
 

 
 

اُت الَعْقِل   ) 23َحْلَقة (  –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" (-"َعَمِليَّ

يعَ ـ ِفْتنَ  َشدُّ اِة الرَّ ـ ُة الّشِ
َ
�اِينَ َعَلْينا ِفَضِة أ  ةـ ِمن َقتِل الَيـُ�وِد الصَّ

The Sedition (Fitnah) of Rafidha is worse than the Zionistic Killing of Palestinians 

َشدُّ ِمَن الَقتْ  ..."
َ
 ) 191(الَبَقَرة: "...لـَوالِفْتَنُة أ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ْ�ِديَّ ثَل (مِ   ِة يعَ الّشِ   َ�عاَ�شنا َمَع  ... ما��ّ نا االجتِ َتُفتُّ �� �سيِج   ٍت ال شِك أو ُم   روًنا؛ دون إش�االٍت ة...) قُ ـ: الزَّ
وال�ارِ   لكنَّ  ت،  َعمَّ إيراَن    َثةَ الَبلوى  ُفرِس  ِقَبِل  من  ت،  يَعِة َحلَّ َعْشِر�َّ ِفَضِة  االرَّ   الّشِ خالل  ،  ةاالْثَ�ْ� 

املاِض العُ  منيَ قود  قِ   ...!ةيعَ الّشِ ُجلَّ    اسِتخفاِفِ�م  عِد �َ   ة...  ة   َمحُسو�ين  مِ   طاٍع مع  نَّ دمِة  ِ� �  !!... السُّ
ِ�ِ�م  !�م�ِ يَّ تيِج اإس��، وتحقيِق َتَوجُّ

ـِة ِإْن كـاَن  ؛ ف�الَّ وَ  نَّ ـــي َوَوال�ي لـلسُّ ُفِنــي    ُحّبِ اِبَتـِة ُيَصّنِ ـِة الثَّ َبو�َّ ـ"النَّ ــاـ ُسّنِ ـي َوَوالِئـي  َفأنـا كذلـك! َوِ�ْن كـاَن    "ي� ُحّبِ
َبِوّيِ  ُفِ��      ِآلِل الَبْيــِت النَّ ا "ُيَصّنِ وفيـُق َفأنا كذلك!    "ِشيِعي� سطيُح...!  (ال  َوِ�ْن كـاَن التَّ ــلفيـُق...!) أو    ال�َّ التَّ

ـْ�ِن َوالَوالَءيِن  ُفِنـي    َبـْيـَن الـُحبَّ ْيًضـا!!"ا ـِشِعـي� ـ ُس�ْ "ُيَصّنِ
َ
نـا كذلـك أ

َ
ـاُكـُم  "قال ربُّ العاَلـِم�ن:    ! َفأ ... ُ�ـَو َسمَّ

 ) 78(ا�َ�ـّج:  "َقـْبل...الـُمـْسـِلـِمـ�َن ِمـْن 

فال    ةُ نَ �ايِ الصَّ   ا ال��ودُ أمَّ ...  نايعِ �ِ ْش �َ   دون �� �ِ ـيجتَ   ةَ ضَ فِ االرَّ   ةَ يعَ الّشِ   أنَّ   َب �ْ وال رَ   فيھ  كَّ ا ال َش مَّ مِ   لكن
ب�ن   انـَشتَّ و  ...!م�ِ و�قصا�ِ   ِھ أ�لِ   يِد حيِ تَ بِ وحْسب؛  امل�ان  ��و�د  ��  يج��دون  و�نما  ...  نا �ِد �وِ ـتَ   دون �� �ِ ـيجتَ 

�ِمِذ   ��يُح (  "...يِ�ناِد   ��   ُمِص�َبَ�نا  َتجَعل  وال  ..."  :  هللا  رسوُل   منھ  عاذَ استَ   امَّ ومِ   ...!الـَمآَلْيـن و  ...ا��اَلْيـن  ) ّي الّ�ِ

ف مَست    ناتَ َمْنِطَق إنَّ  وَعليھ؛ 
َ
أ املعاِصَرَة  َة  ـاَدةً العَر�يَّ ـًة    َ��َّ   ِة يعَ الّشِ آيـاُت    ُخيوَط�ـاَصَنـَع  فاِرِسيَّ

