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 لماذا نستسلم الختراق العمول؟

 ٢ٕٔٓأغسطس  ٩:تارٌخ النشر 

 بملم: د. زكرٌا خنجً

 

وذلن بعد « هندسة المجتمعات وفن اختراق العمول»اعتمدت أننً أنهٌت موضوع 

، ولكن اتصل بً عدة أشخاص «الفضائٌات العربٌة واختراق العمول»كتابة ممال 

لمبوله ورضاه الختراق عمله،  -أًٌا كان  -ٌستفسرون عن األسباب التً تدعو اإلنسان

 ؟ ا نرضى بل نستسلم الختراق عمولنا من لبل أطراف أًٌا كانتلماذ

عندما سمعت وجهات نظرهم، أعدت التفكٌر وعدت الى لراءة المماالت التً نشرت، 

فوجدت أن السؤال فعالً مشروع، لماذا نستسلم الختراق العمول، ربما على الرغم من 

لسؤال، فكانت النتٌجة هذا معرفتنا بذلن. فممت بعملٌة بحث طوٌلة لإلجابة عن هذا ا

 .الممال

وجدنا أنه ٌصعب حصر كل األسباب التً تؤدي إلى االستسالم لزراعة العمول 

واخترالها، فمد وجدنا وسائل كثٌرة ٌمكن ممارستها بطرٌمة أو بأخرى، بعضها 

بالترغٌب وبعضها بالترهٌب، بعضها تحدث أمام أعٌن الجمهور ورضاه ومعرفته 

فلة من الجمهور، إال أنها كلها تهدف إلى التحكم فً عمول وبعضها تحدث فً غ

البشر، سواء بصورة إٌجابٌة أو سلبٌة. وسنحاول أن نستعرض أهم الوسائل والطرق 

 .التً تستخدم لزراعة األفكار واختراق العمول

 

 أوالً: الدٌن

، فهذا المصطلح شأنه شأن «الدٌن»ال ٌوجد تعرٌف واضح ومحدد وثابت لمصطلح 

دٌد من المصطلحات اإلنسانٌة التً عادة ما تخضع لألهواء والتخصصات وأفكار الع

من ٌضع تعرٌفا للمصطلح، فعلماء االجتماع وعلماء اإلنسانٌات ٌنظرون إلى الدٌن 

على انه مجموعة مجردة من المٌم والُمثل أو الخبرات التً تتطور ضمن المنظومة 

ً كان من الصعب تمٌٌزه بنظرهم عن العادات الثمافٌة للجماعة البشرٌة، فالدٌن البدائ

 .االجتماعٌة الثمافٌة التً تستمر فً المجتمع لتشكل البُعد الروحً له
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ومن وجهة نظر علماء الدٌن، فإن الدٌن ال ٌمكن اختصاره بمظاهره االجتماعٌة 

