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 حتطيم العقول

 2016ديسمبر  4نشر في جريدة أخبار الخليج في 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

يعني أننا « تحطيم العقول»من التصور الساذج أن نعتقد أن مصطلح 
الجماجم  بتهشيم – مطرقة باستخدام –أمام شخص ما يقوم 

واستخراج المخ ثم تحطيمه ليتخلص من تلك العقول التي تحويها 
 .فيها وتعشش

ولكن في الحقيقة فإن هذه الصورة الساذجة هي اليوم صورة 
حقيقية، ولكن ربما اختلفت الوسيلة، فبدالً من استخدام المطرقة 
لتهشيم وتحطيم العقول، أصبحت بعض الدول تستخدم العديد 
من الوسائل والطرق المختلفة للوصول إلى تلك الغاية نفسها، فلقد 

لى العديد من تلك الدراسات واألبحاث أنها وجدنا من خالل اطالعنا ع
 والبيولوجيا السلوك علوم لتشمل امتدت – الوسائل أي –

 المخ وغسيل تحطيم بهدف ليس والكمبيوتر، والفسيولوجيا
 نعومة منذ يُصاغ إنسان جديد، إنسان لصياغة وإنما فحسب

 .ممنهج بإطار المحكوم التصرف على أظافره
ماء أو باألحرى بعض الدول تنادي بأبعد ووجدنا أن هناك بعض العل

من ذلك، إنها تنادي بالتدخل في تشكيل اإلنسان وهو مازال جنينًا 
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في رحم أمه، فهم يقترحون إقامة معامل لتفريخ البشر يتم 
بداخلها تشكيل األجنة بحسب المطلوب وذلك بفضل ما يعرف 

ينة، ببيولوجيا التناسل التي تفرز كيانات بشرية ذات أنماط مع
ويتم بداخل هذه المعامل التحكم في حجم ذكاء األفراد من خالل ما 
يتعاطاه الجنين من بعض المواد الكيميائية، بهدف إنتاج قوالب 
بشرية منخفضة الذكاء، مطيعة جدًا، تصلح ألداء األعمال اليدوية 

 .القذرة كالعمل في الصرف الصحي وما شابه ذلك
مل تفريخ البشر يتعلم األجنة وباإلضافة إلى ذلك فإنه في معا

الطاعة العمياء لنظام الحكم، والقبول بما هو موجود في البيئة 
المحيطة، وكل ما تريد األنظمة تلقينه لهذه القوالب البشرية، فحين 
يخرج من تلك المعامل فإنه يعيش في حالة مستقرة ومتصالحة مع 

فهو عندئذ األنظمة مهما كانت تلك األنظمة دكتاتورية ومستبدة، 
يكون مسلوب اإلرادة والعقل والفكر وحرية الرأي والتعبير، فيقبل 
بما تفرضه عليه األنظمة الحاكمة، ويعيش بها ويتعايش معها 

 .من غير حول منه وال قوة
ولألسف فإن هذه األفكار والتطلعات غدت حقيقة اليوم ويطلق 

وهو علم مستحدث « هندسة السلوك البشري»عليها مصطلح 
 نماذج – بحسب كلمة المرجع –طوير األساليب الفنية لخلق لت

 المجال هذا في يعملون الذين العلماء وجد حيث رقيًا، أكثر بشرية
 بالفعل القدرة يملكون أنهم األخيرة الفترة في العلمي البحث من
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 حيث البشر، من يشاؤون من على سلوك من يرونه ما فرض على
ومخه حقاًل  اإلنسان – بير المرجعالتالية حسب تع والجملة – أصبح

ألنواع مختلفة من التجارب الحيوية والكيميائية والنفسية، بهدف 
 .إعادة هندسة السلوك البشري بما يتوافق مع المعايير المرغوبة

 ؟ ولكن السؤال الذي يراودنا هو: من يضع هذه المعايير المرغوبة
الحقيقة معروفة  وإن كنا غير ملزمين باإلجابة عن هذا السؤال فإن

وواضحة وضوح الشمس في ساعة األصيل، غير أننا سوف ننقل ما 
« ؟ غسيل المخ.. كيف يغيب العقل ومتى»قاله صاحب كتاب 

ولعل المفارقة الصارخة تكمن في أن »الدكتور نبيل راغب إذ يقول 
الدول المتقدمة التي تنادي أو تدعي الحرص على ترسيخ 

قوق اإلنسان في كل مكان، هي نفسها الديمقراطية والدفاع عن ح
التي يحض علماء السلوك والهندسة البشرية فيها على إهدار هذه 
الحقوق وتحويل اإلنسان إلى آلة منفذة ألوامر وتعليمات ال تعي 

 .«فحواها
ا أقامت الجمعية األمريكية لعلم النفس مؤتمرً 1976في عام 

المخ وتعديله  بواشنطن نوقش فيه كل ما يتعلق بعمليات إنعاش
بإعادة صياغته، وبرمجة السلوك البشري، وتوظيف عناصر التطور، 
والسيطرة على الناس بالموجات األثيرية، واستحداث أساليب 
للتأثير في أكبر عدد ممكن من الناس، وتزويج اإلنسان بآلة أو حيوان، 
وابتكار وسائل للهيمنة من خالل التخويف والترويع، وإنتاج قلوب 
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ء بديلة، وإحداث تغييرات ملموسة على بداية الحياة وأعضا
ونهايتها، وتشكيل عناصر الوارثة إلعادة تشكيل البشر أنفسهم 

 .من خالل الهندسة الوراثية
وخرج العلماء من ذلك المؤتمر بفكرة أصبحت قاعدة أساسية 

إن كان اإلنسان هو نتاج البيئة، »لمفهوم تحطيم العقول وهو 
؟ فإذا كانت البيئة الصماء قادرة  تاج اإلنسان نفسهفلماذا ال يكون ن

