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اُت الَعْقِل   )21َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 
َ
 ـ للتَّ  ا آَن ـَم أ

َ
  ّيِ ـولِ ُد ـنْ ـالبَ   ِ� رُ� أ

َ
 ؟!ّر قِ ستَ ن �َ أ

 ! علالفِ  ّدِ ورَ  عِل الفِ  وَغَلَبةُ ... ِة جابَ االستِ  ياُب غِ وَدوُر�ا:  قُّ املرأةِ َح 

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ِة، و   ةِ رَ ظاِ�   رِ ـأثَ   حوَل   الكتابةَ إعالميٌّ صديٌق    يَّ ـَعلَ   رَح ـاقتَ  واِئيَّ عن    ِة عَ مدافِ ـ، الصر�ةاملِ   الطب�بِة ال�اِتَبِة الّرِ
ة  اإل�سان  حقوِق  ةاملرأة    وحقوِق   !عامَّ اةِ وَ تَ املُ و   !!خاصَّ  ي.  عداوِ وال الّسِ د. نَ   ًراخَّ ُمؤَ   فَّ

ِة  ��  ناعَ َق ولِ    داِد السَّ و  الَعدِل بِ   إالَّ   ُق ال يتحقَّ   ،ناذنو�ِ   فراِن وغُ   ،ناأعمالِ   صالِح ضماَن    بأنَّ   ِة َ� اِ� الرَّ الَيِقيِ�يَّ
قِ ًيا  ـغِ بتَ ُم   الكتابةَ   مُت داًء؛ فقد عزَ ابتِ ...  ناأقوالِ   �� ـ�ـا الِذيـَن  ":  ِه الكر�مأمرِ   ِب وِج ؛ بُم   هللاَ ًيا  ـوُمتَّ يُّ

َ
يـا أ

  َ ــُقوا �َّ ْعماَلـُكْم َوَ�ْغِفْر َلـُكْم ُذُنوَ�ُكم... َوُقوُلوا َقْوًال َسِديـًدا،آَمُنـوا اتَّ
َ
ْحزاب:"ُيْصِلـْح َلــُكْم أ

َ
 ) 71-70(األ

ِة جوِد الوُ   ن حقائِق مِ  َنِ�يَّ     السُّ
َ
داُفَع   نَّ أ ْلِ��ِّ )  Reaction(الِفْعِل    َردَّ َو   الِفْعَل ، َو القاِئَم   ا�َ�ضاِريَّ   التَّ   السَّ

ا   ظاِ�ِر�� ُمُروِرِه  ِمْن  ُبدَّ  ال  َعْنُھ،  اِتِج  الَبْنُدولِ النَّ ْرُ�ِ� 
َ
ـأ َدْوُر )Pendulum Swing(  ّيِ ـِبالتَّ ُيْفَتَقُد  َحْيُث   !

ِر�ـَن ـال �َن َو   ...ُمَنّظِ َ�ْ�ِ�يِل    ...الِقيـاِدّيِ ِقيادَ   اْسِتْقرارِ ِ��  ُثمَّ  ْرُ�ِ�ِھ! 
َ
)  Response(  االْسِتجاَبــِة �اَلــِة  �  ِتِھ َتأ

ــِة  ْرض...  ..."قاَل �عا��:    !اِإليجاِبيَّ
َ
اَس َ�ْعَضُ�ْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت األ ِ النَّ   رةُ وظاِ�   )512(الَبَقـَرة:"َوَلْوال َدْفُع �َّ

