
 كيف تُخترق العقول وتُعاد هندسة المجتمعات؟

 ٢ٌٕٔٓولٌو  ١ٔتارٌخ النشر :

 بملم: د. زكرٌا خنجً

زلت أذكر أنه فً منتصف السبعٌنٌات من المرن الماضً لرأت للمرة األولى كتاب  ما

)لادة الغرب ٌمولون .. دمروا اإلسالم أبٌدوا أهله( للمؤلف جالل العالم، تعرفت من 

الكتاب على ذلن المنهج المنظم الذي سلكه علماء وساسة الغرب لما كان خالل هذا 

للتحكم فً الدول العربٌة واإلسالمٌة، حٌث روى « الغزو الفكري»ٌعرف آنذان 

المؤلف الكثٌر من ألوالهم وموالفهم، ونحن نمتبس هنا بعضا من تلن األلوال التً تخدم 

 .فكرة ممالنا

فلنعط هذا العالم اإلسالمً ما » 2591الفرنسٌة عام  ٌمول مسبول وزارة فً الخارجٌة

 .«ٌشاء، ولنمّو فً نفسه الرغبة فً عدم اإلنتاج الصناعً، والفنً، حتى ال ٌنهض.. الخ

ٌمول صموبٌل زوٌمر ربٌس جمعٌات التبشٌر فً مؤتمر المدس للمبشرٌن المنعمد عام 

بها فً البالد الدمحمٌة لٌست  إن مهمة التبشٌر التً ندبتكم دول المسٌحٌة للمٌام» 2599

 .فً إدخال المسلمٌن فً المسٌحٌة، فإن فً هذا هداٌة لهم وتكرٌما

إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لٌصبح مخلولًا ال صلة له باهلل، وبالتالً ال 

 .صلة تربطه باألخالق التً تعتمد علٌها األمم فً حٌاتها

عمول فً الممالن اإلسالمٌة لمبول السٌر فً الطرٌك لمد هٌأتم جمٌع ال»ٌواصل.. وٌمول 

ً ال ٌعرف الصلة  الذي سعٌتم له، أال وهو إخراج المسلم من اإلسالم، إنكم أعددتم نْشأ

باهلل، وال ٌرٌد أن ٌعرفها، أخرجتم المسلم من اإلسالم، ولم تدخلوه فً المسٌحٌة، 

ستعمار، ال ٌهتم بعظابم األمور، وبالتالً جاء النشء اإلسالمً مطابمًا لما أراد له اال

وٌحب الراحة، والكسل، وٌسعى للحصول على الشهوات بأي وسٌلة، حتى أصبحت 

 .«الشهوات هدفه فً الحٌاة

 .«ما دام المرآن موجودًا، فلن تستطٌع أوروبا السٌطرة على الشرق»ٌمول غالدستون 

مكة عن بالد العرب، متى توارى المرآن ومدٌنة »ٌمول المبشر ولٌم جٌفورد بالكراف 

 .«ٌمكننا حٌنبذ أن نرى العربً ٌتدرج فً طرٌك الحضارة الغربٌة بعٌدًا عن دمحم وكتابه



ولست هنا بصدد منالشة ما جاء فً الكتاب، وماذا حدث بعد ذلن، ولكن ما أرٌد أن 

نصل إلٌه هو أن نفهم ما كان ٌحاول الغرب أن ٌفعله لمحاولة الوصول إلى العمل 

، نعم فأنا ألصد أن أطلك «ٌزرع فكرة»من المالحظ أنه كان ٌحاول أن العربً، ف

 .«زراعة فكرة فً العمول واألدمغة البشرٌة»مصطلح 

 ؟ فماذا فعل الغرب

ببساطة، زرع فكرة فً االتجاهٌن، االتجاه األول ألبناء الغرب حٌث حثهم على محاربة 

إنه سٌحطم حضارتهم وحٌاتهم، اإلسالم وزرع فً عمولهم فكرة أن هذا الدٌن إن امتد ف

وأنه دٌن شرٌر بجمٌع المواصفات، ومن المالحظ أن أبناء الغرب مازالوا ٌتعاملون مع 

 .اإلسالم من هذا المنطلك

أما االتجاه اآلخر فكان ألبناء الدول العربٌة اإلسالمٌة، كانت الفكرة أن هذا الدٌن لم ٌعد 

