَّ ةِقلَّ َقِة  ، واأل�ليَّ الّثِ وأفراًدا..انِحداِر  ِكياًنا  حرَكِة    .��ا  َحّقِ  من  �عم،  هللا.  َسَمَح  ال 

��ير..حماس( �يَحِة املَقبوَلِة واملُوِجَبِة للتَّ �وُء إ�� َشرِح وَ�عليِل، ال َبل وتزِكَيِة أسباِ��ا ال�َّ لكن    .) ال�ُّ
ةَ  �ا، وال ُيقَبُل م��ا الَبتَّ ْسو�ُغ، بإباَحِة وَ�ْسو�ِل وَعْقَلَنِة أسباٍب ُمبَتَد   ل�س من َحّقِ َعٍة واِ�َيٍة ُمرِضَيٍة  ال�َّ

 .لِقياَدِ��ا، ومن ُثمَّ َقواِعِد�ا، �� ُسلوِك أمٍر ما..

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



 

 
 

ب�ن   لفيِق  التَّ ياِت  َتَجّلِ أَ�مُّ  ��يــرِ " أّما  سو�ــِغ " و  "التَّ َح   " ال�َّ ِقياَدِة   �� الساَدِة  فقد    ِة َك رَ عند  (حماس) 
ِة اآلتية،   ِة والَعَمِليَّ اِقِف الِعلِميَّ َلت �� املو  : ًرا ًال ال َحصْ ـَتمثي َتَمثَّ

   :ل � األوَّ َجّ�ِ  الِعلُم َقبَل الَقوِل والَعمِل التَّ

أبو الَ��اء محمد َنّزال ��    أ.)  حماس(  ِة َك رَ " زاَرنا ُعضُو املكَتِب السيا��ّ�ِ �َ� م1993ِر عام "�� أواِخ 
األق���   أباد    –"  F10"  –مؤسسة  النائِب   – إسالم  بمعية    اإلخواِن   ِة َك رَ �َ�   السابِق   باكستان، 

َت�ْ   اإلسالمّيِ   العمِل   ِة ��َ املسلم�ن، وَج  َم اجتِ �ن. وع�� َشَرِف�ِ ن أ. أحمد الْكفاوِ األرُدِن�َّ قاٌء ماٌع/لِ ما ُنّظِ
ٍة  ُم بِ  ُثلَّ العاملية  شارَكِة  اإلسالمية  ا��امعة  وأساِتَذِة  ُعَلماِء  من  ن    –كر�مٍة  َتَضمَّ وقد  أباد،  إسالم 

 َ� وعنداالجتماُع  وا��واب،  السؤاِل  باِب  بَفتِح  واخُتِتَم  الَكر�َمْ�ن،  ْيَفْ�ِن  للضَّ ي َدورِ ما حان  ِلَمَتْ�ن 
ٌس: " �ُتُھ لألخ نزال وأنا ُمَتَوّجِ ُھ مِ لَطرِح ُسؤا��؛ وجَّ روَرةِ بما أنَّ يِن اإلسالمّيِ بالضَّ   : َن املعلوِم ِمن الّدِ

فاُوِض مع الَعُدّوِ مشروعٌ  أنَّ الَعَمَل العسَكِريَّ ِزراَعٌة    :وِمَن الَعْقِل الصر�ِح   ... ُمباٌح أنَّ َمبَدأ التَّ
َحصاُدُه.. ياَسُة  وَعَمِلّيا�ِ   .والّسِ الَعسَكرّيِ  َعَمِل�ا  َحصاَد  (حماس)  حركة  َتْ�ُ�ُك  �ا  فلماذا 

ِة لِسياَسِة َغ�ِ��ااالس�ِ  وَن�ِ�ِھ السيا��ّ�ِ حيَنذاك)  -يرحمھ هللا-ار ياسر عرفات أبو عمَّ أ. ( ش�اِديَّ
البَ عند�ا  ".  ؟ ُدهُ َتحصُ  وَنَخَر�ي  بأعُيِ�ِ�م،  ا��اِضرون  �ي  (ِلَدَرجِة  َخزَّ ب�لماِ�ِ�م  ي  عُض  �ُت  أّ�ِ َتَمنَّ

نّزال   أ.ا�ِشقاَق األرِض وابِتال��) وساَدت ع�� إْثِر ذلك َجَلَبُة املُداَخالت واملُقاَطعات دقائق، ثم قاَم  
: "!ب��ِدَئِة ا��ال، ومن ثم أجاَب�� (وُ�نا ب�ُت الَقصيد ُسؤاُلَك يا أ�� وَجواُبُھ َمَحلُّ ) بما َقلَّ وَدلَّ

  �� بيِ�نا  فيما  وَتداُوٍل  ��  ِنقاٍش  ُدنا  وُمَحّدِ (حماس)،  حركة   �� السيا��ّ�  �ِّ املكتب  ُقُدًما    املُ��ِ
ِة َقواِعِدنا. ِة واسِتعداِديَّ  ". من �نا، ومن تلك ال��ظة،  .!. ِبَمضموِنِھ َعَدُم جاِ�ِز�َّ

َ
ي أِقُف  �ِّ أدركُت أ

ا��طأ؛ ِة  اِملَظلَّ وتحَت  ا��طأ،  امل�اِن  إ�� ُمراَجَعٍة    ��  ٍة  إفَعِمدُت  ِة  س��اتيِجيَّ الِعلِميَّ ِ�ِ�سابا�ي 
ِة قاِطَبة.. ْن باتوا َيضيُقوَن �َي ذرًعا..  .والَعَمِلّيِ

َ
 . َوُ�م من َطَرِفِ�م من �عِد ذلك باَدلو�ي املَوِقَف؛ ِبأ

ةُ  من الزمن   �ِع َقرٍن )، من َقبِل ُقرابِة رُ حماسمع حركة ( �ذه  ِة يَّ �ِص من َتجِرَ��� الَ�  الِع�َ�ُة العامَّ
) حماسكما السادة �� قيادة حركة اإلخوان املسلم�ن من َقبِل َحَرَكِة (-�ا  �ِ �� قيادَ   أنَّ السادة��:  

.!  . َوْضِع الَعَرَ�ِة أماَم ا�ِ�صان! وا��صاِن َخْلَف العر�ة.  َكب��ةِ /قد َوَقعوا �� َخطيَئِة   -ومن َ�عِد�ا
نظ�ِ� والِعلِم   ؛بمع�� موا الَقوَل والَعمَل ع�� التَّ أك��    !باِرز�ن  "الٍم ــ عإِ ِرجاَل "  -وما زالوا-ف�انوا    ...َقدَّ

" ِرجاَل  �ن  "ٍم ــِعلم��م  "  ...َمنَ�ِ�ّيِ "ٍة ــَتجِر�َ وأ��اَب   "Experience  أ��اَب م��م  أك��  ٍة  سياِسيَّ  "
"َرةٍ ــِخبْ "  "Expertise"   َيقيِ��ٌّ ف��ا �و  ا  فِممَّ "  ؛   : أنَّ ا  +   ا�ِ��َ�ةَ إدار�� الِعلُم   = تطبيقّيٍ  مجاٍل  أّيِ   ��

" جِرَ�ة"  حال�ا    ."..Expertise = Knowledge + Experienceالتَّ �ذا  زال-وِقيادٌة    - لألسف!  وما 
ٍة إ��  ِة َعْقٍل َمفتوح"منذ ثالَثِة ُعقود، �� حاجٍة ماسَّ من خالِل  "Open-Mind Surgery" "َعَمِليَّ
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ْنظ�ِ�  �ا ِبُموِجِبِھ؛ ح��  تأ�يلَ  وُ�عيُد . .الصاِئِب ال��يِح ملا/بما ُين�ُ� َبص��َ��ا. "Theorization"التَّ
خوِم! ع�� بَ   َ�س��َ   . ص��ٍة.. مع�ا أتباُع�ا األعضاُء! وَمن ع�� التُّ

لثالثَ   إْن  السيا��ّ�  حركة (حماس)  عمل  ى  ُمؤدَّ قعُ   ِة �ان  ُل  َتَحوُّ َخَلت  أ��اٍص قوٍد  إ��  اَدِ��ا 
اإلعالمِ  املناَوراِت  ِحَيل  بحَسب    ِة يَّ ُيتِقنون  ولكن  طبًعا؛  ِ��ا  يَّ أ�ّمِ  !وغايا��ا  أ��اِم�ا!(ع�� 

 
َ
حساِب )  !ا��ا�َّ وِ لَ وْ وأ املُسّوِغات..   .العلمية..  املعا��اِت   ع��  تخر�ِج  االسِتكفاِء    .وِحنَكِة  ول�س 

رات.. املَُ�ّ�ِ من  األد�ى  ا�َ�ّدِ  من    .�َعرِض  َ�سَ�ْنِفعوا  �ي  ة!  مِنيَّ
َ
األ باالعِتباراِت  َقر�َنِة  "والتَذرُِّع 

ّكِ  �اِم وَنقِد الكث��ين.."،  Benefit of Doubt"   "الشَّ ى   .و�كونوا �� َمأَمٍن من اّ�ِ إن �ان ذلك ُمَؤدَّ
ِة األق���م السيا��ّ� وَمآُلُھ؛  �ِ لِ َم عَ  ُرنا    ...ف�ذا من ُسوِء طاِلِع َقِضيَّ و�ذا، بطبيعة ا��ال، ُيَذّكِ

ِة األق��� والُقدس وِفَلسط�ن خالل الَق    امليالدّي املنَصِرم وِ�داَيِة   رِن بانِت�اِس وانِحساِر َقِضيَّ
ٍة "ا��ا��  رِن الَق  أبو مازن أحمد أ.    الَقوِمّي   الرئ�ِس   �ِد " �� عَ ٍة ـ َعر�يَّ " إ�� "ٍة ـإسالِميَّ ، من َ�وِ��ا َقِضيَّ

ق�ِ�ّي يرحمھ هللا.. ٍة إ�� "  "ٍة ـَعَر�يَّ "ومن    .الشُّ أبو عمار ياسر أ.    الَوَطِ��ّ   الرئ�ِس   �ِد " �� عَ ِفَلسطيِ�يَّ
ٍة "ومن    .عرفات يرحمھ هللا.. ِد َمساَحِة "  "ِفَلسطيِ�يَّ ت�نإ�� ُمَجرَّ والّسِ السا�ع  " املُتآِ�َلِة! ��  ُحدوِد 

رئ�ِس  عَ  لَطِة/ا�ِد  �ّ السُّ اَ�َ�ّ�ِ و�ّياه..د.  !  �ُ�كِم  ُهللا  َ�دانا  عباس  محمود  مازن  �ذه   .أبو   وُ�لُّ 
َمْح   ِم اْس بِ   واالرِت�اسات!  االنِت�اسات! وَحقيَقِتِھ  أساِسِھ   �� والذي  املُفَتَعل!  ْ��يِر"  ُض "التَّ

