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 )اإلبداع(املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، وإعادة التشكيل 

ضوع ىف حاسوىب مسبوق بوقت ومكان آتابتهوجدت هذا املو
 أغسطس 18ىف  ) يعىن مارينا وال مؤاخذة(العلمني : هكذا
، ومل أعلم حىت، مقال مطلوب لصحيفة احلياة اللندنية2007

اآلن إن آان قد نشر أم ال ، حيث أىن لست من قراء احلياة
اللندنية، غالبا مثلى مثل أغلب زوار هذا املوقع، فوجدت

 أْوىل به، فأنزلته ىف يومية اليوم- القراء وشخصى– أننا
ليكون ىف متناول زائر املوقع هكذا دون تعديل جوهرى، مع

يبدو أنىن آنت أخجل(إضافة ما بني قوسني بالبنط األسود أعاله 
 ). أنىن آتبته هناك، ملاذا؟

 هل تسمحون بتكرار مثل ذلك؟ 

 :املقال

أصبح ىف" سيل املخغ") أو آان يسمى(احلديث عما يسمى 
 ميكن أن يتسخ فيغسل فاملخ ليس وعاًءاحاجة إىل حتديث جذرى، 

مما فيه، وال هو خمزن للذآريات واملعلومات واملعارف، حيتا ج
إىل أمني خمزن حيافظ على ما به من السرقة أو التلف أو

 جنبا إىل جنب مع–، املخ البشرى االستبدال ببدائل مزيفة
هو آيان حيوى نابض دائم التفكك – بعدمها اجلسد واحلس وما

 .والتشكل بشكل منتظم، املفروض أنه هادف وإجياىب

 ال خيفى على أحد آيف قفزت تكنولوجيا من جانب آخر
األدوات واملعلومات والتعلم والتعليم واإلعالم مؤخرا قفزات

 مبا ينبه إىل خطورة تأثريها  وخطرة ىف آن، عمالقة واعدة
شر أو غري مباشر، ىف آلٍّ من ترآيب وحمتوى املخبطريق مبا

 إدارة ، فإذا أضفنا إىل هذا أن)والكيان البشرى(البشرى 
 تتحكم أدوات هذه القفزة العمالقة املتعددة التجليات،

فيها قوى ليست فوق مستوى الشبهات، وأيضا إذا أضفنا أن
ة غري ظاهر هى سلطات مشبوهة،الذى يتحكم ىف هذه األدوات 

 فهم ما جيرى وحماولة  ألدرآنا مدى أمهيةللعيان غالبا،
 .احليلولة دون خطره

 )احلقيقيني(عمى حكام العامل 
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، ىف!! الناس، آل الناس  ىف– ويتحكم – الذى حيكم  إن
عصرنا هذا ، ىف وقتنا هذا، ليست هى احلكومات الرمسية

 أومهوها أهنا املعلنة، وبالتاىل فهى ليست الشعوب حىت لو
 قاصرا على تغيري معتقدغسيل املخ مل يعد  هتا،انتخبت حكوما

 متحمسة من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار فرد متهم أو مجاعة
لعبة احلكام احلقيقيني للعامل ، وسبيلهمأو العكس، بل أصبح 

األضمن للتأثري على توجهات وأيديولوجيا بل وعواطف، ورمبا
 واخلفية لصاحل أغراضهم املعلنة مليارات البشر أديان

، آل ذلك جيرى) السلطة، وبالعكس– الثروة -االستهالك(
ويتزايد بسرعة فائقة مع أن قوانني التطور تنذرهم قبل
غريهم خبطورة هذا التدخل ىف تشويه الكائن البشرى، مما يعرض
النوع البشرى لالنقراض، علمًا بأهنم سوف يكونون أّول أجيال

 .املنقرضني

  التشكيل واإلبداعطبيعة املخ البشرى بني

املخ البشرى آيان حيوى مرن، ىف حالة نبض مستمر حبسب
 أهم لعل. دورية اإليقاع احليوىي بني النوم واحللم واليقظة
بغض النظر(طور من أطوار هذا اإليقاع احليوى هو طور احللم 

وهو اللفظ" (التفكيك"  وهو دور )عما إذا حكى احللم أم ال
 ، ومن مث إعادة) تسمية غسيل املخالذى يستعمل حديثا ل