ـا" ْم ـقُ �� َحْوَزِة " ِة ضَ فِ االرَّ  و   َيحوُك�ا! َو ...ِعلِمي� ـا "�رانِط "ِسياِسيُّ  ! ...عَمـِلي�

إال�    ينافِ   َن بو رقُ يَ   ...ال وَ   ...ملَ ينا  لَ عَ ل�م    �ورٍ ظُ   ّلِ �� �ُ   ةَ ضَ افِ الرَّ   ةَ يعَ الّشِ   أنَّ ؛  ًراُمعاصَ   ًعاواقِ   شناهُ ا عا�َ مَّ مِ ف
ة ين��    ِة نَ تْ فِ ال:  ساَديوا ب�ن فَ عُ َم َج و�التا��؛    !وال ِذمَّ   ال��ودَ   واُز تجاوَ ... و��ذا  لتْ الَق   ��   عماِل اإل و ...  الّدِ

ِة َعداَوِة ال��وِد  !! َعداَوًة و�فساًدا ةَ نَ �ايِ الصَّ   لنا...  ِة نَ �ايِ الصَّ  ع�� ِشدَّ

ـِة "  ةَ ِبْدعَ ِإنَّ   َو   الـَمزُعومِة "  الـَمظــُلوِميَّ ـا!  ي  ِفَضـِة االرَّ ِعنَد    الـُمحَدَثـِة تار�ِخي� اّلِ ِ�َ�  ـالضَّ ُغُ�مَن!  ِ��   ُمَسّوِ
واِقِع  االسِتـْبـداِلـّي   اإلحـالِلـّي   انِدساِسِ�ـم  الِت ُمحاوَ   ��ِ ــلِم "!  اُ��َتمِع   ِقِع االو...  الـَحقيِقـّي   "الظُّ ع�� 
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ــِة  الِفَلسطي��ّ  مَّ
ُ
ِة األ ــة، �� َقِضيَّ ــٍع   اسِتـْنـبـاُت َنـوى تمَّ  ؛  و�ناًء عليھ  !!اِإلسالِميَّ ... �� واِقِع  َرْفٍض   َوُ�ذوَر   َ�َشيُّ

ِة َو  َمحُدوِدي الَف�ِم َعنُھ ِعنَد  َمسُكوٍت َوِ�َشكـٍل   الِفَلسِطيِ�ي�َن  �ِليَّ
َ
ـِ��ِمـن  األ  ...!ِكياناِ�ِ�م َقّيِ

ةع��    اًم �َ ـبْ ُم   ِة ضَ فِ االرَّ   ِة يعَ الّشِ �ؤالء    الوقت نفسھ؛ ما زال أمُر و��    ا ال��ود ... أمَّ وَسواِدِ�مالناس    عامَّ
 
َ
فأ بيِّ ُ� مرُ الص�اينة  العرب املسلم   وخصوًصان...  ـم  اإل�ْ   ن!� عندنا؛ نحن  وانَد لُ ـ�سلَّ   �امو��ذا  ، واسُّ وا 

   !!...اإليما�ّي  ناتِ ناعَ َم �از ِج   منٍھ بُّ �َ دون تَ 
َ
 !!ر�ُّ طَ التَّ وَ  فاِء ْش الس�ِ من ا قوًدا عُ  ُب لَّ ــطَ تَ ثوا فينا ما يَ حَد فأ

آنًفا  ناًء  بِ  ا��قائق  من  ُذِكَر  ما  الفِ   انِتـ�ازَ   إنَّ فَ   ...وغ���اع��  ُم سطي�ية اإلسالميةلَ الفصائل    ةً لَ ـثَّ َم ؛ 
األق���   جاهَ تِ   ِة اَش يَّ ا�َ�   ِة قَ الصاِد   ِف واِط للعَ )...  حماس(  يِة اإلسالمِ   ِة َم حركة املقاوَ َعُموِد�ا الِفْقِرّي؛  �ِ 

وفِ والُق  وتَ �ِ �مِ فَ   ِة �َ ِ� ِ�   سط�ن...لَ دس  إيراَن   الَعالَقةم  ِ� رِ وُّ صَ م  االْثَ�ْ�   ِة يَّ ِض فِ االرَّ   ِة يَّ يعِ الّشِ   مع 
ِة    يِل ِج  �� حّقِ  ةً يَّ تيِج اإس��  جر�مةً   دُّ عَ �ُ ! َعْشِر�َّ