األْتب  "و�ٍغ ْس �َ " دون  الناس!  من  الَبص�َ�ِة  أ�ِل  عنَد  ٍن  �ن  َبّ�ِ ا�ِ�زِ�ّيِ من  واملُوال�ن  واألنصاِر  اِع 
دين!  َقّلِ

 املُ

ثقاَفَة   أنَّ   � َجّ�ِ التَّ �ذا  ُز  ُ�َعّزِ ا  قاَرب Society"  ُمجَتَمِعناوِممَّ اإلجما��ُّ  (وَ�عداُدُ�م  الِفَلسطي�ّ�   "
ِمليوًنا) َعْشَر  ُعموُم  أصًال   األر�َعَة  كما  عِب ،  ِضمَن  People"  الشَّ الَعَر�ّي،   " 

ُ
ِة األ " Nation"  مَّ

ِة؛ ولكن ِبَم�سوٍب أع��!   نفيِذ اإلسالِميَّ �وِع إ�� التطبيِق الَعَمِ�ّ�! والتَّ ِسُم باملَْيِل وال�ُّ !  أنَّ َثقاَفَتُھ َت�َّ
ْنظ�ِ� العِ   .واالنِدفاِع! وُردوِد األفعال.. ! والتَّ وَتزَ�ُد وَ�عِزُف عن التَّ خطيِط! وحاَلِة "َبطيء لِكن  ل�ّ�ِ

 
َ
ل   صاِرخان ع�� ذلك:  دليالنوَ�كفيَك    .واالسِتجاباِت ال�ادَئِة..   !)Slowly but Surely(  كيد"أ   ؛ األوَّ

�انوا   تار�ِخِ�م  ع��  �ن  الِفَلسطيِ�ّيِ دائٍم -أنَّ  ِشبِھ  والّرِ�اِط،    -و�ش�ٍل  املواَجَ�ِة،  َة  ومادَّ الَوقوَد، 
غور.. الثُّ إ��،وُمالَزَمِة  القِ   .  يكونوا  الِعلِميَّ وَلم  َطة.. ياَدَة  اُ�َ�ّطِ "اآلَخرو  .ة  َ�ِلَمَ��  أنَّ  و  َتْنظ��؛   "

مِ َفلَسَفة" ُ�َعّدان  الفلسطي�ّ�    ��/ ن"  الُعموِم  ِفْكرِ ،  َلَبةً ـَمثْ َمنظوِر  اوَتَرًفا  َس �� ع��  ُيْذَكران  �يِل ، 
��يِد  نقيصو  ال�َّ أنَّ    ...التَّ  �� النُّ أ�ِل  لدى  ��    أيَّ   )Culture(  ثقاَفةَ وَمعلوٌم  َشعٍب  أو  ُمجَتَمٍع 
و�التا��  ُمسَتْ�َبتو  َمحِضَن  وِسياَسِتِھ..َم ُمسَتحَك ،  إداَرِتِھ  حركة    .،  قيادة  َتمادي  فإنَّ  وعليھ؛ 

اإل  أَمّسِ (حماس)   �� وَشعِبنا  ُمجَتَمِعنا  َعّما  قليِل،  والتَّ بالَبْخِس  ُعقوٍد!  مدى  ع��  س��اتي�ّ� 
ُة  و�التا��  ،  ص��ةٍ بَ   َضْعُف ھ  ا��اجِة إليھ أك�� من أّيِ َوقٍت م���، في ة..ِقلَّ و�ناًء عليھ؛ إن   .أ�ِليَّ
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" �ُعذِر ا�َ�ْ�ِل (لكن ل�س �عد  َتْ��يَرُ�م ة املؤملة َقِبْلنا م��م "�انوا ال �علمون �ذه ا��قيقة املوضوِعيَّ 
قليل! " الَ�ْسو�َغُ�ميِ�نا اإلجما�ّ�ِ �ذا)! و�ن �انوا �علمو��ا َرَفْضنا م��م "َتب�ِ إعالِمنا و   َبْخَس والتَّ

   :الثا�ي � َجّ�ِ ُة االنِتصار! والِعناُد ُمَؤّداُه  التَّ  ْثُم االنِكسار! إِ ا�َ�َلُد ُمَؤّداُه ِعزَّ

من   إخوٍة  مع  َجَمَعْت��  املاضيِة  القليلِة  السنواِت  وال��َضِة    50-40"  ُك�وِل خالل  غي�ِ�  التَّ سنة"! 
حول   ا�ِ�واراِت  عشراُت  ِة  قَ   ُمسَتَجّداتاإلسالِميَّ و�َّ ِض واِقِع  املركز�ة،  اإلسالمية   َمجر�اِت ِتنا 

َ� بــ " �يِع الَعَر�ّي أحداِث ما ُسّ�ِ ِة ُعموًما.  الرَّ ِتنا اإلسالِميَّ املشَ�َ�ُك  القاِسُم  ا�َ�و�ُر و و�ان  "! وحاِل أمَّ
أف�ارٍ  و وآراٍء  َطَر�� من حقائَق  واَ��َر�ات    ؛ب�ن ُ�ّلِ ما شاَركُت بھ من  ات  املسَتَجدَّ حول ِتلُكم 

الرُّ  ِغياِب  َسَ�ِب/َخطيَئِة   �� ُل  اإلسالميِة،    "،Vision"ؤَ�ِة  َيَتَمثَّ السياسيِة  النظر�ِة  عن  املنَ�ِثَقِة 
الواملَ  قِل  النَّ ِة:  ُثالِثيَّ ع��  ِة  ليَمة..بِ�يَّ السَّ والِفطَرِة  ر�ح،  الصَّ والَعقِل  �يح،  ِذْكر    ي وِلَتكرارِ   .�َّ

و  املشَ�َ�كا��و�ر  ِس �ذا  القاِسَم  ِة  ِعدَّ َو��  ون  ،  املُ�َتمُّ َعَ��َّ  اق�َ�َح  ومتنوعة،  مختلفة  ياقات 
مباشرة..  وَن ومُ واملَ�مُ  (حماس)  حركة  ِقياَدِة  وُمناقَشَتُھ  َعرَضُھ  َ�عِد    .م��م  يٍ وِمن 

ْ
  َ�َعٍب َو   َأل

ِل �َ�رَكِة (  ُجِل األوَّ ت �� فرَصُة لقاِء الرَّ
َ
أ ) �� اململكة العر�ية السعودية َقْبل  حماسَشديَدْين! َ�َ�يَّ

وانت�� ِلقاُؤنا ِبِفكَرِة   .ُمتواِصَلة..  مٍق ألرَ�ِع ساعاٍت راحٍة وُمباَشَرٍة وعُ صَ حوا�� العام، وُمناَقَشِتِھ بِ 
ِة    ِبناِء و  َبلَوَرةِ بِ   ؛س��اتي��ّ اإل   ُمقَ�َ���" حول  Abstract""  ُخالَصَة ِفْكَرةٍ تقدي�� " ِة السياِسيَّ النظر�َّ

) حرَكِة  قياَدِة   �� �ن  للَمعِنّيِ َطرِفِھ  من  م  ُتَقدَّ ل�ي  ة،  السيا��ّ�ِ حماساإلسالِميَّ َمكَتِ��ا  وأعضاِء   (
أب أ.  من  حيَنذاك..  واملرؤوِس  َمشَعل  خالد  "ُخالَصِة    .الوليد  ِبَوضِع  َطَر��  من  َمَض�ُت  وِفعًال، 

" ِ�ُعنوان:  َزة  ُمَركَّ صفحاٍت  ثالِث   �� ـِة الِفكَرة"  اِملعياِر�َّ ـِة  اإلسالِميَّ ـِة  ياِسيَّ الّسِ ـِة  َظِر�َّ ِة   النَّ   املَرِجِعيَّ
قَ )سـامّ (�َ  يأتِ "،  أن  ع��  اتفاِقنا،  بحَسب  لھ  مُ��ا  ا��ركة يَ دَّ قيادة  من  منھ،  َم�ا  َ�َسلَّ ن  ِممَّ الردُّ   ��

أبو  د.  ، و د. ُمحِسن صا��، و  (وم��م أ. أبو الوليد خالد َمشَعل، و د. أبو عمر مو��� أبو مرزوق 
�وُر قد َمَضت! وقد قاَر�نا  . و�ا �� الشُّ .وآَخر�ن) �� َبحِر أسابيع.  .محمد أكرم العدلو�ّي..ا��ارث  

  �� ونحن  َنة!  أبلَغ��  السَّ وقد  الرّد!!  املَعِ��ُّ انتظاِر  نفسھ    األُخ  (و�و  ًرا  تأكيِدهِ -ُمَؤخَّ من    -ِبَحَسِب 
ِ�م! واكِ��اِ�ِ�م رِ  يِق من عَدِم َرّدِ �، والّضِ ل!) ُشعوَرُه با�َ�َرِج ِمّ�ِ ّفِ األوَّ َد �� آِخِر    ! جاالِت الصَّ أنھ أكَّ

ّ�ٍ َج  قطر،   –مشعل �� الدوحة   بالَيد، �� َجلَسٍة َجَمَعتُھ مع أ./ َح �َ املق�َ  ھُ �� بھ �سليَم عَ َم لقاٍء َعَر��ِ
قر�ًبا  م��)  معھ (أي  والتواُصِل  باالتصاِل  ُملَ�ِ�ٌم  وأنھ  وصاِحِبِھ!  ِم  املَُقدَّ باملقَ�َ�ِح  ُم�َتمٌّ  األخ�َ�  وأنَّ 

 !!.ألجل ذلك..