 احللم هو التفكيك آيف أنالتنظيم بشكل تلقائى، مما يبني 
وإعادة التشكيل هو الضمان الطبيعى الستمرار الطبيعى،

  ..النبض الدماغى ىف اجتاهه الصحيح

 أى احلاجة– للمخ  غسيل املخ يستغل هذه القابلية
 بل قصدا إىل أغراضه، مث ينحرف هبا  -احلتمية إىل التفكيك 

 متماٍد حمسوب، إنه يلجأ إىل إحداث مصطنع مقصود لتفكيك
بشكل مرتب مربمج ، وبدال من أن يساعد التفكيك على إعادة

  فإن- واإلبداع   آما حيدث ىف احللم–التشكيل أو ميهد له 
 . اخلبيثة عادة  يسخَّر خلدمة أغراضه التفكيك اُملْقحْم

 هو مثل -طبيعة حيوية بشرية أيضا  وهو -اإلبداع 
 ولكن ىف وعى فائق عملية تفكيك فإعادة تشكيل،: احللم

 ليكون–، ونتيجته )مقابل وعى احللم أثناء النوم(مشَتِمْل 
 تشكيالت أمشل وأرقى، سواء آان ذلك ىف شكل  هو إجناز-إبداعا

 . ناتج إبداعى أم اضطراد منو الفرد

استعمال خطوات اإلبداع األوىلغسيل املخ هو نوع من سوء 
 . خطري وبشع  إىل ما هو لتجهض إجيابياهتا ويتم حتويلها سلبًا

غسيل املخ يفتعل التفكيك، مث يتقدم إىل إعادة التشكيل 
 لصاحل – اقتحاما من الفاعل وليس إبداعا من املفعول به–

 .أغراض الفاعل املغرض متاما

 الدسم أصبح مهمةاملصيبة املعاصرة هى أن دس السم ىف 
املافيا: أغلبهم حتت األرض(احلكام احلقيقيني ىف العامل 

 ، )والشرآات العابرة لكل شئ

  مما جيرى حتت اسم حقوق اإلنسان، والعوملة،  آثري: مثال
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 ىف والنظم االقتصادية الشاملة امللزمة، بل واألحباث العلمية
مثل أغلب( اخلبيثة  املراآز املخصصة خلدمة أصحاب املصلحة

 تصاغ )لدواء، أو بعض شرآات املعلوماتية، والبرتولشرآات ا
لصاحل استغالل هذا اإليقاع احليوى ليصبح ناجته آله، أو على
األقل أغلبه، خلدمة أغراضها الىت هى أبعد ما تكون عن صاحل

 .تطور اإلنسان

 ىف مراآز البحث امللحقة هبذه املؤسساتحىت العلماء
 أصبحوا يسمونالعمالقة، أو املمولة من جانبها،

سواء مت ذلك من جانبهم شعوريا" بروليتاريا العصر األحدث"
 .  الشعوريا ، أو

اإلنسان املعاصر ىف حضوره ىف العامل اآلن ال يتصرف تبعا ملا
وصلت إليه أحباث املعامل احلقيقية، أو إجنازات التكنولوجيا
املتطورة ، وال تبعا ملا يسمع من خطب العرش أو برامج

 املصنوع-   أو مواثيق احلقوق، وإمنا يتشكل وعيه وماتاحلك
  بناء على ماتتربمح به خاليا خمه خلدمة مصاحل هؤالء -عادة 

 . احلكام احلقيقيني

هذا ما ينبغى االنتباه إليه أآثر من غسيل مخ متهم
ليعرتف مبا مل يقرتف، أو غسيل مخ أصوىل ليقتل زمالء له، بدال

 . إخل!! ..تلهممن أن يقتل من ينوى ق

 من بعض ما جيرى 
يقوم فيضان اإلعالم األحدث بشكل مباشر أو غري مباشر

أو(بغسيل مخ مجاعى طول الوقت ، وتقسم األدوار بشكل مرتب 
على آل وسائل اإلعالم، بل والتعليم) عشوائى يتكامل

 غري مباشر، بشكل مباشر أو’ والسياسة داخلية وخارجية
تقنيات متضفرة تتكافل فيما بينهاوذلك من خالل آليات و

لتحقيق األغراض السلبية اخلطرة املؤدية ىف النهاية إىل
ومن هذه اآلليات. انقراض اإلنسان مبنتهى الغباء التطورى 