ز عن توفٌر الحضارة التً تتماشى مع ٌصلح لهذا العصر الذي نعٌشه، فاإلسالم عاج

 . هذا العصر، فال ٌنبغً االستمرار فً التمسن به

إلى أي مدى نجح الغرب فً زرع هذه األفكار؟ وإلى أي مدى بدأ ٌجنً محصوله؟ هذا 

 .مترون لن عزٌزي المارئ

على الرغم من أنه غرٌب نوًعا ما، إال أنه « زراعة فكرة فً العمول»إن مصطلح 

فال ٌمكن ألي كان أن ٌخترق العمول وأن ٌعٌد هندسة المجتمعات إال بزراعة حمٌمة، 

فكرة ولو كانت فً البداٌة صغٌرة، ولكنها بفعل عامل الزمن ستصبح شجرة، فال ٌمكن 

مثالً أن تأتً ألحد األشخاص وتحاول إلناعه بشكل مباشر أن معتمده الدٌنً خاطا، 

عل لوٌة، والسبب أن المعتمد الدٌنً فكرة ترى ماذا سٌحدث؟ غالبًا ما ستجد ردة ف

أساسٌة وعمٌمة، وأغلب أفكار اإلنسان مرتبطة بهذا المعتمد، بل إن جمٌع لراراته فً 

األصل ٌأخذها على أساسه، فٌرى الصواب والخطأ من خالل هذا المعتمد، وبالتالً 

نن تهدد بمجرد أن تلمً علٌه فكرة أن معتمده خاطا ٌجب أن تتولع ردة فعل لوٌة أل

 .كٌاناً فكرٌاً عمٌماً فً ذهنه

 :ومثال آخر

هل ترٌد أن تتناول معً »لنفرض أنن تجلس اآلن مع أحد أصدلابن ولمت بسؤاله: 

، فمن الطبٌعً أن تكون اإلجابة إما )نعم(، وإما )ال(. وذلن بسبب أنن «العشاء أم ال؟

 .خٌرته بٌن المبول والرفض فمط



هل ترغب بتناول العشاء بعد مشاهدة الفٌلم أم لبل »ولكن لنفترض أنن للت له: 

بعد  سأتناول»وإما.. « لبل الفٌلم سأتناول»، فسٌكون جواب صدٌمن إما.. «مشاهدته؟

وهكذا نكون لد أجبرناه على تناول العشاء بدون أن ٌشعر وبطرٌمة ذكٌة، وذلن « الفٌلم

 .بتشتٌت ذهنه بالفٌلم

تٌن، فكلتاهما الهدف منها أن أتعشى مع صدٌمً، لكن وفً الحمٌمة تبدو الجملتان متشابه

فً الحمٌمة هنان اختالف واضح اذا دلمت جٌدًا، فإنن فً الجملة األولى سألته إن كان 

ٌرٌد أن ٌتعشى، ففً هذه الحالة عمل صدٌمً سوف ٌأخذ هذه المسألة على أنها سؤال: 