 !...ناءً ـثت اس�ِ ل�َس   ي عداوِ د. الّسِ   ِة لَ اِح الرَّ 

املسلمة  �اورِ دَ املرأة و  حّقِ   موضوعُ  العر�ية  ا��تمعات  الّسِ   جو�ر  و�!  ��  د.  الذي  عداوِ ظا�رة  ي؛ 
  فيھ   ْض ُخ م تَ و لَ ... ولَ رِ األثَ   يُم ِظ عَ   ...َ�ِب السَّ   يھُ ِج وَ �� األصل،    موضوعٌ و�و    �� واقعنا املعاصر...  ھُ تْ ثَ أحَد 
 �َ بالضرورةغ��ُ   فيھ  �اَض ��  وذلك )...فيصلالوجان  تُ   ةيَّ نِ األردُ   ةيَّ ِس الشرَك   السياسية(أمثال:    �ا  ؛ 

الفطر�ة   العتبار املعاصرة    وألنَّ   !" راغالَف   هُ كرَ يَ   وَن الَك "  أنَّ   ا��قيقة  اإلسالمية  التغي��ية  ا��ر�ات 
  ذات ا��ر�ات   ألنَّ و ...  وً�الُ ُس ... وًراوُّ صَ تَ ... و�ًمافَ ؛  ِھ مسؤوليتِ   ِل مُّ َح تَ   ��  رََّطتفَ ول  بَ   ،ِھ لئِ َم عن    َرتصَّ قَ 
لِ�َس "!! فقد  ةيَّ إسالمِ بالـ"  تفَ رِ عُ 

ُ
يَن :  اإلسالمَ   وتفر�ِط�ا  �اتقص��ِ   ثوُب   أ  ! ��اجمِ ـوال  ،ةَ والشر�عَ ،  الّدِ

ئ�ُس   يُّ ذرِ ا�َ�   ُب �َ السَّ �ذا �و   نا تْ َك ال�� اس��لَ ؛ و أعاله  املذ�ورةالفعل    ّدِ الفعل ورَ   ةِ ظا�رَ /ِة تنَ فِ وراء    الرَّ
الزمن...عُ  من  زالت...  قوًدا   (قبل  ف��ا    �ِب للسَّ نا  ِض رُّ عَ �َ   ضرورةُ و   !وما 

َ
العلمية   ...!)رِ ثَ األ   باملعا��ات 

أساس   املن��ية و  النقلو�موجب:    ،ع��  و  العقلال��يح،  و�آليَّ   الفطرةالصر�ح،    ٍة السليمة، 
حالة  ل��روج من  ؛ةَ ـ�َّ وِ لَ األوْ و ةَ ـيَ لِّ األوَّ   عطى�ُ  نأ�و ما يجب ! اإلبداعو ،املعاصرةو ،األصالة�ا: ي�ُ أسالِ 
 !ناطاِط وانِح   نافِ تخلُّ 
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ي    ،�ع قرٍن أك�� من رُ   منذو ،  ةٍ رَ ّكِ بَ ُم   �� محاولٍة ُر  أذُك    صرِ � عَ �ِ   املرأةِ  تحر�ر : "���ًة من كتابيُت  �َ اش�َ أّ�ِ
وُمسِلم  "  ةسالَ الرِّ  البخاِرّي  وَ�ِ�يَ�ِ�  الكر�م  القرآن  ِلُنصوِص  جاِمَعٌة  ِة 

َ
املرأ عن    ة ثالث  -(ِدراَسٌة 

ة. وقمُت   وأب   محمد  ملؤلفھ أ. عبدا��ليممجلدات)   �ا �� �لية  �ِ دراَس   اَن (إبَّ   يقا�يقِ َش   إحدىحي��ا مع    ُشقَّ
ان. �� محاولٍة   -بإ�دائھ ملكتبة ا��امعة األردنية    )الشر�عة �و    مابِ /امَّ ولالنطالق مِ   !...ٍة معَ َش   ةِ إلضاءَ   َعمَّ

 !!...الظالم  عِن لَ   مجرد   ًضا عنوَ ؛ عِ ال��يح الصائب... والدفع باالتجاه  ��يٌح و  ،صواٌب و  ،حقٌّ 