�  �ذه تجر��� األخ��ة مع  رِ�ّ�ِ  الشَّ  �ِ� والنُّ اِء  الَبنَّ ْقِد  النَّ من   .ؤالء..��  واملَ�موموَن  َوَن  واملُ�َتمُّ
 . وع�� أسُطري أعاله..  .الناِس �شَ�دون بذلك.. 
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�ا السيا��ّ�ِ لَدَرَجِة ُ��و�ي �ِ كتَ َم   ) وأعضاِء حماس(  ِة َك رَ َح   ةِ قيادَ   اِت و� ي ُمسَت�ِ�ٌن ُسلُ �ِّ إا��قيقة؛  
ُ��ودي  �� الَعْدِل  ا�َ�َكِم  من  إ��  �انوا  إن  يـَن   بالدعاء:  الـَحـّقِ    !الـُمثـاِبِر�ـَن   الـجاّدِ َطــــَلـِب  ِفـي 

واِب  ـا  (ُمْسِلـم)... اْ�ِدِنـي ِلـمـا اْخُتـــِلَف ِفيــِھ ِمَن الـَحـّقِ ِبِإْذِنـك...    :بأن  َوالصَّ مَّ
َ
املعاِنديَن  إن �انوا من    أ

�َن  حاِدّيِ
ُ
ـنا اْفتَ :  ُدعاِء بِ فَ   األ ْنـَت َخْيـُر الفاِتِحيـن  ... َر�َّ

َ
أ ْعراف: ـْح َبْيـَنـنـا َوَ�ْيـَن َقْوِمنـا ِبالـَحـّقِ َو

َ
 ) 89(األ

�ن    ؛ (حماس) ِة حرَك  ةِ أن َيِثقوا ِبَقوِل قيادَ  كيف للناِس  �ن واملُ�َتّمِ باتصاِل�ا وَتواُصِل�ا مع املَعِنّيِ
ة"  �� ُمؤَتَمِرِ�م األخ�� حول وثيَقِ�ِ�م السياسية: ياساِت العامَّ كيف ل�م "؟!  وثيقُة املَبادئ والّسِ

ِغِ�م ُمسّوِ وَقبوَل  إال  تصديَق  أعضاءَ   إن؟!!  مع�م  وَتواَصلوا  ��م  اتصلوا  َمن  م  �ِ �ِ َك رَ َح   �ان 
ُد ؤَ يُ   -إن �ان- َمن َضِمنوا إشارَ�ُ�م عل��م بما ُير�دون! ف�ذا    م! أوِ� وأنصارِ  كما    ّكِ نا �� واقٍع  َر أنَّ َكرَّ

�و  �ن املقر��ن م��مأَحُد    عنھ  َع�َّ : "  اإلعالِمّيِ  بأنَّ
َ
 !! ..".و ا�َ�رَدلُخ ا�َ�لَّ أ

الكتاب!   أنَزَل  الذي  افَ�َ�ْضُتموِهللا  أنُفِسُكم  لو  أنَّ ��  حركة (حماس)،  يا  ذي  ُك ،  ِة  وُقوَّ ِبَتمك�ِن  م 
ال ي�ادون َيفَق�ون  أجَمع�ن  �ن والعرب واملسلم�ن  يِّ طي�ِ ْس لَ أنَّ َمن َحوَلُكم من الفِ و !  الَقرَنْ�ن  

والَعَمِ�ّ�ِ  .َقوًال.. الِعلِ�ّ�ِ  الَعوِن  َة  ُقوَّ َتطُلبوا  أن  ِتُكم،  أ�ِليَّ وَتماِم  َبص�َ�ِتُكم،  ِة  َسِو�َّ ِمن  َل�اَن   !

َتَتعالَ ال    .م��م.. عل��م..أن  نَ   .وا  ِة  حاِديَّ
ُ
بأ غاٍت  وُ�عاِملوُ�م  وُمَسّوِ ُمبَتَذٍل،  وَتذاٍك  َمقيَتة،  ظَرٍة 

��وا    .واِ�َيٍة..   إِ واحَذروا    -م هللايا رعاُك -َفَتنَّ
َ
ما َحِفظُتموُه وَمف�وُم  س �ذا َمنطوُق  �ْ لَ ْثَم االنِكسار. أ

ر�كم   كتاب  ��  من  وَف�َمُكم  ِفكَرُكم  عليھ  وَ�َنْ�ُتم  َسرِ ، 
ُ
املسلم�ن    اإلخواِن   ِة جماعَ   َكتاِئِب َو   أ

ةً ؟! وَتْتلوَنُھ  من قبل  الَعتيَدة ُكم    ُسنَّ  �� ُ�ّلِ يوِم ُجُمَعة؟!!  عن َنِ�ّيِ

(حماس) قبل حوا�� الَعقَدْيِن من الزَمِن    ِة َك رَ مع َح   ِل مَ ال أدري حقيقًة؛ �ل اسِتقاَل�� من العَ 
و�سالمي؟!! وُعروَ���   �� ِفَلسطيِ�يَّ  � َعّ�ِ الشَّ   َينفي  َموِضَع  يكن  وَ�َضُع��  َلم  (إن  خو�ِن  والتَّ ّكِ 

قِد   َغُ�م �َعَدِم َقبوِل النَّ وداء؟! و�التا��؛ ي�ون �ذا ُمَسّوِ كف�ِ�!) ضمَن َقواِئِمِ�م السَّ ضليِل! والتَّ التَّ
 �اَث ��ما!!أو ح�� االك�ِ   .ة..صيَح والنَّ 

ُھ األمر من أبناِء ُمجَتَم��   أحَب�ُت توثيَق َتجاِر�ي وُمحاَوال�ي لَنف���، وأسر�ي، و�خوا�ي، وُ�ّلِ َمن َ�َ�مُّ
العر�ّي..  ...الفلسطي��ّ  اإلسالمية.  .وَشع��   �� حرَكِة  .  .وأمَّ مع  الطر�ِق  ��اَيُة  �ذه  �انت  و�ن 

فإنَّ اُ��َتَمَع الِفَلسطيِ��َّ الذي أْوَجَد    إن شاء هللا؛  .وغ�ِ��ا..   .�ا مع أنُفِسنا..(حماس) لك��ا بداَي�ُ 
َنقِص  َفْتًحا" ع��  ِ��اياِ��ا..وَ "؛  ِبداياِ��ا..َحماًساو"  .ُقصوِر  وُقصوِر  َنقِص  ع��   إر�اصاِت و  ."؛ 
ْعراِض و
َ
: "! ما زال، قاِدًرا ع��  .َنقِص وُقصوِر ِ��اياِ��ا..  أ هللا؛ فإنَّ الِعْ�َ�َة إيجاِد ما �و أْقَوم بإذِن 

�ايات ال ِبَنْقِص الِبدايات  .)412صفحة ( –) 8ا��زء ( –ة نَّ السُّ  ��اُج مِ  –أحمد بن تيمية "بَكماِل الّ�ِ
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   :الثاِلث � َجّ�ِ َضِت التَّ  َوثيَقة!   الُعقوُد َفَوَلَدْت   َتَمخَّ

طوِر، واسِتْكناِه ما َتنَطوي عليھ النفوُس من     �ٍّ ِ� ْس ِك�ٍ� �ِ الناُس أ�َ�وا قاِدر�ن ع�� قراءِة ما ب�ن السُّ
بـ    .�اِمٍن.. ْخَبِة  النُّ من  ٍة  ُثلَّ مع  �سِمَيِتِھ  ع��  ن�ن/ِكْ�ِ�  "اصَطَ��ُت  �ناملَُتَدّيِ وَمظَ�ُرُه    ... "اإلسالِمّيِ

التَّ  �ُسلوِك  ُل  َيَتَمثَّ قيُق  عوَر  الدَّ الشُّ ُتظِ�ُر  بطر�َقٍة  ولكن  وُلْطٍف!  بِكياَسٍة  ِف  َصرُّ والتَّ واُضِع 
ِق   َفوُّ �يِح ِمَن األقواِل    "Condescension"بالتَّ واِب وال�َّ ع�� اآلَخر! ال الوصوُل إ�� ا�َ�ّقِ والصَّ

ِھ   .واألعماِل.. � �ذا التوجُّ ِ
  ... ُ�معند ُعموِم القياَدِة �� حركة (حماس) وَمن َيخُلَف   النف���ِّ   وَتَف��ّ

رَ  مو�ا بـ "اضطرَّت كث�ً�ا من الناَس   .ٍة وال ُمسَ�ساغٍة..أض�� ظا�رًة ُمَتناِمَيًة، غ�� ُمَ��َّ َفْجَوِة  أن ُيَقّيِ
ة " اِملصداِقيَّ  "Credibility Gap..�ّ�ِوالَعَم الِعلِ�ّ�  �ن  اإلسالِمّيِ واِقِع  ب�ن  فيما  وأصِل    ."  ِجَ�ٍة،  من 

ْ�ن.. �ذا �لھ فضًال عن إحداِث ُمص�َبِة الِفتَنِة عند  من ِجَ�ٍة أخرى.    .الشر�عِة وامل��اِج اإلسالِميَّ
ارِ ؛ ُ�َعدُّ ظاِ� ُمَتواِضَعٍة   �ئون الظنَّ بديِ�ِ�م اإلسالِمّيِ عن ِمْثِل �كذا َثَمَرةٍ ؛ ِبَجعِلِ�م ُ�سالبعض من    ��

 !دوَن املَْ�شود! وأَقلُّ ما قد ُيقاُل �� حقيَقِ��ا أ��ا  َخْ�ِ� املْوجود

من   النفوُس  عليھ  َتنَطوي  ما  �عز�ِز  أسباِب  ِ�س��ٍّ وِمن  ٍة ، وِك�ٍ�  حاِديَّ ، وٍة �اِمنَ   َفوِقيَّ
ُ
نَ أ ��  ،  ظرةٍ ِة 

عاُمِل مع اآلَخر، وال�� َخَ��نا�ا ُمعاَ�َشًة عند الساَدِة �� حرَكِة (   قُّ )؛ فيما �عتقدون أنھ ا�َ� حماسالتَّ
�    .وَرفِضِ�م ُمخاَلَفَة َمن خاَلَفُ�م، وُمعاَرَضَة من عاَرَضُ�م..  .�يح..وال�َّ   واُب والصَّ  ِ

من أسبا��ا َتَف��ّ
عيَفُة وغ�ُ� الثاِبَتِة عنَدُ�م ُة الضَّ َنُة ِملَ�اِن "طاِئَفِة   وُرسوُخ الّزِ�اَدُة ا��ديِ�يَّ ُة املَُعّيِ (الز�اَدُة ا��ديِ�يَّ

ْيَن ُ�ْم؟ قاَل    ...: "و��  الظاِ�ر�َن/القاِئم�َن ع�� ا�َ�ّق"
َ
أ ؛ َو ِ : ِبَبْ�ِت اْملَْقِدِس،  قاُلوا: يا َرُسوَل �َّ

املَْقِدِس  َبْ�ِت  ْكناِف 
َ
راِ�ِ�م!")  َوأ وَتَصوُّ أف�اِمِ�م  و ُعقوِلِ�م   �� ��ا  ُسُلو�اِ�ِ�م!   َتَفّشِ و�التا�� 

��ا!ب َّ��ِ دَ   !اعِتقاِدِ�م   �� إيا�ا  وَ�سو�ِغِ�م  بل  ُمحيِطِ�مال  َظ�َ   وائِر  وثيَقِ�ِ�م  (وقد   �� ذلك  َر 
أيًضا   األخ�َ�ِة  ِة  ياِسيَّ ة"– الّسِ العامَّ ياساِت  والّسِ املَبادئ  أرَض   -"وثيقُة  أنَّ  ِبَنّصِ  السا�ع؛  الَبْنُد 