خر أنا لم أعطه الخٌار لكً إن كان فعالً ٌرٌد أن ٌتعشى أم ال؟ بٌنما فً السؤال اآل

ٌتعشى وإن كان الظاهر من السؤال أنه كذلن، لكن فً الحمٌمة أعطٌته خٌارا آخر وهو 

؟ بمعنى آخر العشاء لم ٌصبح لضٌة  أنه سٌتعشى فعالً لكن لبل أو بعد أن ندخل السٌنما

 .اختٌارٌة اآلن

ًما اننا فً هذا وهذه الفكرة على الرغم من بساطة طرحها فإنه ٌجب أن ٌكون معلو

الموضوع ال نتحدث عن شخص ٌتمتع ببعض مهارات االحتٌال من خالل خبرة 

اكتسبها مع مرور الولت والتعامل مع المجتمع، ال؛ بالطبع فشخص كهذا ٌمكن اعتباره 

إنسانا ساذجا، بل ساذجا جدًا، إنما نتحدث عن أناس ال ٌعتمدون على الخبرة فمط، وإنما 

، إننا نتحدث عن شخص أو أشخاص ٌستطٌعون بنظرة فً عٌنٌن أن العلم والخبرة معًا

ٌعرفوا ما شعورن اآلن، وما الذي تفكر فٌه، نتحدث عن شخص أو أشخاص ٌمتلكون 

 .من الذكاء ما ٌكفً إلبمابن تحت السٌطرة ومن دون أن تشعر تماًما

غطاء المخ كٌف نخترق األدمغة البشرٌة ونزرع فكرة؟ هل األمر هكذا ببساطة أن نفتح 

 ؟ ثم نضع فٌه فكرة ثم نغلك الغطاء وننتظر

إنها هكذا، ولكنها عملٌة معمدة، إنها مثل زراعة األرض تماًما، فً خطواتها والصبر، 

واألهم من كل هذا االهتمام فً عامل الزمن، فنحن نضع فكرة فً الدماغ البشري، 

سلبٌة، ثم نغذي هذه الفكرة، سواء كان فردًا أو مجتمعا، سواء كانت الفكرة إٌجابٌة أو 

ونرعاها، ونحاول بٌن فترة وأخرى أن نروٌها بالماء، وأن نسمدها ببعض المنشطات، 

وننثر علٌها بعض المبٌدات للمضاء على أي مماومة للفكرة أو نمّو أفكار جانبٌة طفٌلٌة 

 ال نرغب فٌها، نحاول من خالل تلن المبٌدات أن نمضً على كل مماومة، ونتخلص من

األعشاب الطفٌلٌة التً ٌمكن أن تسهم فً لتل فكرتنا، ونراعً الفكرة بأكبر لدر من 



الرعاٌة واالحتضان، حتى تنضج، وٌجب أال نمطف الثمرة لبل أن تنضج وتصبح 

 .جاهزة لألكل

وطبعًا ٌمكننا أن نستخدم فً ذلن كل الوسابل الممكنة من نشرات األخبار، والبرامج، 

م وخاصة تلن التً تعبث بالمشاعر اإلنسانٌة، فٌعزف من ٌمفون والمسلسالت، واألفال

خلفها على أوتار المشاهدٌن الحّساسة، فٌضربون ضربتهم التً لد تكون لاصمة، من 

 .دون دراٌة من الملتمً

على  –إن إدخال أو زراعة فكرة فً العمل الالواعً لإلنسان بحٌث تكون هذه الفكرة 

ل من خاللها، تعد أحد أخبث األسالٌب الختراق العمول فكرة ثابتة ٌتعام –مر الزمن 

والسٌطرة علٌها، وبالتالً إعادة هندسة المجتمع للتحكم فً مصٌره، عندبذ ٌمكن زراعة 

أي أفكار فً األدمغة التً أصبحت جاهزة لالختراق، مما ٌسلبهم حك حرٌة االختٌار 

 .وحرٌة التحكم فً لراراتهم من دون أن ٌشعروا

نموم بزراعة فكرة معٌنة فً العمل الال واعً؟ وهل اإلنسان ٌمتلن عملٌن ولكن كٌف 

 .واعٌا وال واعٌا؟ ما األساس الذي تموم علٌه فكرة زراعة األفكار؟ هذا حدٌث آخر

 