َم  َع��  الَعـَتـُب  و 
َ
أ االسِتـ��ـاُن  ـِة،  اِإلسالِميَّ ـِة  ـ�َضِو�َّ النَّ ِة  غِي�ِ�يَّ التَّ َمِسيـَرِتـي   ��ِ ـي!  َحّقِ ِمْن  َمـــَأل�ا َل�َس  ن 

ــا...!! َفـَمـثـــًال؛   ــي� ــى َسَيـمـــَأل�ا ُكــّلِ ْو َحتَّ
َ
ـا! أ ـِة ِ�سِ�ي� ا  يَن املُ�َتِد )  Scientism(  َفـراُغ ِعلِميَّ امِتـالُء  ! ُيناِسُبُھ َعكِسي�

ِة  يـَن )  Secularism(  َعـلماِنـيَّ اّلِ َمـحاَلة.الضَّ ال  َ� و�التا��  !!  ال  أنَّ مِ   َب َ� ؛  !  ومثلُ مَ   قاءاِت اللِّ ��    نايَف َس   ن 
 !!وم خرُ مَ   اإللقاءاِت ��  نا  و�َ وثَ 

ْيَن  
َ
ال  ـال  ةِ املُعاِصرِ   للمرأة العر�ية واملسلمةأ

َ
؟! أ ِة...    ا�َ�ياةِ   عِقيداِت �َ ، ِ�� ِظـّلِ  اكِف��يَ َمـَفرُّ �اُكِميَّ   َت�اِليُف ال�َّ

�    اَشِر�َعـِ��  باُت واِج و َح�َّ اِء؛  الَغـرَّ ِة  َو ا�اِ�َلـ�  ُيْثِقُلوااِإلْسالِميَّ ـَ��!  ِإ�ساِنـيَّ َوِثـَقِل: اُيْرِ�ُقوا  ِبَتكـاِليِف   !
عراِف 

َ
ـة  ا، ُمْجَتَمعاِتـ�ِبَدِع ، َو َتقاِليِد ، َو عاداِت ، َو أ ة   الَعَرِ�ـيَّ ُ�وِر�َّ   ) Genderِجْ�ٌس (  ُذُكوَرِ�يإنَّ    �عم!  ؟!!الذُّ

ا  ...  ِفطِريٌّ  �ّ   ياٌر تِ اْخ   ف��  )Manhood(  يـتِ ُرُجولَ أمَّ ِ���ْ�َ... ! 

ينعكس   بما...  �غي���ا الذا�ّي   ِة رايَ   مِل َح بِ   رةِ املبادَ و  أةِ املبادَ نا من  عِ �� واقِ   املرأةِ   � تمك�َن ��ِ تقتَ   ناجولتُ رُ 
 ، وَم رورٍ ُش   َر صَد مَ   �اوَعّدِ   ،�اَن�ِ طَ يْ وَش   ،�اعِ ْم َق نقوم بِ ! ال أن  ٍة يَّ �ِ �ْ َخ و  ،ٍة كرامَ و  ،ةٍ زَّ عِ   ز�ِد َم بِ   "نالِّ ــ ُك "  ع��

َ
 �شأ

 !! آثام...

   صورةُ   �ِ� ؤسُف تُ !! كم  �اوغِ لُ بُ   قبل أواِن   ب��اٍب شر��ٍّ   طفول��ا  َبتقد ُ�ِ�   فتاةٍ   رؤ�ةُ   ��نُ حزِ تُ كم  
ُ
  ةٍ رَ ْس أ

ِ�مدون    واألوالدَ   األَب   تجمع  االجتما��ّ   التواصِل   �� وسائِل  ّمِ
ُ
 !! كم  أ

َ
ئنا �سا  صارٍخ عند  تناقٍض   حاَل   ــيثِ رْ أ

 ، أو زميِل أو صديٍق  ،قر�ٍب  الكالم مععن  �� املقابل َن ْج رَّ َح �تَ و  !املال�س الداخلية �با��  َن ُ�ساِوْم  ح�ن
!  وال��يب  �� تواصل رجال و�ساء واقعنا!  ،املبَتَذِل   والتمثيِل   ،بال�اِذ   ِع َر الوَ   م�سوُب   �ُئ��ِس �ُ !! كم  عمل