" :�� ا�َ�ّقِ    ...ِفَلسط�ن  القاِئم�َن ع��  املقدس-أرُض  وأْكناِف َب�ِت  املَقِدِس  الذين ال    -�� َب�ِت 
وال   خاَلَفُ�م  من  ُ�م  يأ�ِ َيُضرُّ ح��  َخَذَلُ�م  هللا  َي َمن  َن  .  )"أمُر  َب�َّ ن  �اَدِة  الزِّ   َضعَف و   اَرةَ ـك ـنَ وِممَّ

العصر  �ذا  �ي  ُمَحّدِ ِخ�َ�ُة  ا،  اخِتصاِصي� عل��ا  وا�ُ�كَم  املذكورة،  ِة  ث/  ا�َ�ديِ�يَّ اُ�َ�ّدِ الَعّالَمُة   ،
(�� ِسلِسَلِة األحاديِث الضعيَفِة واملوضوَعِة وأَثُر�ا    األلبا�ّي أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين  

 
ُ
ُء �� األ ِ�ّ ة  ال��َّ ث/ أبو أساَمة  698الصفحة "   -"  11ا��زء "   –مَّ م   ُشَعْيب") وِمن َ�عِدِه اُ�َ�ّدِ   ُمحرَّ

  – "  36ا��زء "  -الطبعة الثانية    -ملُسَنِد اإلماِم أحمد بن حنبل    -وفر�ِقِھ -(�� تحقيِقِھ    األرَنؤوط
َفحات " ") يرحم�ما هللا؛ و�ال فإنَّ أصَل ا��ديِث  22320رقم ا��ديث "   –"  659- 657َحوا��� الصَّ

ِ�ْم قاِ�ِر�َن �يح: "ثاِبٌت َ�   وَصدَرهُ  ِ�� َع�� ا�َ�ِقّ ظاِ�ِر�َن َلَعُدِوّ مَّ
ُ
ُ�ْم    ال َتزاُل طاِئَفٌة ِمْن أ ال َيُضرُّ
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واَء  
ْ
صاَ�ُ�ْم ِمْن َأل

َ
ٍة َوِض َمْن خاَلَفُ�ْم ِإالَّ ما أ ِ َوُ�ْم َكذِلك )  يٍق وُمص�بٍة (أي ِشدَّ ْمُر �َّ

َ
ِتَ�ُ�ْم أ

ْ
� َيأ " َح�َّ

ماَمة الباِ�ِ��ّ الراوي:  
ُ
ث:   - ر��� هللا عنھ    أبو أ ا��زء   -م  2008�ـ/1429الطبعة الثانية:   -  مسند اإلمام أحمد بن حنبل املصدر:   -  أحمد بن حنبل ا�َ�ّدِ

ث22320الرقم ( - )657-656( الصفحة -) 36(  .��يٌح لغ��ه  :(شعيب األرنؤوط وفر�قھ) ). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

(حماس)  لألسف!   حركة   �� السادة  مع  ِة  والَعَمِليَّ ِة  الِعلِميَّ وُسلُ -ِخ���ي  ِفْكِر  ُعموُم    اِت و� كما 
ُ�م  -الكرام  ِرجاالِت حرَكِة اإلخواِن املسلم�ن ِة  ال َ�عن��ُ   أ�َّ نَّ ُة أو َضعُف ما َوَرَد من السُّ م كث�ً�ا ِ��َّ

ِة الشر�فة..  َبِو�َّ ْغـِ��ّ ال" م؛ فبأسلوِب  و�ن �ان َ�عن��ُ   .النَّ فك�ِ� الرَّ �ذا    ..."Wishful Thinking" "تَّ
ِس َحرَكِ�ِ�م  غِم من ِتأكيِد ُمؤّسِ ُركِن  لِ  "األصوِل العشر�ن" من  "األصل الثا�ي"��    -يرحمھ هللا-بالرَّ

عاليم    ِرساَلِة   - أر�اِن الَبْيَعة    -"  الَفْ�م" ا: " اإلماِم  رساِئِل    مجموِع   -التَّ وُ�رَجُع �� َف�ِم   ...َحَسن الَبنَّ
قات َرِة إ�� ِرجاِل ا�َ�ديِث الّثِ ِة املَُط�َّ نَّ  ".السُّ

ة:  و�� �ذا الّسِ  ُل ياِق التفصي�ّ�ِ َتجُدُر اإلشاَرُة إ�� ثالثِة أموٍر ُمِ�مَّ وغ�َ�    املُنَكَرةَ م��ا؛ أنَّ الز�اَدَة    األوَّ
قيَدُة واإليمان) فضًال عن َ�وِ��ا ��  (العَ   اِد االعِتقو  أح�اِم الَغيِب ) �ذه تَقُع ��  الضعيَفِة الثاِبَتِة (

األعماِل  وال���يب،  فضاِئِل  وَ ،  وال��غيب  ذلك... واإلثباُت   وثيُق التَّ   َب َج وعليھ؛  لغ��  مجال    ، وال 
أمًرا  الثا�يو  ُ�َعدُّ  َوَنْفًيا  إثباًتا  ِة  الشرعيَّ صوِص  النُّ مع  عاطي  التَّ أنَّ  ا؛  َمنَ�ِ�ي� ا  َشرِعي� ا  وال  ِعلِمي�  ،

ْس  ال�َّ اإلعالمّيِ  االس��الِك  أخطاِء  من  عنھ  غا���  التَّ ُيمِكُن  وما  ياَسِة!  الّسِ ِلَتواُزنات  ّ�ِ  يِ� ِط يخَضُع 
ْ�ِسيِطـّيِ   التَّ (ال  التَّ ْسِ�يِلـّي  ولآلَخر�ن..ْ�ِسيـِرّي ال�َّ ألنُفِسنا  َنمَنُح�ا  ُص�وً�ا!  كذلك  ول�ست  أو   .)! 

واألمُر  ِحيًنا.  وُنْخف��ا  ِحيًنا  ُنْبد��ا  نِ الثاِلُث   َقراط�َس   : 
ُ
أ  داٌء 

َ
إلخوا�ي/وأ ُ�ُھ  ُ�لٌّ  َخ َوّجِ املسلم�ن،  وا�ي 

 �ُ حاِرَب بِ حَسب ُمجَتَمِعِھ وشعِبِھ، أن يُ 
ُ
ٍة ِعلو�ِ ّلِ ما أ ٍة ما �و َضعيٌف َي من ُقوَّ ٍة وَعَمِليَّ وَضعيٌف    ،ِميَّ

اِج  �ن الَغّراِء ،  وَموضوعٌ   ،د�
َ

واياِت امل�سوَ�ِة إ�� شر�َعِة َرّبِ العامل َر  ف�ذا    .ُظلًما وَج�ًال..؛  من الّرِ َبالٌء أثَّ
�اِتنا النَّ  راِتنا وتَوجُّ ِة  ِ�سوِئِھ ع�� أف�اِمنا وَتَصوُّ َمنفِسيَّ ِة ُعقوًدا وُقروًنا من الزَّ لوِكيَّ فإ��   ...والسُّ

 املُشَت�ى، وال حوَل وال قوَة إال با�.   ِهللا  

" : ٍة َمعلومٍة من ِعلِمنا اإلداِرّيِ بالضروَرِة أنَّ َظِرّيِ َوالَعَمِ�ّ�ِ  كحقيقٍة َيقيِ�يَّ َحاَل الُبْعِد الِعْلِ�ّ�ِ النَّ
ْطِبيِقّيِ ِ�� َمِس�َ�ِة ال َمِة   ، َفْرِد التَّ اِئِر؛ ِإْن اْخَتلَّ َتَواُزُ�ُ�َما َجَنَح    ، َوالـُمْجَتَمِع،َواملَُنظَّ َكَحاِل َجَناَ�ْ� الطَّ

حرَكِة (حماس)". وعليھ؛  َوَسَقط  ع��  ِكياٍن   ،فإنَّ  ِ��ٍّ   ِبَوصِف�ا  رِ   ُمَنظَّ َمس�َ�ِة   إسالمّيٍ   ّيٍ َتَحرُّ  ��
ِرِه الطبي��ِّ  ِ��ِّ لِكيا�ِ   "Integral"تكمي�ّ�ٍ  داخ�ّ�ٍ  ّ�ٍ  إيجاُد ِكياٍن تنظي�  ،َتَطوُّ �  ُ�ع�َ   القائم  ِ�م املَُنظَّ

طو�ِر   َر الطبي�ّ�، َجنًبا إ��    "Research & Development - R&D"بالَبحِث والتَّ َطوُّ وَ�ر�� �ذا التَّ
َ�ّم َجْنٍب  

َ
ْو�� وأ

َ
العِتباِر ا��قيقِة الفطر�ِة    .األخرى..   م األساِس �ِ لِ مَ عَ   ساراِت مع مَ   )!(ال بل وِ�َش�ٍل أ

�ايات ال ِبَنْقِص الِبداياتة: "السليَم  ِة وا��قيقِة النقليِة    ."..الِعْ�َ�ُة بَكماِل الّ�ِ ...  : "العلميِة اليقيِ�يَّ
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يِن...  ُ�وْا ِ�� ٱلّدِ َيَتَفقَّ ۡ�ُ�ۡم َطٓاِئَفٞة ّلِ وَ�ة:("  َفَلۡوَال َنَفَر ِمن ُ�ّلِ ِفۡرَقٖة ّمِ لكن ما رأيناُه وعاَ�شناُه،  .  )122التَّ
ُعقوٍد  ثالثة  ومنذ  زلنا،  مَجرَّد  سفيا لأل   ،وما  أفعاٍل "،  عباراٌت    ..."Reactions" "ُردود  ُد�ا  ُتؤّكِ

ةٌ  ٌة إعالِميَّ  ثِل ن مِ ؛ مِ ِخطاِبيَّ
َ
ول�س ة! وأدَركنا! واَتَ�� لنا! إ��،  َك رَ ا�َ�   ةِ �� قيادَ   اإلخَوةُ   ارَتأى /نايْ : ارَتأ

 إ  "Responses" "اسِتجابات"
َ
ة ُت�ا�ُ� أ  َ� س��اتيجية جادَّ

ُ
ِة أ َة َقِضيَّ َة وَمرَكِز�َّ يَّ ٍة ّمِ َوراَء�ا ُمجَتَمٌع    ،مَّ

 . عظيٌم ُ�مام..