والثمافٌة الجماعٌة التً ال تشكل إال مظاهر ناتجة من الدٌن ولٌس الدٌن أساًسا، 

دٌن بالنسبة الٌهم هو الوعً واإلدران للممدس، وهو إحساس بأن الوجود والعالم فال

تم إٌجاده بشكل غٌر طبٌعً عن طرٌك ذات فوق الطبٌعٌة تدعى اإلله أو الخالك أو 

 .الرب

وهذه الموة فوق الطبٌعٌة استغلت بصورة كبٌرة من أجل زرع الكثٌر من األفكار غٌر 

وأنا هنا أكرر أنهم رجال دٌن  -ثنٌة زٌن رجال الدٌن الطبٌعٌة، ففً المجتمعات الو

عبادة النار وعباد النجوم وعبادة الشٌاطٌن وما إلى ذلن، من  -ولٌسوا علماء الدٌن 

أجل الحصول على مكاسب شخصٌة لهم، سواء فً السلطة والنفوذ أو المال أو أي 

 .شًء آخر

الجنة ألتباعه من أجل خوض فماذا ٌمكن أن نعتمد برجل دٌن ٌمنح البركة ومفاتٌح 

معارن وحروب من أجل التوسع فً سلطاتهم، وماذا نعتمد برجل دٌن ٌطلب من 

أتباعه السٌر حافًٌا على الجمر المشتعل أو التمرغ فً األوحال والبراز من أجل تطهٌر 

النفس والبدن، ماذا نعتمد برجل دٌن زرع فكرة جلد النفس والتطبٌر فً النفوس من 

ٌر من الخطٌئة، وكم لضت فكرة شعب هللا المختار على أحالم وطموحات أجل التطه

شعوب كان من الممكن أن تعٌش فً تواؤم وسالم، وما تحركت جٌوش أوروبا فً 

 .الحروب الصلٌبٌة إال باسم الدٌن، وربما أمور كثٌرة ال نرٌد اإلتٌان بها

جزء مهم من ومن المعروف أن الدٌن واالعتماد بموة عظمى أو رب أو خالك 

احتٌاجات اإلنسان األساسٌة التً ال ٌمكن التخلً عنها، وحتى الملحد الذي ٌدعً أنه 

ال ٌؤمن برب نجده ٌؤمن، وربما من غٌر أن ٌعرف أو من غٌر أن ٌعترف، فشعور 

اإلنسان بالضعف وعدم األمان ٌولد لدٌه شعور دائم بالحاجة إلى وجود خالك، وحتى 

أللوهٌة آمن بالموة العظمى فً اللحظة التً واجه بها فرعون موسى الذي ادعى ا

 .الموت

فالدٌن وسٌلة خطٌرة إذا استغلت لزراعة األفكار فً العمول، حٌث تكون وسٌلة سلبٌة 

إن استغلت لتدمٌر وتحطٌم ذات اإلنسان والبشرٌة وإشعال الحروب والفتن، ولكنها 

ألفكار فً العمول من أجل خٌر فً الممابل تكون وسٌلة إٌجابٌة إن استغلت لزراعة ا

 .البشرٌة، كما جاء به المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص
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 ثانًٌا: الجنس والمرأة

ال تعد الشهوة الجنسٌة من أهم الشهوات التً تتملن اإلنسان فهً لٌست كتناول 

الغذاء والبماء حًٌا، ولكنها تعد من ألوى الشهوات التً ٌمكن أن تتملن اإلنسان 

معصوب العٌنٌن مسلوب اإلرادة ألداء أمور لد ٌعجز فً األوضاع  وتّسٌره وهو

 .الطبٌعٌة عن حتى التفكٌر فٌها

وال نرٌد أن نذكر ولائع تارٌخٌة، وإنما كم مرة استغلت المرأة من لبل جهات 

وحكومات إلشعال الحروب والفتن بٌن الشعوب؟ كم حاكم تنازل عن عرشه وخان 

ٌنه وفكره؟ لماذا تركز اإلعالنات التجارٌة المذاعة وطنه من أجل امرأة لٌست على د

من الفضائٌات على جسد المرأة وخاصة منطمة الثدٌٌن واألرداف؟ والغرٌب أن جسد 

  .المرأة ٌستغل حتى فً اإلعالنات التجارٌة التً لٌست لها عاللة هً بها

لمرون وربما لال أحدهم إن استغالل الرجال للمرأة من أجل المتع الشخصٌة فً ا

الماضٌة لم ٌكن ممنهًجا أو تابعًا لفكر استغالل العمول، ولكن لألسف الحمٌمة تمول 

عكس ذلن، فلم ٌكتف الرجل باستغالل المرأة فً تلن العمود فمط، بل إنه استطاع أن 

ٌرسخ فكًرا وٌزرعها فً أعماق األدمغة البشرٌة أنها سلعة ٌمكن أن تستغل متى 

لد لال فً كتابه الشهٌر )امٌل(: « جان جان روسو»سً شاء، فهذا الفٌلسوف الفرن

، فهو ٌرى أن وظٌفتها فً الحٌاة أن تخدم الرجل «إن المرأة لد خلمت لمتعة الرجل»