 ّي!!وِ املعنَ   ياِل لالغتِ ك  ضُ رِّ عَ ؛ و�ُ االجتما��ّ   �اِم اال�ِّ   ِص َف �� قَ   يجعُلكإعالنك عن رأيك �ذا    ُمجّردَ   أنَّ 

ـاِس َسَبُ�ُ�ما:   مِرنـا... ِ�� النَّ
َ
ـُة ِحيَلِتـنـا... َوَ�واُن أ دٌ ِقـلَّ ــَل    ِإسالِميٌّ ُمَ�ـَشّدِ  ُمَتـَغّرٌِب   َعـلماِ�يٌّ ! وِديَنـناُمغـاٍل؛ َمثَّ

ـَل   ؛  ! ُدنيـاناُمجاٍف؛ َمثَّ  تَ ف  و�الَّ
َ
ْشد:  والُ مَّ أ َحُدُ�ـْم  َفقـاَل:  َفَشِرَب قاِئـًمـا،    ..."  م�� �ذا الرُّ

َ
ِإنَّ نــاًسـا َيـــْكـَرُه أ

ِبــيَّ  ْيـُت النَّ
َ
ــي َرأ ِ�ّنِ ْن َ�ـْشَرَب َوُ�َو قاِئـٌم، َو

َ
ْيـُتـُموِنــي َفَعــْلـت   أ

َ
ِبــي طــاِلـب "َفَعــَل َكما َرأ

َ
 الُبخـاِرّي)  - (َعِلـيُّ ْبـن أ
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 إ�ِّ   !مَّ الل�ُ 
ُ
ُفوَن وَن َمن ُ�عَرفُ   َع َم   ٍة �َش عِ َم   ٍة �جرِ تَ ، وعن  َك ُد ش�ِ ي أ َتـُ�م    !!"َن ـ ييِّ اإلسالمِ ــ"ب   وُ�َعرَّ ن  مِ أنَّ غاِلِب�َّ

 
َ
�ى ": عن رسول رب العامل�ن  َت �َ ما ثَ ـلِ  مأعصاُ� �عم؛  !!...ِد ْق النَّ  بوِل قَ  عن ِق لْ ا�َ�  ع���أ

َ
ا أ نَّ َ�ُ�وِدي�

َ
أ

  َّ��ِ ُ�ْشِرُكوَن...    النَّ ُكْم  ِ�نَّ َو ُدوَن،  ُتَنّدِ ُكْم  ِإنَّ ِ��ُّ َفقاَل:  النَّ َمَرُ�ُم 
َ
ْن      َفأ

َ
أ َيْحـِلُفوا  ْن 

َ
أ راُدوا 

َ
أ ِإذا 

، ُثـمَّ ِشْئـت ُ د  "َيُقوُلوا: َوَرّبِ الـَكـْعـَبـِة، َوَ�ـُقوُلوا: مـا شاَء �َّ ساِئـّي)َ�ِ�   -  (ُمَحمَّ :  عم �� الواقِ ُ� أحَد   ُد ِج فتَ   يُح ال�َّ
َعيْ "  ��ِ الَقذى  َعْيِنھـُيْبِصُر   ��ِ ا�ِ�ْذَع  َوَ�ْ����  ِخيِھ 

َ
أ ـد  "ِن  ا��اِمـع)  -  (ُمـَحـمَّ  �    صياُن العِ و�ذا    .َ�ِ�يـُح 

 !هوراءَ   اآلَخر  "ِس رُ ـتْ مَ تَ "وال بل  ...  املذ�ور   عِل الفِ   ّدِ رَ   إحداِث   أسباِب   �و من أ�ّمِ   ورسولھ  