على صياغة اإلنسان وتشكيله، فمن باب أولى أن يكون اإلنسان أكثر 
قدرة وعلمًا على صياغة نفسه بنفسه، فهو يملك على األقل المخ 

 .«الذي ال تملكه البيئة
ومن ناحية أخرى فإن خبراء علم النفس السلوكي يحبذون الفكرة 

بقابلية اإلنسان للتعديل وإعادة الصياغة والتشكيل، القائلة 
وخطورة هذه الفكرة تكمن في حرصهم على معالجة باطن اإلنسان 
وإعادة تشكيله، والتنازل بصورة طبيعية عن الحرية واإلرادة 
والضمير والكرامة، حتى يغدو هذا اإلنسان عجينة طيعة للتشكيل 

 .ول العظمىوفقًا لمواصفات التقدم التي تطلبها الد
ولألسف فإن الدول العظمى ال تفكر في إنسان واحد أو مجموعة 
صغيرة من البشر، ولكنها تتحدث عن شعوب وأقوام عديدة خارجة 

من وجه  –عن حدود القطيع الذي تريد أن تفرضه، فتلك الشعوب 
 والمشاكل االضطرابات من الكثير كبيرة بصورة تسبب – نظرهم

البشرية واإلنسانية، لذلك فإن هذه الدول  بحقوقها تطالب حينما
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تسعى إلى اعتماد هذه المنهجية الجديدة التي تؤكد أن البشر ليسوا 
سوى مخلوقات لينة طيعة، مرنة لدرجة ال حدود لها، فهم أقرب إلى 
المادة أو باألحرى العجينة الرخوة التي ال تقاوم محاوالت تشكيلها 

خام صالحة للتحوير والتبديل  كالصلصال، وبالتالي فهم مجرد مادة
والتطوير لما فيه صالح اإلنسان نفسه، أو حتى إلجباره على المواءمة 

 .والتأقلم مع اآلخرين، أي القطيع السابق
)أحد اختصاصيي المخ العاملين في « جوزيه ديلجادو»ولقد أوضح 

هذا المجال في الدول العظمى( أن القضية التي تشغل بال العلماء 
ت قيمة اإلنسان وكرامته وإرادته، وإنما مواصفات الشكل اآلن ليس

المطلوب أن يكون عليه اإلنسان، إذ إن الناس بعد إعادة تشكيلهم 
يمكن أن يصبحوا أكثر كفاءة وقدرة على دفع التطور بخطى أوسع 
وأسرع، وتلمس وإدراك مالمح المستقبل والتعامل معها على أرض 

فات وآثار جانبية تتمثل في صلبة، لكن احتمال حدوث بعض مضاع
اضطرارهم إلى التنازل بعض الشيء عن صفاتهم اآلدمية 

 .وخصائصهم اإلنسانية
أما ب. ف. سكينر )أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد ومؤسس 
مدرسة السلوك البشري الحديثة، والذي استطاع تطوير عدد هائل 

يير أصبح ضرورة من األفكار عن تغيير عالم البشر(، فيؤكد أن هذا التغ
ملحة وليس مجرد سفسطة نظرية، باعتباره طريق الخالص الوحيد 
للدول التي تحرص على اإلمساك بمقاليد األمور من أجل صالح 
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رعاياها، وإال استولت على تلك المبادرة جماعة قد تكون أكثر كفاءة 
وبراعة في السيطرة على السلوك وتوجيهه إلى قنوات مضادة للقيم 

ة والديمقراطية الحقيقية، إذ إنه ليس من المستبعد اإلنساني
احتمال قيام أي نظام شمولي باستغالل هندسة السلوك وتغيير 
البشر في فرض توجهاته على الناس والسيطرة على بيئاتهم التي 
تقوم بدور المحرك وراء اتخاذ مسلك دون غيره. فمثل هذا النظام 

ستطاع التحكم في يمكنه السيطرة على سلوك الناس إذا ما ا
 .بيئتهم لتوائم أهدافه

وفي هذه المرحلة يمكننا القول إن العلم الحديث استطاع أن يحقق 
ما لم تستطع أعتى الدكتاتوريات تحقيقه بالعنف والقهر والبطش، 
وذلك بعد أن حولوا المخ البشري إلى حقل لتجارب التوصيل 

جل غسله الكهربائي والعقاقير وما إلى ذلك، وذلك ليس من أ
فحسب وإنما تحطيمه وإعادة صياغته وتشكيله وفق نماذج 

 .مسبقة وأهداف محددة ومحدودة
التفكير في  لتعيد – القارئ عزيزي –وقبيل أن نترك القلم ونتركك 

كل ما قلناه، تراودنا فكرة، وهي أنه في الدول العظمى الشرقية 
عديد من والغربية العديد من السجون والمعتقالت يُسجن فيها ال

أنواع البشر بأعداد هائلة ومن جنسيات ومعتقدات مختلفة. تُرى ما 
؟ أي نوع من المياه  التجارب التي يتم إجراؤها على هؤالء المعتقلين

؟ وهذه المياه.. هل يتم خلطها بمواد كيميائية لتساعدهم  يشربون
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؟ من يضمن أن هذه المياه وتلك  على تحقيق وتنفيذ تجاربهم
لتي يتناولها المعتقلون في السجون خالية من أي مواد األغذية ا

 ؟ كيميائية يمكن أن تسبب لهم الهلوسة وغسيل المخ وتحطيمه
 .مجرد أفكار تراودنا وال نعرف لها إجابة

 