 
َ
أ ذلك؛  تحقيِق  و��ن  ب�نكم  وَ�ُحوُل  سادة  يا  َمَنَعُكم/يمَنَعُكم  الذي  ِضيُق  ما  َعَطِنُكم ُ�َو 

أم  .وَص�ِ�ُكم..  وَ   َضعُف ؟!  ُة  َبص�َ�ِتُكم  ِتُكم..ِقلَّ َمن    ؟!.أ�ِليَّ وَعْقِلّياُت  َمداِرُك   �� ��يبٌة 
�ن! وم��م حركة ( فون أنُفَسُ�م باإلسالِمّيِ فون/ُيَصّنِ   آالف الساعات)؛ فمثًال؛ لو أنَّ  حماسُيَصنَّ

! ع��  الناس! أو مع  أنُفِسُكم! مع  ُمنَفِردينأو  !  ُمجَتِمع�نال�� قضا�ا أعضاُء َمكَتِبُكم السيا��ّ�  
َعقٍد مدى   "  ِنصِف   �� األخ��ة،  سنوات  ا��مس  فقط  الَوفاِء!  َ�ْسو�ِغ م���،  َعالقاِت  َبقاِء   !!"

العَ  وِرّيِ  السُّ ظاِم  الّنِ مع   ! وا�َ�ِفّيِ م��ا  املعَلِن!  ا�َ�ميِل!  ِبَرّدِ  َصْ�ِ�ّي �ّيِ  رَ واالعِ��اِف  َخلِفِھ    ...النُّ ومن 
  ِ�ّ الفاِر��ِ اإليرا�ّيِ  ظاِم  َفِوّي الّنِ َجَلساِت "  ...الصَّ  ��  �َ ُق��ِ لو  الساعات  من  الَعَدُد  "  اسِ�ْبــداٍع �ذا 

"Brainstorming ِة اِملعياِر�َّ ِة  اإلسالِميَّ ِة  السياِسيَّ النظر�ِة  لبناِء  وُمَمْنَ�َ�ٍة  َطٍة  ُمَخطَّ ة  "    املَرِجِعيَّ
�ّ ِمعياٍر ِسيا��ّ�ٍ قِ َقَطعُتم شوًطا ُمعَتَ�ً�ا �� َبلَوَرِ��ا وِ�ناِ��ا، وما َينَ�ِثُق ع��ا من "م  نتُ ُك ) لَ سامّ �َ ( "  يا��ِ
"Political Standard ألنفِسُكم وُمجَتَمِعُكم وَش " 

ُ
ِتُكم؛ عِبُكم وأ �ِ� معكم ِبُموِجِ��امَّ بموِجِبِھ  /للسَّ

َبص�َ�ةٍ  َغرْ   ...ع��  ال  فقد  لكن  اسِتْ��اٍن؛  وال  من  َو  ٍة  ألِفيَّ من  أك�َ�  منذ  ون  األصوليُّ ُعَلماؤنا  قاَل�ا 
" : مان؛ أنَّ ِرهِ الزَّ   ال��يُح   الصاِئُب   و�التا��؛ ال ُير�� ا�ُ�كُم   ."..ا�ُ�كَم ع�� ال���ِء َفرٌع عن َتَصوُّ

َر واملُدَرَك؛ باِدَي الرأي َصوُّ ن ال َيمِلُك التَّ  !ِممَّ

َذَكرُ�� أعاله  الثالَثُة  ياُت  َجّلِ مْ ا  التَّ وَح ثِ للتَّ ولَ يِل  وِجماُع�ا   وجاِمُع�ا  ،ر�َ�صْ ا  �َس ْسب،  املشَ�َ�ُك 
لفيُق ب�ن   ��يــرِ "التَّ سو�ــِغ " و  "التَّ نا ما زلنا َنُظنُّ ف��م  -ُع  ــا�ِ النَّ   "ال�َّ من   -صاِ�ِ��نمن الحِسَ�ُ�م  ، ونَ خ�ً�األنَّ

ِة.  .ص�َ�ِة..البَ   َضعِف  ِة األ�ِليَّ وعليھ؛ أرجو م��م ول�م َقراَر    (حماس).  ِة َك رَ َح   ةِ يادَ . عند قِ . و�التا�� ِقلَّ
اتِّ  وَعَدم  فِس،  النَّ وَسكيَنَة  ِة خاِذ  الَعْ�ِن،  نا    ُ��َّ أ��اص-أنَّ أو  َقراِرِ�م!   ُنناِزُعُ�م  -ِكيانات  َة  استقالِليَّ

ون! أو   م! بما ذ�بوا بھ أ�َعَد من غ��ِ�م! أرجو م��م ول�م عدم اتخاِذ  عل��  ُنزاِيُد وَم�اَنَ��م ال�� َ�سَتِحقُّ
ِة �ذه   ًغااملُبَتَذَلِة    املَُ��اِفَتِة   ا�ُ��َّ قِد الَبّناِء   ُمَسّوِ �ِ� الشر�ّ�.  ،ِلَعدِم َقبوِل النَّ -. ولِكّنا باملقابل  .أو النُّ

الَفراغ َيكَرُه  الَ�ْوَن  ِسلَعِ�ِ�م  -وألنَّ  بِحفِظ  ُ�ُ�م  الز�اَدة..ب  ؛ُنَنّ�ِ َم�اَنَ�ِ�م.اسِتداَمِة  وِرعاَيِة  َ�ّدِ   ؛!  ال�َّ ي  من 
 .! ..واالرِت�اس   واالنِت�اس 
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ِبَوصِفُكم القاِئم�ن/الظاِ�ر�ن  ا�َ�َ�ر    إلقاِمِ�ُم ! و .جود..وْ من َخ�ِ� املَ   ِبَ�وِنُكم  الناِس   إحراِج إنَّ َعصَر  
ُ�م من خاَلَفُ�م! وال َمن   ! الذين ال َيُضرُّ نفيِذ، ع��  اسِتفراِغ طاَقاِ�ِ�م  .! و.َخَذَلُ�م. با�َ�ّقِ �� الَعَمِل والتَّ

خطيِط.. وَدْمِغِ�مو  .حساِب الِعلِم والتَّ   ، ع�� َدحِضِھ   ُقدَرِ�ِ�ممنھ، أو    الْنِف�اِكِ�مبما ال َس�يَل    َغَلَبِ�ِ�م 
ٍة  ة اُ��اَصر)! َوَوَطِنيَّ ٍة (ِقطاُع َغزَّ يَّ ٍة من ُمعاَدالٍت وَتواُزناٍت َمَحّلِ ة!! و�قليِميَّ عقيِد، ل�س    ! وَدوِليَّ غايٍة �� التَّ

ا  أَثُر�ا وحْسب، و�نَّ   - يا سادة-أنتم  عليكم   نَّ ما ع�� ا��ميع؛ ِممَّ
َ
�ِ�َكْت  منھ أكتاُفُ�م، و  ْت ـأ

ُ
أنُفُسُ�م،  أ

و  ُتِقَصْت انْ و ُ�ُ�م،  �ِدَرْت إ�ساِنيَّ
ُ
اس�ئذاٍن   .أعماُرُ�م..  أ �غ�ِ�   � َو�َّ قد  الَعصَر  �ذا  َرْجَعٍة   ،إنَّ  وال    ،وال 

 
َ
إ�� تحقيِق    -و�ال�اد! ُ�ْسِلسون ِقياَدُ�م-فإنَّ َمن أراَد �� أياِمنا �ذه إداَرَة وقياَدَة الناس  وعليھ؛    !َسٍف أ
�ِ� معھ/مع�م    ...و�داَرَ�ُ�م...  وَلِزَمُھ أن يح��َم إراَدَ�ُ�م  (��ًصا �ان أم ِكياًنا)َوَجَب عليھ    ،ٍة ماؤ�َ رُ  بالسَّ

�يِح   قِل ال�َّ ِة: النَّ ليَمة.   (إن �انوا ُمسِلم�ن)،ع�� بص��ٍة من ُثالِثيَّ ر�ح، أو الِفطرِة السَّ   أو الَعقِل الصَّ
يختاُرُه املديُر أو القاِئُد وَ��َتقيِھ. �ذا �لھ؛    ِخياًراال    ...ضروَرًة الِزَ�ةً جوُب  وا��مُد ِ�، أن باَت �ذا الوُ 

َنتَ  "ونحن   : أنَّ الفطر�ِة  ا��قيقِة  َر  ُمَ�ّ�ِ ُم  الِبداياتَف�َّ ِبَنْقِص  ال  �ايات  الّ�ِ بَكماِل  ولكن؛   ."..الِعْ�َ�َة 
 !! ِلُعقودول�َس    .ة..يا سادَ   ِلَسَنوات

راِتِھ..الناِ�ُ� بِ  ِة ا .َف�ِمِھ وَتَصوُّ ِتنا العرِ�يَّ ِة ��  واملُعاِ�ُش َ��ر�اِت األحداِث واتجا�اِ��ا �� واِقِع أمَّ إلسالِميَّ
ِرنا  َيخُلُص إ�� يق�ٍن َفحواُه أنَّ َمس�َ�َة َ�غي�ِ�نا    .السَنواِت األخ��ة.. ةً و�َ وَتَحرُّ وأْ�َعُد    ، �َضِ�نا أْطَوُل ُمدَّ

ُر..  ،َمدًى  ُر/ُيَتَصوَّ َيَتَصوَّ �ان  ا  طر�َق    .ِممَّ َسَلَك  َمن  ُيلِزُم  بَدوِرِه  و و�ذا  وال��ضِة  التغي�ِ�  حر�ِر  التَّ
واإلعداِد  التخطيِط   �� واملَدى  ِة  للُمدَّ اًفا  الناِ�َ�ِة..  ؛اسِ�شر الَقناعة  �ذه  ة..  .ُي�ا�ُ�    . واملُسَتِجدَّ

أرًضا   فال  ظ�ًرا    ...سَيقَطعو�ال؛  (  ...سُ�بقيوال  حركة   �� و حماسوالساَدُة  َمعِنيُّ غ���م  )  من  أك��  ن 
ِة، والعمِل بُمقَتضا�ا وع�� ُ�دا�ا،   � �ذه الَيقيِ�يَّ ركزّيٍ وقٍع مَ ِبَوصِفِ�م قائم�ن ع�� مَ بالِتقاِط وَتَبّ�ِ

 
ُ
ُر ـُمبَ "وَلَعلَّ �ذا �و    .َجمعاء..  ِة يَّ ، ال بل واإل�سانِ اإلسالمية   ِة مَّ من قضايا األ   مؤخًرا   ! َلْوِذِ�م وُ��و�ِ�م"ّرِ

ال و عُ إ�� ُعموِم  اُ��َمالت، ��  و�جماِل  الواِ��ات،  َوُوضوِح  ِة  ضع�م لو موِمّيات،  السياِسيَّ ثيَقِ�ِ�م 
ة"  األحدث العامَّ ياساِت  والّسِ املَباِدئ  ا�َ�قيَقِة -ولكنھ    ..."وثيقُة   ��-  " ُد  إ��  ل�ُ ل"  ُمَسّوٍِغ ُمَجرَّ روِب 