ُ
  ة!!َم �ا القاِد وأجيالِ ! ا��ا��ّ  ِة مَّ األ

ِة   دمُ �َ لَ و  مَّ
ُ
األ َ� َ� َ�   أق���  هللا  ًرا  َ� ًرا  م��ان   �� ْ�َوُن 

َ
إيما�ِ ـتِ ـ نَ تْ فِ من    أ  �� أَ� فإيمانُ !!  �ا�ا  من   مُّ نا 

 األق���؛ َم قضية  ز�ِة مرَك و يِة أ�ّمِ ع��  !!أقصانا
َ
 كناًفا...�ِ�ًدا وأ

ِ��م��    ةُ ضَ افِ الرَّ   ةُ يعَ الّشِ     َتوجُّ
ُ
... واأل زة  �م�ِ يَّ تيِج اإس��َمِ�ّ�ِ  ٍم قائِ ِصيانٍة    ِس جلِ َم َمضبوٍط ب   ِبُدسُتورٍ   املَُعزَّ

يُ   ُيدِركون ...  ّل قِ ستَ وُم  وأَخ ما  حماس  من  مِ   !!�اوا�ِ ر�دون  تُ وا�ُ وأَخ   حماُس   ُتدِرُك ا  مَّ أك��  ما  ��  �ا  ر�د 
�� �ذا    ةً يَّ ا و�س��اتيِج �ً جُّ وَ �ون تَ يملِ   وأَخوا��ا  حماس  �ذا ع�� اعتبار أنَّ و ؛  ��ا م��ميَّ تيِج ا�ا و�س���ِ جُّ وَ تَ 

 !!أصًال   ...اِملضمار

   حماسنا ��  إخوانَ   ظُ عِ �َ 
َ
 داراةِ املُ   كرِ ُش   �َن بَ   كب��ٌ   رٌق فَ   ةَ مَّ فثَ   !كشوًفا َم   سطيًحا�َ م  فاُك َك   أْن ب ؛  �اوا�ِ َخ وأ

وَن عُ �َ �ل    !)...Flattery(  ةنَ داَ� واملُ   ِق لُّ َم التَّ   ديِح وَم )... Compliment(  ةلَ �اَم وا�ُ  �ن  �� ال�اِلِك   مُك تَ �َ عزِ �َ   دُّ
ِح  قيادات  القِ   زِب من  سم��  مثل:  و هللا؛  بَ يةغنِ ُم ج�اد  نطار،  ومصطفى    / واء اللِّ   اعتباُر و ...  يندرالّدِ ، 

كِر وا��اَمَلِة  ؟!!  ُشكًرا وُمجاَملة  "ش�يد القدسما�ي "يْ لَ قاسم ُس  ِمَن الشُّ َخلَف إماَمِة    صالُتُكم�ل 
�ذا   خاِمَن��؟!!  ع��  وَرة  للثَّ األع��  فِ   ؛ عاٌر املرِشِد  عَ ٌب يْ عَ و   !�نسطي�يِّ لَ باعتباركم  باعتباركم   ! ً�ارَ ؛ 

 م�ن!سلِ ؛ باعتباركم ُم حرامٌ و

ُعرِ  الَ� �َ السَّ   َف إذا  َبَطل  ضعِف ّي  ذرِ ا�َ�   �َب السَّ   إنَّ ب!  َ� ب    ِة يعَ الّشِ   جاهَ تِ   ِة يَّ ِد َق العَ   ِة ؤ�َ الرُّ   �� 
حركة (مثل:  إج�اًضا ن �عُد مِ  تَد لَ وما وَ  !أقطاِرِ�م�� �عض عند حركة اإلخوان املسلم�ن  ِة ضَ فِ االرَّ 