وتمتعه وتسهر على راحته منذ مولده حتى نهاٌة حٌاته، فهذه رسالتها األبدٌة وٌجب 

، فمد سبمه إلى ذلن أن تحرص على الوفاء بها. ولم ٌكن روسو بدًعا بٌن الفالسفة

 .«ذكر مشوه»الفٌلسوف الٌونانً أرسطو الذى أشار إلى أن األنثى 

هذا التفكٌر وهذه العملٌات هً التً حولت صورة العاهرة أو الجارٌة إلى نجمة أفالم، 

فبدالً من أن تباع الجواري فً أسواق النخاسة غدت تعرض الٌوم فً مسابمات 

لترتمً وتحصل على الجوائز الدولٌة أو التمدٌرات الجمال وعالم الموضة، فتتعرى 

 .المادٌة واألدبٌة ألنها أمتعت الرجال بمواهبها

ومن األمثلة الشهٌرة الستغالل جسد المرأة، أنه منذ عدة سنوات لامت شركة 

اتصاالت أمرٌكٌة متعسرة فً بٌع كروت الشحن الخاصة بها، فمامت بالتعالد مع 

تضع تشكٌلة مختلفة من صورها بمالبس البحر على  عارضة األزٌاء الشهٌرة كً

ظهر كل كارت شحن، األمر الذى رفع مبٌعات الشركة، ألن الشباب باتوا ٌجمعون تلن 
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الكروت. وكذلن من األمثلة الشهٌر والمرٌبة ما لامت به شركة الدعاٌة واالعالن 

ت للدعاٌة من استغالل مؤخرات الفتٌات الجمٌالت لتكون لوحا 5002أمرٌكٌة عام 

الحد المطاعم فً نٌوٌورن، األمر الذى جعل من هذه الشركة واحدة من أشهر 

 .الشركات فً الوالٌات المتحدة

 

 ثالثًا: المال

ا»لمد ُجبلت النفوس البشرٌة على حب المال، لال تعالى:  « َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

عباس رضً هللا عنهما: أن  )سورة الفجر(، كما روى البخاري ومسلم من حدٌث ابن

لو كان البن آدم وادٌان من مال البتغى ثالثًا، وال ٌمأل جوف ابن آدم »النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

، وكذلن وروى البخاري ومسلم من حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه «إال التراب

 .«اثنان: حب المال وطول العمرٌكبر ابن آدم وٌكبر معه »لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

فالمال وحب المال وبكل بساطة ٌعد فطرة بشرٌة وحب امتالن وشهوة ال ٌمدر اإلنسان 

أن ٌتحكم فٌها، فمهما كان اإلنسان غنًٌا فإنه ٌرغب فً غنى أكثر، وهكذا، حتى ٌصبح 

 .هاجس جمع المال وتكدٌسه جزءا من كٌان اإلنسان، شاء ذلن أم أبى

باع وطنه، وخان عرضه وأهله من أجل حفنة من الدنانٌر؟ كم من  فكم من إنسان

ٌفعل بهما ما ٌشاء من أجل رصٌد من  -كما ٌمال  -إنسان باع عمله وجسده للشٌطان 

البنن؟ كم من إنسان باع مبادئه وأفكار وحتى عمٌدته من أجل تلن الدنانٌر الالمعة 

 .كمالتً تخطف األبصار؟ اسألوا التارٌخ ٌمكن أن ٌجٌب

 

 رابعًا: الضغط واإلرهاب

وإن لم تستطع الموى أًٌا كانت أن تستغل كل االحتٌاجات البشرٌة لزراعة األفكار 

واختراق العمول، فإنها وبكل ما لدٌها من لوة أرضٌة تحاول أن تمتحم علٌن منزلن 

ووطنن لتسخرن ألفكارها ورغباتها، كما فعل االتحاد السوفٌتً والموى االستعمارٌة 

دما لامت باحتالل الدول اإلسالمٌة، ولكن تعد هذه الوسٌلة من أضعف الوسائل، عن

ألن الشعوب المضطهدة تماوم أي فكرة وأي توجه بكل ما أوتٌت من لوة، وربما 

 .ٌشهد على ذلن كل الدول التً تحررت من االتحاد السوفٌتً بعد سموطه
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ٌض، فعادة ما ٌتم استغالل بصورة عامة، ما تم ذكره ما هو إال غٌض من ف الخالصة:

حاجٌات اإلنسان االساسٌة، وربما االساسٌة التً ال ٌمكن أن ٌعٌش من غٌرها أو 

التً ٌحبها حبًا جًما، لذلن وبعد هنٌهة من الزمن نجد ان اإلنسان وببساطة ٌسلم عمله 

لمن ٌدفع أكثر أو من ٌوفر احتٌاجاته بصورة أفضل وأكثر، وٌصبح مثل المدمن على 

درات، فكلما أدمن أكثر أوغل فً المستنمع بصورة أكبر، وربما بعد عدة سنوات المخ

 .ٌجد نفسه أنه أصبح ال حول له وال لوة

أي  -عندئذ تكون الفكرة لد اٌنعت والشجرة كبرت والثمار غدت جاهزة للمطف، وأنه 

 .أصبح عبدًا لزارع الفكرة ال ٌستطٌع الفكان منها حتى إن رغب -اإلنسان 