واملُناَورات!    ؛األماِم  اإلعالم!  َد  ُمجرَّ (ول�س  واملُعاَ��ات  الِعلِم   �� عليھ  الواِجَب  يجَ�ِ�َد  َلم  ن  ِممَّ
حرَكِ�ِ�م.. ُعُمِر  من  املاِضَيِة  الثالَثِة  الُعقوِد  خالل  ِر  فَمثَ   .واُ��اَمالت!)  املَُقّصِ ِم  املَُعّلِ َمَثُل  �ذا   �� ُلُ�م 

راِت َدوَرِتِھ  املَُ��اِوِن بالعمِل ع�� إح�اِم َمفا� ِة  )،  Course(يِم وَتَصوُّ َر لھ الُوجوُد ع�� ِمَنصَّ فعندما ُقّدِ
وأرَ�َك  ارَتَبَك  عليم،  التَّ وِمَحّكِ  قديم،     ،التَّ

َ
َوَ�َ�أ َفالَذ  وَدَ�َش،  الُعموِمّياِت    -اضِطراًرا-  وَ�َ�َت  إ�� 

املفا�يِم  من  واُ��مالِت  واسِتعطاِف    والواِ��اِت  واسِتدعاِء ال���ي  والتصورات،  النف��ّ�،  َع 
َفق؛ للُوصوِل    َتمر�رِ "  َ�سو�ِغ ّي، من ِقَبِل املشارك�ن؛ من أجِل "عورِ َن الشُّ التضاُم  ِفق/ُيتَّ ا��ال كيَفما اتُّ

وَرِة إ�� ِ��اَيِ��ا ِة شاِ�َلة!. و ..بأقّلِ ا��سائر  بالدَّ يَّ
َ
 ع�� أ
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تِ -أدِرُك تماًما   ِة َقِض�َّ ة /انِلَرصيِد رجاِل�ا، وَمرَكز�َّ مَّ
ُ
ِة األ ُرُه!    -َقِضيَّ الساِئَد �� صاِ�ِ� ما ُت�ّ�ِ االتجاَه  أنَّ 

ُعموِم   ِقَبِل  من  تفر�ٍق  دون  واء،  السَّ ع��  ٍة  وَعَمِليَّ ٍة  ِعلِميَّ اِقَف  مو من  (حماس)  َحَرَكُة  ُغُھ!  وُ�سّوِ
  . �ا املناِصَرِة واملُواِلَيِة.. ا���ِ الناِس وُنَخِ�ِ�م ب�ن ما �و َتْ��ير! وما �و َ�ْسو�غ! وال كب�َ� ُمقاَوَمٍة من َجم

�َ�   -وما زلُت -وكنُت   ْقَد الَبّناء والنُّ ُ�م يأخذوَن �� اعِتباِرِ�م وَمس�َ�ِ�ِ�م النَّ أراِقُبُھ عن َكَثٍب واج��اٍد؛ َعلَّ
َة والَوفاَء ��  دون أْج   ...شوِدِ�مَم�ْ و  ...جوِدِ�مَموْ م��ما �� َرْدِم الَفْجَوِة ب�ن    الشر�ّ�، واإلفاَدةُ  ٍر، إال املََودَّ

أجِل   .ْ�َ�ة..وا�ِ�   القر�ى من  عنھ،  ُمَتناِزٌل  أنا  االسِت�ناء؛  �ذا     قضيِة   وح�� 
ُ
املركز�ة،    ِة يَّ اإلسالمِ   ِة مَّ األ

َع ل. وال بأس عندي ع�� َمن أراد و�حقاِق حّقٍ و�بطاِل باِط  َشبُّ ِخطاِبنا /! بحقائِق وأف�اِر وآراِء َمقاِلناال�َّ
َرت    ...املفتوح �ذا ُة َقرَّ ْ�ِص الفاِجر!  حقيَقَة أنَّ َهللا  فشر�َعُتنا اإلسالِميَّ ُد ديَنُھ ح�� بال�َّ  ُيَؤّ�ِ

  ِد امل�ِ�   ِة يَّ ِض قَ   �ن: قاِئم�ن وعاِمل�ن من أجِل يِّ سطي�ِ لَ إنَّ ِمعياَر ُمواالِة العر�ّي واملسِلِم لنا؛ نحن الفِ 
ُد   األق��� ياِق (ُنَؤّكِ حوَلُھ �و أَحُد   أنَّ امل�ِ�َد األق��� الذي باَرك ُهللا ) Fact( حقيقةَ �� �ذا الّسِ

َلِة  َلِة املساِجِد الثالَثِة املَُفضَّ ول�س بأّيِ حاٍل  .ال�� ال ُ�َشدُّ الّرِحاُل إال إل��ا.. ؛اإلسالم ِة ر�عَ �� َش واملَُفصَّ
ر�َفْ�ن  ثاِلُث ا�َ�َرَمْ�ن"  من األحواِل     "؛ فَحَرَميِ الشَّ

ُ
؛  املَّ�ِي  ا�َ�َرمُ الشر�َفْ�ن وحْسب �ما:    ِة يَّ اإلسالمِ   ِة مَّ األ

َمُھ إبرا�يُم   بوّي املََدِ�ّي ، ووالذي َحرَّ َمُھ خاَتم األن�ياء واملرسل�ن محمد  ا�َ�َرُم النَّ .  ؛ والذي َحرَّ
باَت   و  واِجًباوعليھ؛  ا�َ�َرَمْ�ن  اسِ�ن�اُر  َتجِلَيُة  "ثاِلُث  ا��اِطَئةَ ِعباَرَة  املوِ�َمَة  ر�َفْ�ن"  وغ�َ� الشَّ  ،

األق���املشروَعِة،   امل�ِ�ِد  تمثيِلنا    ،)والُقدس   َحوَل  ِبِمقداِر  �و  لنا  وُنصرِتِھ  ُمواالِتِھ  ِمعياَر  إنَّ 
ِة فيھ.. نَكِة  ول�س ِ�ِ�َ�ِة َغَلَبِة َتواُزناِتنا السياسية، أو ُمناَوراِتنا اإلعالمية، أو ِح   . لشر�َعِتِھ اإلسالِميَّ

ة غاِتنا الذراِ�ِعيَّ " =  Sustainability"  االستدامة(  اسِتداَمةوعليھ؛ فلَنَتعاَ�د    ...الذاتية  تخر�ِج ُمَسّوِ
صَرِة باملعا��اِت   �ذا املعيار االستمرار�ة + الَعطاء + التطو�ر)    عملياِت ، و"ِة يَّ لمِ العِ   من املُواالِة والنُّ

ة.."،  املفتوح   العقِل  فاِفيَّ "  .والشَّ إ��  �وِء  ال�ُّ ْ��يراتدون  الضرورَ التَّ عند  إال  َ��يَحٍة  "  و�أسباٍب  ة، 
ْفِس   ،" لألسباِب املُبَتَدَعِة املَُسّوِغات�ذا فضًال عن اسِتمراِء "  .َمقبوَلة..  وحْسب.  ،واملُرِضَيِة للنَّ

) َحَرَكُة  ُتدِرَك  أن  روِرّيِ  الضَّ �  حماسمن  ُمِحّ�ِ أنَّ  حقيقَة  أبناِء )  من  ِة  الفلسطيِ�يَّ ِة  القِضيَّ وأنصاِر 
أبناِء   من  وغ��ِ�م  الفلسطي�ّ�ِ  ُمواِط��  واألمة  العر�ّي    الشعبا��تَمِع  م��م  األَخّصِ  وع��  ة،  اإلسالِميَّ

َزتُھ القرائِ م��م  املَقاِل/ا�ِ�طاِب املفتوح  �ذا  يِم��ا، و�اِتُب  اململكة العر�ية السعودية وُمقِ  ُن  (ألنَّ ما َعزَّ
) ونظرَ��ا ل�م ال �عدو حماسواملَواِقُف عندي، وألكَ�ِ� من عشر�َن عاٍم َمَضت، أنَّ زاوَ�َة َنَظر حركة (

وافِ  عاٍت  َتَ��ُّ  صندوق 
َ
أ اسِ�ْثماراٍت  أو  ُت�َتَظر  .وَفر..ٍر،  م��م  أف�ار  م  !ال  ُتَقدَّ َتوِصيات  ُحلوَل    !وال  وال 

الضرورّيِ ).  !ُترَت�� يملكإدراِك   من  أ��م  ٍة �ا  ماِليَّ عاٍت  ت��ُّ ُمَجرَّد  من  وأغ��  أك��  �و  ما  َتحِرُص   ؛ ون 
َم من خالل�ا..    لقضيِة   .َحَرَكُة (حماس) وأتباُع�ا أن ُتَقدَّ

ُ
  . فلسط�ن الُ�مام..  وُمجَتَمِع   ،املركز�ة  ِة مَّ األ
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س��اتي�ّ�ِ ع�� َبّثِ  ِبُ�ّلِ ما أوت�ُت من إم�انات الَعَمِل اإل   -إن شاء هللا-من أجل �ذا، وغ��ه، سأس��  
أبناِء    ،وأف�ارِ   ،وآراِء   ،وَحقائَق   ،َتجاِرَب  ب�ن  نطاٍق  أوَسِع  وع��  �ذا،  املفتوح  ُمجَتَم��  َمقا��/خطا�ي 

�� اإلسالمية،  العر�ّي،  َشع��الفلسطي�ّ�، و  مَّ
ُ
ٍة...  وأ ِة ُلغاٍت َحيَّ واِء؛ َمن واَفَق��  وِ�ِعدَّ املوِقَف    وع�� السَّ

ٍة أخرى؛ يَ ومن ناِح   . ..ٍة يَ ُ�غَيَة َرفِع وَتقوَ�ِة ج�اِز َمناَعِ�ِ�م السيا��ّ� من ناِح   ؛و�ذا  . م��م أو خاَلَف��..
ات ِعلِمنا اإلدارّيِ   ..." Consumer Awareness" "َو�ِ�/إدراِك املُسَ��ِلك "ِلَرفِع َم�سوِب   فإنَّ ِمن َقطِعيَّ

أنَّ   امل�سوَب االختصا��ّ�ِ  اإليجا�ّي..  �ذا  داُفِع  التَّ ملستوى  وحاِسٍم  ٍد  ُمَحّدِ ِمعياٍر  أَ�مَّ  وَمَلَكِة    .ُ�عَتَ�ُ� 
املُدِرك.. باُ�ِع  "  .التَّ ِقَبِل  من  ُم  ُيَقدَّ ِد ِلـما  وا�َ�َدماتُمَزّوِ املُنَتجات  العاي  وِق  السُّ  �� والَعكُس   .ملّي.." 