ا)  ا���اد اإلسالمّي    ِة ضَ فِ االرَّ   ِة يعَ الّشِ   جاهَ تِ   ا��اطئ  م�ِ فِ وقِ َم   من  َ�َشأ  )حماس  حركة  :(مثل   َوَقيَصر��
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وا��ا وأَخ   حماسقيادة    وألنَّ !  ةً ُمر�بَ   شاَشةً َ� و،  ةً ينَ ُم�ِ   ةً َ��َ�َ�   اهُ دَّ ؤَ �ان ُم ما   !...ة ـيَّ ـنِ يْ َم ُخ ـال  ِ�مـ َثوَرتِ   انإبَّ 
النف���ّ �ِ �ِ جُّ وَ تَ ��    ُد ِج تَ !  ...)Obedience(ة  اعَ الطَّ و  ِة يَّ نِد ا�ُ� ع��    وا�َّ رَ تَ  موًما عُ   ) Attitude(  العق��ّ   م 

نـاِن الَعـَم  ِجـ�ـاِد ــَب َ�ـَغــلُّ   !! َعـلـى اجـِتـ�اِد الِعـلـِم َوالَبـيـان! ـِل َوالّسِ

جاه �ذا  تِ   )حماسومة اإلسالمية (احركة املق  ّفِ داخ�ّ� �� صَ   انقساٍم   حالةَ   أنَّ �ناَك   نحن �علُم 
...  ف��ا  ِن اناحَج   ةَ مَّ ثَ   أنَّ   أيًضا  و�علُم   !�� املنطقة  وأحالِف�ا  وأذُرِع�ا  من إيران  ... ر�ب املوقف املُ��ن... املُ 

 !... أنصاٌر وأتباعم��ما  ّلٍ ل�ُ 

م  ُك �مِ فَ   ِة يَّ محدوِد من  ون  نُ ّقِ يَ تَ ُم نا  نَّ ولِك م...  ُك �اِد ِج م و ُك �اِد اج�ِ ��    ص�ن خلِ ُم م)  ُك �بُ ِس َح   (وهللاُ   مُك بُ حَس نَ 
إيقاعِ مُك أتباعَ   أرَ�ْقُتم  !م...ُك تِ يَّ أ�لِ و  وناِظ��  و ...م ُك ،  بالّدِ ُوجوِ�ِ�م  ماءَ   َرْقُتمأ!  عن!!    ...! م ُك فِ وقِ َم   فاع 

َد وَ املُ   ؛ فإنَّ و�الَّ  حر�ر...  َنْفِسھ  جوِع ... ورُ َنَفِسھ  ��ظة انقطاِع   َن املؤمِ   ّحِ بِق... �� التَّ   ! لن ُ�سأل عن السَّ
باعإو دِق... �� االّتِ  !نما عن الّصِ

َحَرَكـةَ  َة  )! َحمـاس (يـا  َكـِبيـٌر  َثـمَّ َبْ�َن  َفْرٌق  َوُمـواالةِ مــا  ِة    ِإيراَن ُحُ�وَمِة   (Loyalty) ُمشاَ�َعِة  يِعيَّ الّشِ
ِة! اِفِضيَّ ِق�اَوَ�ْ�َن   الرَّ  (Compliment)!!!ُمجاَمَلِتـ�ـاَو   ُمداراِتـ�ــاَوَ�ْيـَن  (Flattery)!!   ُمداَ�َنِتـ�ـاَو   َتَملُّ

ْبِر�ـاءَ َنْحَسُبـُكْم (َوُهللا هلالج لج َحِس�ُبُكْم) 
َ
ولـىِمَن  أ

ُ
ـاِنَيــةُ َعـَلـْيـُكـُم  َوَحرامٌ ، األ ــاِلـَثـةِفـي  َوَ�ْعُذُرُكـْم ،  الثَّ  .الـثَّ

�َ دلوالعَ   ِط ْس بالقِ   �ادةٌ وَش   �    ِقيامٌ   �ذا  ِقياَمنا  ألنَّ وَ  من  مع  ح��   نَ ْش ؛ 
ُ
ونتَ انِحراَفُ�م  أ  ، َ� َّ� 

ُ
من   أ

... قد أض��  "ِة ـِقيَّ تَّ ال"مبدأ  ة من  ضَ فِ ا الرَّ   ِة يعَ �� الّشِ   هفنارَ ما عَ   أنَّ   بحقيقِة   ٌف �ِ ع�َ ُم فإ�ي  م...  �ِ ضاللِ 
وُس فِ  قِ كًرا  عند  يُ �َ عتَ ُم   طاٍع لوً�ا  ن  ِممَّ بالسُّ ُف نَّ صَ ٍ�    أ�ِل نا وال أماِ�ّيِ  بأماِن�ِّ   وعليھ؛ ل�س األمُر   ...ِة نَّ ون 