اس�ِ �ِ   اْم أ��ا  ،  ةطر�َّ الفِ للراحلة، من الناحية    أال �شفُع ؛  ي�
َ
�ا  �ِ جُّ وَ تَ نا لِ مِ نا وتف�ُّ إعذارِ   جوُب وُ ؟! و�التا��؛  ةٌ رأ

َسَم الذي  و   ؛)Attitude(  العق��ِّ   النف���ِّ  ِة  ب  ا�َّ معا��ا��ا   ِة طر�َّ الفِ   ِة يَّ فِ العاِط واالنفعاليَّ �عاط��ا   ��
  االجتماعية

َ
د العدل اإل�سا�ّيِ  ما ُرِوَي عن ُر رِّ َك نا َمن يُ ْس لَ وما �ان م��ا؛ ��ًصا وِنتاًجا؟! أ بن  عمر  سّيِ

 ":  ا��طاب  
َ
   الناِس   ُل عَق أ

َ
 ! ؟!"اسم للنَّ ُ� رُ َذ عْ أ

؛ باالنحطاط ��  ��ٍّ سل�ّ�ٍ تآُك   بأسلوٍب ي  عداوِ ظا�رة د. الّسِ )  Effects(  آثارِ   ��   الَغَرِق و   االسِتْغراِق   َل َد بَ 
؛ من  يفاتوِص التَّ ، ومتْ الشَّ ، واالنتقام، و)ِبُ�َ�ِ�ِھ َوِعْلِمِھ    املرِء إْس�اُت (  اإلفحام:  واِت �ْ مس�نقع َش 

ئةُ   �وٌز َ� أي  (  "َحْ�َ�ُبوَن "  :يِل بِ قَ  اَلَة ا�َ�َطبو"  )ا�ُ�ُلق  سّ�ِ   يِل تِ فَ   ِب ْ� َ� �ِ نقوم    أنبدل ذلك؛    إ��!...  "َحمَّ
مع !  و��يٍح   ،وصواٍب   ،من حّقٍ   �ذه اآلثار  بإقرار ما ��  ؛ ��ٍّ إيجا�ّيٍ ت�امُ   بأسلوٍب   والتعاطي...  جارِ االنفِ 

   املن�ُ� �و  ! أل�س �ذا  ...، و�ساَءةوضالٍل، وانِحراٍف   ،ما ف��ا من باطٍل   ياِن �ْ تِ 
َ
  رِ الظواِ�   يِك فِك �� تَ   مُ وَ قْ األ

� أو كما  ؟!  �ا�ِ ومعا�َ�  �صر�ة: "املِ   الشعبيِة   العبارةِ طاَفُة  لَ   َ���ِ  "! ةـا ْشَو�َّ ـُفكَّ

ِة   مَّ
ُ
األ َجَسِد   ��ِ َمَثـُلُ�ْم  ُسُلوًكـا!  َواملُْنَحِرُفوَن  ِفْكًرا!  وَن  الُّ ِة  الضَّ َوالَفْ�ُ�وساِت اإلسالِميَّ ا�َ�راِثيِم    َكَمَثـِل 

ْجسامِ 
َ
َعِة ِ�� أ ْصنـاِف�ـا الـُمْخَتــِلَفِة َوالـُمَتَنّوِ

َ
ما ِبَتعاِف َوعاِفَيِة  !  َلـْ�ـَس ِبِإْفناِ��انـا...! الغاَيــُة َوالِعـْبـَرُة  ِبأ ِ�نَّ َو

 !اتَلقاح  ...�ا خاِذ اتِّ و  ...�اعلِ َج بِ وذلك    !ُمقاَوَمِة ِج�اِز َمنـاَعِتـنـا

 وفيِق وال�اِدي إليھ،،،وُهللا َو��ُّ التَّ 

 ـ�1442)، 08(  شعبان، 11: التار�ـــخ
 م2021)، 03( آذار، 24: املوافق

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