ياَسِة! واإلعالم!  -لألسف-��يح. وَكذا ا��اُل   َي الّسِ  �� ُسوَ��/عاملَ

منا َجَدًال لـقِ  ا و�ًغاْس �َ ! ول�س  �يًرا�ْ تَ ) بأنَّ ما �ان م��م  حماس(  ِة َك رَ َح   ةِ يادَ ولو َسلَّ ! فإنَّ سؤاًال اسِتف�اِمي�
ا يَ  ا عام� ٍة، و�ش�ٍل   ھُ طَرُح نفَس اسِ�ن�اِر�� ُھ؟!  ضاِغٍط:    بقوَّ وُ�َوّجِ ن يقوُد  وُ��َتَظُر ِممَّ ُع  �ل �ذا ما ُيَتَوقَّ

�ي�ُن للَموجوِد واإلل�اُم للَم�شود؟ُسُلو�اِتِھ أُ�َو االج��اُد �� ت��يِر   راِفع�ن  �ل أنتم باألساِس  ؟! أم التَّ
ر�نُملِ�م�ن، يا سادة، أم    داِفع�ن �ن  َمرفوع�ن ُمَ�ّ�ِ  ؟! َذراِ�ِعّيِ

ن َجَمَعْت�� ��م  ياِت )، وعاَ�َش م�� حماسحركة (  َتجاِرُب سأل�� أحُد اإلخوِة الكرام، ِممَّ َجّلِ   ِة الثالثَ  التَّ
وُمشاَرَكِتِھ   جميَع�ا،  سأل��   -َمش�وًرا -أعاله  أيًضا،  �ذا  املفتوح  َمقا��/خطا�ي  حول  املشوَرِة  تقديَم 

اسؤاًال   ُب  َعَمِلي� ُمَتطلَّ �و  ما  خطيط=    )Performance(  أِدَيةالتَّ (  تأِدَيِة :  نفيذ +  )  Planning(  التَّ   التَّ
)Executing( ِة ِة املعيار�َّ ِة اإلسالِميَّ ِة السياِسيَّ ظر�َّ ِة   ) ُمقَ�َ�ِحُكم �� تأس�ِس النَّ ) لو َعَزمنا سامّ �َ (  املَرِجِعيَّ

ِبَبلَوَرِ��ا   روَع  �اآل�ي:  و الشُّ اإلجما�ّ�  جوا�ي  ف�ان  ا��ال؟   �� من  فْ إِ ِ�ناِ��ا  املمنوَحِة  الِفَلِل  أحِد  راُد 
ُتُھ ما ب�ن اثَنْ�ن   ِة لُسك�� السادة أفراد قيادة حركة (حماس) من أجِل مشروٍع ُمدَّ ا��كوَمِة الَقَطِر�َّ

وثالث�ن   ِسّتٍ  إ��  ِبَجعِل�ا  )  32-36(وثالث�ن  ات"ش�ر،  َعَمِليَّ "ُغَرَف   "War Rooms"    ٍة ُخطَّ لَتنفيِذ 
ا، من ِقَبِل فر�ٍق ُمنَتًق نِ إدار�ٍة موضوَعٍة ِم�ْ  باِب  ي� الشَّ   َسَنة"   40- 30"والّرِجاِل    َسَنة"  30-20"ى ِمَن 

تَ  ع��  وَ ِص وْ بناًء  ٍة يفِ ِظ يٍف  َذِكيَّ أ�داٍف  لتحقيِق  دقيق،  النظر�ة    "Goal"غاَيُ��ا    "SMART"  ّيٍ  بناء 
"Theory"   َ�) ّوالعقلسام ال��يح،  النقل  وع�� أساِس ثالثية:  الصر�ح، والفطرة    )، من ُمنَطَلِق 

واإلبداع،  السليمة، واملعاصرة  األصالة  مواصفا��ا:  ٍة  خالل  و   و�آليَّ من  حركة ذلك  اتخاِذنا 
 
ُ
ا لَتجسيِد ذات النظر�ة؛ من خالل َتفر�ِغ ما �� ِجعاِب  "Model"وَذًجا مُ نْ (حماس) أ ا وَتطو�ِر�� َبحِثي�

َجْعَبة)   وُشيوِخ    جميِع (َجْمُع  فوق"!-60"وَ�ِرمون    َسَنة"!  60- 50"ُك�وِل!  من    فما  ا��ركة  قيادة 
َد  بُمجَمِلِھ  (ألنَّ ما �� ِجعاِ�ِ�م لآلن ُ�عَتَ�ُ�  َتجاِرَب   "!)  Expertise"  ِخ�َ�ة"! ول�س  Experience"  َتجِرَ�ٍة ُمَجرَّ

مَ  وغ��  العُ َمسبوَقٍة  مع  وِ�َتداُؤٍب/َتضاُفٍر    ِة ياَس والّسِ   ر�ح)،الصَّ   ِل ْق (العَ   ِة يَّ ياِس الّسِ   لوِم سبوقٍة، 
  ) Political Standard(  القيا���ِّ   السيا���ِّ   ومن ثم َ�شَرُع ِبَوضِع اِملعيارِ   ...�يح)ال�َّ   ِل ْق (النَّ   ِة يَّ رعِ الشَّ 

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



 

 
 

   .)..سامّ (�َ   بناًء ع�� النظر�ِة   اإلسالمّيِ 
ُ
  ِة َك رَ مع َح   ِة عَ وِّ نَ تَ واملُ   ِة َف لِ �تَ ا�ُ   ِة يَّ اإلسالمِ   ِة مَّ ِلَس�ِ� شعوِب األ

اإل -(حماس)   ُمقَ�َ�ِحنا   � َيَ�َب�َّ َمن  مَ   -س��اتي��ّ أو  و�موِجِب  َبص�َ�ٍة،    )Methodologies(  ن��ياٍت ع�� 
 .. . )Standard(  القيا���ِّ   عيارِ املِ   فِس ُمنَ�ِثَقٍة عن نَ و   ،َعٍة نوِّ تَ َفٍة ومُ لِ ختَ مُ 

ب �ُ َطّيِ َتَوجُّ �ان  إن  (Attitude"  �ُّ ف��ِ النَّ َموِقُفُكم  /ُكم،  حركة   �� السادة  أ��ا  َخْنُدُق )،  حماس"،  التَّ
ُس والِعناُد فيما �عتقدون  وَ  ُّ��َ َتھُ و  ھُ وابَ صَ و  ھُ قَّ َح التَّ   وعدم اعِتباِرُكم، أو ح�� اكِ��اِثُكم، للرأيِ   ...ِ��َّ

ِة املُْنَكَرةِ   الّزِ�اَدةِ َسِب  بَح -باِر أنكم  اآلخر (طبًعا، �ذا العتِ  عيَفة و  ا�َ�ديِ�يَّ !    -الضَّ القاِئموَن ع�� ا�َ�ّقِ
ِهللا  أمُر  يأِ�َي  ح��  َخَذَلُ�م!!!  َمن  وال  خاَلَفُ�م!!  من  ُ�م  َيُضرُّ ال  َكَذِلك  ،الذين  �سَ�ِنُد  !!!!َوُ�ْم  وما   ،(

و�َ   يِھ إلَ /يِھ لَ عَ  وُ�َ�ٍ�  ٍة  أِدلَّ َوَوقاِ�ع..ِمن  اآلخرومُ َتلُ   -مُك شأنُ   و�ذا-فلماذا    .را��َن  الرأِي  صاحَب  -   ون 
ِكياًنا أم  �ان  وَ   ��  -��ًصا  َم�اَنِتِھ َتَخنُدِقِھ  ع��  وَعَمِلِھ  ِسِھ  أنَّ َتَ��ُّ �عتِقُد  و�ما  ا�َ� ،    واُب والصَّ   قُّ ھ 

ّ�  ؟!!  �يُح وال�َّ  الِقيا��ِ ة/اِملعيار  اِملظلَّ ع��  املرِجِ�ّ�  أين  اج��اِدُكم  و املفروُض  َتقديِمِھ  َبلَوَرِتِھ 
 
ُ
ة قاِط ألنفِسُكم ولآلَخر، ولأل االستظالل بھ،    ميِع ة، بما ُي�يُح ل�َ� يَ املاِض   ِة الثالثَ  قوِد العُ   ة، خالَل بَ مَّ

الَبّناِء   املشَ�َ�ِك  للَعَمِل  ھُ   ِبُموِجِبِھ؟!!للَعَمِل  وَسْقٍف  َوجُّ التَّ �ذا  يكن  لم  ما   املوِقُف /إن  �و   ُّ� ف��ِ النَّ
بھ   َ�ُم  وُ��َّ (ُيوَصُف  وحركة  �ن،  باإلسالِمّيِ فون  ُيصنَّ ِمن  حماسَمن  م��م!  ٍة )  "  ،َفوِقيَّ  و 

ُ
ـــِة أ   َنَظرٍ "  حاِديَّ

ٍر،  ؟! افماذا ي�ون إذً   وَنْظَرٍة وَفْ�ٍم وَتَصوُّ

ُغ وال ُ�سَ�ساغُ   أنَّ )  حماسفلَتعَلم حركة ( كث�ً�ا من أبناِء ا��َتَمِع    ،وال ُ�َشّرُِف بل  ال  ،  �ذا أمًرا ال ُ�سوَّ
ھَ  َوجُّ َن أنَّ التَّ �َّ ا��اطَئ    املَوِقَف /الِفَلسطي�ّ�ِ الَعَر�ّيِ املسِلم. وال يفوُت��، عدًال و�نصاًفا، أن أبّ�ِ ف��ِ النَّ

لِ��َّ  َحُد  �ذاالسَّ
َ
ُد؛ أنھ أحد؛ ول�س �ل)  �و أ عِل  الفِ أ�ّمِ األسباب/الِفَ�ن وراَء ُظ�وِر ُمعَظِم ُردوِد (أَؤّكِ

َفِة والَعنيَفِة  ِة من ِقَبِل األ��اِص والِكيانات األخرى ضد حركة (حماس) وقياَدِ��ا �� ساَح   ،املتطّرِ
الِفَلسطي��ّ  األقّل   أو  ... ُمجتمِعنا  ةَ إظ�ارِ�م    ع��  اِليَّ ةَ /الّالَفعَّ لِبيَّ ��  Passivity"   السَّ عِم  الدَّ َة  وِقلَّ  "

ات  �َ  ول�س ُكرً�ا   .. �ذا فضًال عن ُعموِم الساَحِة العر�ية واإلسالمية...مع�ا.عاط�ِ�م الَقضايا واملسَتَجدَّ
 .. َوَتْبِليِعھ! .�ِغِھ وِ ْس كما تجري محاوالُت �َ   ...ًة وم��اًجاشر�عَ ديًنا و ؛  آُمًرا م��م ع�� اإلسالِم تَ وَ 