الِل  ا َوال َنِص�ً�ا... " واالنِحراف الضَّ ِ َوِلي� ساء: "َمن َ�ْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِھ َوال َيِجْد َلُھ ِمن ُدوِن �َّ  ) 123(الّ�ِ

ن  
َ
أ ة  الِفَلْسطيِ�يَّ الِقيـاداِت  رِ   َ�ُعواِإنَّ ع��  ًة  حقيقًة  َ�نَدِسيَّ ًة  نَّ  Geometric(�اِضيَّ

َ
أ ُمفاُد�ا   زاوَ�ةَ ) 

ا ُ�و  االنِحراِف   و  ،  َحقٌّ عمَّ
َ
و  ،  َصواٌب أ

َ
ْقصـى  ِمن ِجَ�ِة    َبـَدْت ... َو�ن  َصـحيـٌح أ

َ
ـ�ـا  َصغيـَرةً َمرَكـِز األ نَّ

َ
، ِإالَّ أ

و َتَتعاَظُم  اراِكَزِة: ـتَ ـُم ـالِئِر ا َع�� امِتداِد الدَّ ا، َعر�ي� ا، َو�سالِمي� ��ساِني�  !َو

ري...  م ناِش �ِ �ِ طَ خالَ ُم   ةِ مرَ �� غَ   وهُ عاطُ تَ يَ   إيما�ّيٍ   َلقاٍح   ِة ثابَ َم بِ �ذا  ّ�  اإلس��اتيِ�   قا�� َم   ونايُّ ياِس ِس �  �ِ تَ عْ فليَ 
   سياسيٍة   ٍة ناعَ وَم !  �ّ ��ِ فِ االرَّ   ِع يُّ َش ال�َّ   َفْ�ُ�وساِت ��...  وحامِ 

َ
وَ �ِ باعِ تْ أل إيقاعِ ِ� ناِظ م،    سيلٍة ووَ م...  �ِ � 

ِع َم تَّ لل  !!...ة بھرَ املناوَ   م�ُ �ُ مِك يُ ا  مَّ مِ   ؛ ... إ��ةظَ ّفِ َح تَ ُم   ناَد قواعِ و   ،ةضَ �ِ ع�َ ُم   ناجما���َ   ؛ بأنَّ م �ِ ـيِج درِ ُمستَ   نمِ   نُّ
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ِن�ِن قاِبِل    ��  يَق فِ نَ   أالَّ   أرجو هللاَ  س  ب�ت املقِد   ِع �� واقِ   ِة ضَ افِ الرَّ   ِة يعَ ... �ؤالء الّشِ ِل وُّ غَ �َ و ...  ِل غُّ وَ تَ ع��    الّسِ
ا  ًقا  لَ نطَ ُم   عُد من �َ   اهم إيَّ ِ� تخاِذ او...  ھوأكنافِ    �م... �ِ يَّ تيِج ا إس��  وتحقيِق   ...م�ِ �ِ جُّ وَ تَ   ِم َخ زَ   سر�ِع �َ لمركز��

 !نا!يْ لَ عَ  م داُ� عْ واستَ  ينا!فِ  مُ� زَّ َف أنتم َمن استَ  :ةيَّ واأل�لِ  �ِم الَف   َمحُدوُدو  يقوُل وحي�ئٍذ َس 

؛  ة ـنَ ـبيِّ )  Objectives(  أ�داٍف   ةَ عَ أر�َ   ُن نا �ذا تتضمَّ قالِ من َم   ةيَّ تيِج ااإلس��)  Goal(  غاَيَ�نافلُيعَلم أنَّ  
ةل قامةُ اإل، وة مَّ لّذِ ل براءُ اإل ، و  إ�� هللا اإلعذارُ  :يـ�  ! ون ُد رُش م يَ �ُ لَّ عَ لَ ، َو �ُ��َّ

 وال�اِدي إليھ،،، شِد الرُّ وهللا َو��ُّ 
ال، 15: التار�ـــخ  ـ �1442)، 10( شوَّ
ار ،  27: املوافق  م 2021)، 05(  أيَّ

 إدارة مشروعات  ـّي تيِج او�س��ب رِّ َد مس�شار وُم *
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