�ذا   ِخطاِبَك املفتوح/ مقاِلَك   ِء أ�يُب ِبَمن قد َي�تاُبُھ شعوُر أو �ساؤُل: ِلَم َلْم ُتحاِور بحقاِئِق وأف�اِر وآرا
ل باملبادَ َف أ�يُب بھ/��ا التَّ ) نفس�ا؟!  حماس(  ةَ َك رَ َح  فإ�ي اجَ�َ�دُت ذلك    لذلك من َطرِفِھ/َطَرِف�ا؛  ةِ رَ ضُّ

وقد َعَزمُت أال أذ�ب مع إخوا�ي �� قيادة   . ال َحياَة ملن ُتنادي..و   .دون جدوى..  -لألسف-من َطَر��، لكن  
مَعِة   إ�اَنٍة ) أ�َعَد ِمّما َذَ�ْبُت؛ فاألمر أض�� مصَدَر  حماسحركة (  ! للَعز�َمة  َتْو��ٍن و  !للسُّ

لون    إْن   سأكوُن من أسَعِد الناِس  َد �� أنَّ الساَدَة �� َمكَتِب حرَكِة (حماس) السيا��ّ� سوف ُيَحّلِ تأكَّ
، ثم إ�� الناس، �� َ�وِنِھ َمقاٍل/ِخطاٍب  (�ذا مع إعذاري إ�� هللا    ِخطا�ي املفتوح/وُ�ناِقشون َمقا��
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ِة ب�ن َموْ ل�َ� َمفتوح)   علوا من قبِل أك�ِ� من  كما فَ   .وِدِ�م..ُش وَم�ْ   ...وِدِ�مُج لوِص إ�� ما فيھ َجْسُر الُ�وَّ
  واملفروُض أنھقر�ري (سبع صفحات،  م تَ �ِ �ِ َش ناقَ ِ�م وُم حليلِ " من تَ م1994َعقَدْيِن من الزمن، �� عام "

حول   إل��م  م  املُقدَّ أرشيِفِ�م)  ًال   َنواةِ ِضمَن  ُمَمثَّ �ان  والذي  آنذاك؛  آسيا  شرق  جنوب   �� عمل�م 
َد �� ِفعَلُ�م �� التَّ باكستان.    - إسالم أباد    –بمؤسسة األق���     أ.   َفِة واألرَش   ِة َش ناقَ حليِل واملُ والذي أكَّ

مَ  الوليد  االجتماعاِت   لشعَ أبو  أَحِد  َم   ��  (ا��اردنز)    ِھ بِ كتَ ��  شارع  تَ   - َعّمان    -��  إّبان  يِھ  األردن،  َوّلِ
 . َمنِصَب نائب رئ�س املكتب السيا���ّ 

(   احِتفاءَ و  َسعاَدةَ !  ِ�ُض أف�َ  حركِة  قيادِة   �� وغ���محماساإلخوة  وُهللا    ؛)،  أعَلُمُ�م  ال  ن    ِممَّ
�ذا؛    رِ وَ� َج و  وِن مُ ضْ مَ بِ   ...!َ�عَلُمُ�م املفتوح  ُق  مقا��/خطا�ي  َسُيَحّقِ هللا-ملا  وَتقوَ�ٍة    -بإذن  َرفٍع  من 

ُل راِفَعًة ل�م، وملن �س�ُ� �� ِر�اِ�ِ�م، �� َمس�َ�ةِ   ...للَمناَعِة  ِر  و   التغي��ِ   وَم�سوِب َو�ٍ� و�دراٍك ُ�َشّ�ِ َحرُّ التَّ
ُق كذلك الَبص�َ�َة املشَ�َ�َكَة ��   .!!وا ِبِحمِل�ا..وال��َضة؛ وال�� من الواِ�ِ� أ��ا أثَقَل�ُ�م وناءُ  و�ما ُيَحّقِ

األَحد..َس  الواِحِد  ِهللا  إ��  َدعَوِ�ِ�م  واال�ِتمامُ   .�يِل  ة  فالَ�مُّ  للذين  والِ�مَّ َعُدّوِ  وأشّدِ  أخَبِث  َصّدِ   ��  ،
ُة  آمنوا، َ�مُّ وا�ِتماُم   ة..  َجداَرةٍ َبص��ٍة، و�التا��  ّداُه َمز�ُد  ا�َ�ميِع؛ بما ُمؤَ وِ�مَّ أرجو من وعليھ؛    .وأ�ِليَّ

ول�م   (حماس)  ة،  التَّ حركِة  الِعلِميَّ واملُراَجعات  املُعاَ��ات  وأماَنِة  ِة  بمسؤوِليَّ َمضموِنِھ  مع  عاطي 
املفتوح.. الَعقِل  ات  ُمناَوراِ�ِ�م    .وَعَمِليَّ ِق  وَتَفوُّ ِة،  ياِسيَّ الّسِ َتواُزناِ�ِ�م  ِلَغَلَبِة  إخضاِعِھ  وَعَدِم 

وَتبْ  ة،  َبَلَع)(مِ يِع  لِ اإلعالِميَّ املُس  ن  غاِ�ِ�م  معلومٌ   .َتمَرأِة.. ُمَسّوِ �و  ا  ��:    فِممَّ النُّ و�� 
ُ
ال  ِأل ا��يوَش  أنَّ 

   ةٍ �سَتطيُع إيقاَف حقيقٍة أو رأٍي أو ِفكر 
َ
ِب�ُب من اإلشارِة يف�ُم... اواُ��قد آَن أ  . واللَّ

اَيَتُھ ، وَمن يحِملون ر ُمحاَر�ون ، وُدعاُتُھ  قليلون أدرُك تماًما أنَّ أنصاَر َكالمي وَطر�� أعاله �� أيامنا �ذه  
َ�مون  ُم�َّ اإلدراك؛    . ..ُمقاَومون  �ذا  وِ�َرغِم  الَوشيَك  لكن،  القاِدَم  أنَّ  شكٌّ  يخاِ�ُ�ُھ  ال  يقي��  فإنَّ 

عراِضِھ بإر�اصاِتِھ  
َ
قر�ب..  وأ ماٍض  عن  القائُم  ا��اِضُر  َكَشَفُھ  ما  ل��ميع،  َلم    .سيكِشُف  إن 

االنِفجاِر!   َفتاِئِل  ِ�َ��ِب  أمَرنا،  االنكساِر!  وَعوامِ َنَتداَرك  اِل  وِعالِجي� ا  ِعلِمي� َس�يِلنا  ؛ وَ�عاُ�ِد 
ا بـ  وَتراُجعاٍت  بمراَجعاٍت   وع�� �ل حال؛ َمقا��   ..ُ��اَعة.  "َعَمِلّيات َعْقٍل َمْفتوح"جو�ر�ة، وَعَمِلي�

ة،    إبراِء ، وضروراِت  إ�� ِهللا    اإلعذارِ �ذا، وَموِقفي بناًء عليھ، بال�سبة ��، �و من ُموِجباِت   مَّ الّذِ
رونو  َيرَعُوون) وغ��ِ�م  حماسإخوا�ي �� ِقياَدِة حركة (  وَلَعلَّ  َك و�� ِ��اَيِة املَطاِف ال  ..  .َيَ�َبصَّ

ُ
ُف ـأ إال    لَّ

 .نف���

ْ�ُت   �ذا؛  َتأنَّ املَفتوِح  َمقا��/ِخطاِ�ي  وَتصديِر  ِكتابِة  وقيِت ��  التَّ ِحكَمِة  نوا��  من  ي�ب��  ما    العِتباِر 
خالل الثالث�ن عاًما املاضية لم أسَتِطع معرفة م�� �ان الزماُن أو التوقيُت ُمالِئًما ��  إ�ي وهللا!  (حيث  

��� التَّ االش��اُط  �ذا  وملاذا  ل�ؤالء!   !�ِ� والنُّ قِد  أصًال؟!)،النَّ األ��اِص   ِ�ّي  ِة  (حيث   والعِتباِر�َّ

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



 

 
 

ِة املركز�ة)، وأخَضعُتُھ كذلك ملعاي�َ�   مَّ
ُ
  االسِتخاَرةِ َرصيُدُ�م وَم�اَنَ�ُ�م بحَسِب َرصيِد وَم�اَنِة قضيِة األ

ِة.. اُ��ِلص�ن..  االس�شاَرةِ و  .الشرِعيَّ ِمَن  أحِسَبُھ  وَمن  ا�ِ��َ�ِة  ِت و  .أل�ل  َث�ُّ �و    التَّ ا  ِممَّ   َحقٌّ الِعلِ�ّ�ِ 
". ع��� العز�ُز القديُر أن  م2017�ــ/1438) من عاِمنا "رمضان�� أفضِل َش�ٍر (  ...َ��يٌح و  َصواٌب و

َ� ِلَ�ِلما�ي م�اَ��ا �� الُعقوِل   ِ
فوِس  الفاِ�َمةُيَ�ّ ةوالُقلوِب  ،  العاِلَية، والنُّ أن   وأعِزُم عليھ    ...املطَمِئنَّ

باَع ما �و   ْب�� صواِرَفُ�م..َ��يحو  َصوابو   َحق َيرُزَق�� اّتِ  .، وأن ُيَجّنِ

، إنَّ رسوَلَك للعاملَ  ُ�مَّ : "قد بَ   �ن  اللَّ َن لنا أنَّ َغنا وَ��َّ َ� ُهللا    َمِن لَّ اِس؛ َر��ِ ِ ِ�َ�َ�ِط النَّ اْلَتَمَس ِرَضا �َّ
َعَلْيِھ   ْ�َ�َط 

َ
َوأ َعَلْيِھ  ُهللا  َ�ِ�َط  ؛  ِ َّ� ِ�َ�َ�ِط  اِس  النَّ ِرضا  اْلَتَمَس  َوَمْن  اَس،  النَّ َعْنُھ  ْر��� 

َ
َوأ َعْنُھ 
اَس  ث: األلبا�ّي    -الراوي: عا�شة ر��� هللا ع��ا    "النَّ ��يِب  املصدر: َ��ي  – ا�َ�ّدِ �غيِب وال�َّ ث:  2250الرقم "  - ُح ال�َّ ُ�مَّ .  ��يح". خالصة حكم ا�َ�ّدِ ،  اللَّ

َنا،  َوِ�َلْيَك اْملَِص�ُ�. َسِمعنا وأَطعنا، ُغْفَراَنَك َر�َّ

�َن والسَّ  غي��ّيِ �َن    الُم ع�� التَّ �ن.  ال��َضِوّ��َن التحر�رّ�ِ
َ

 �� العامل

 �ـ 1438)، 09(  َرَمضان، 15التار�ـــخ: 

 م2017)، 06( ُحَزْ�ران ، 10املوافق: 

 

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