 : نعرض بعض األمثلة احملدودة

 اإلغراق: أوال 
 الضوضاء يقع املخ البشرى املعاصر حاليا حتت فيضان من 

 حبيث يصري ليس فقط إىل حالة تفكيك اإلعالمية والسياسية،
َ يصبح جاهزا لزرع األفكار خامل، بل شلل آامل، ومن َثّم

 املغرضة اجلديدة

 التشتيت: ثانيا
إذا آان اإلغراق يعىن عملقة آم البث والغمر باملعلومات 

أيا آانت، فإن التشتيت هو عملية استغالل هذا الغمر ىف
حىت مينع املستمع أو املشاهدإفشال أى متابعة لإلدراك املنظم 

 ميكن أن يتخذ" مجلة مفيدة" تتكون لديه  أو أى أحد من أن
 إن :مثالمنها موقفا ناقدا ، سواء باملوافقة أو الرفض، 

 الىت ىف- حلقات ىف سلسلة   املفروض أهنا0عدد املسلسالت 
 من الكثرة حبيث  هى- الفرد العادى ىف حلظة بذاهتا   متناول
  قبل أن تكتمل، إىل  النتقال من جزء من واحدة منها،أصبح ا
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جزء من مسلسل آخر هو أقرب إىل القاعدة، وقس على ذلك
بل قس على ذلك زخم.. األغاىن بل واألخبار والربامج احلوارية 

البيانات والشعارات واإلجراءات واألرقام واملؤمترات، الىت
 .تصل إىل ماالميكن تتبعه أصًال، ناهيك عن تصديقه

 اء اإلهل:ثالثا
 ىف اإلهلاء تقوم عمليات غسيل املخ بإزاحة ما ال تريده

بشد االنتباه إىل غريه، ليس بالضرورة إىل عكسه مما تريده هى،
بل إن جمرد اإلهلاء بعيدا عن املواضيع األْوىل باالهتمام، هو
 خطوة متهيدية حنو التفكيك فاحلشو األخبث، وتستعمل ىف اإلهلاء

اإلعالمية والتعليمية: وغري املباشرةآل األساليب املباشرة 
 .والتثقيفية وحىت اإلبداعية

 التهميش : رابعا
 واإلشالل عادة، بإزاحة  بعد التفكيك  يتم التهميش،

 .تدرجيية لألهم، واألْوىل بالنظر إىل اهلامش أو الظل

   اإلحالل:خامسًا 
بعد التهميش واإلزاحة حيتاج األمر إىل ملء الفراغ مبا حيل

ل األهم واألخطر يتصاعد يسمح لنا أن خنصص هلا احلديث عنحم
 :ومن ذلك" إحالل"ماهو 

إحالل اجلزء حمل الكل مثل الرتآيز على قضية أْسِر فرد حمل* 
 مبقتل طفل واإلشفاق عليه احتالل بلد، أو إحالل االهتمام

 : حمل مقتل املئات واأللوف ىف منازهلم، ومنه أيضا 
عن حقوق اإلنسان(ملواثيق املكتوبة اإلعالء من شان ا* 
)لتحل حمل(بالتقنني العقاىب مث التقديس اإلعالمى، ) مثال

الواقع احلقيقى الذى مهمته األساسية تنمية القوانني
الطبيعية الستمرار مسرية اإلنسان اإلبداعية القادرة على

 .احملافظة على نوعه
كتفى حىت يإحالل الكلمات حمل املمارسة الفعلية،* 

 ألفاظ خاوية أو خادعة، عن تنمية ممارسات بالنقاش حول
أصيلة حتافظ على تكامل أفراد النوع معا ويسمى ذلك

 إخل،!! حوارًا ىف أغلب األحيان، أى واهللا
 عن فاعل أصلىحمل البحث اجلاد إحالل اهتام شائع معلن* 

 حقيقيى، 
 عناملبالغة ىف الرتآيز على متهم ثانوى لتعتيم البحث* 

 للمسئول الفعلى عن اجلرمية أو احلرب، احلقيقة اهلادية
إحالل األضعف حىت لو آان مسئوال جزئيا، حمّل األقوى: يعىن

 . خاصة لو آان لعب لعبة تسمح بذلك، وهكذا

 الوعى البشرى اجلماعى اجلديد 
 على ساحة العامل  يبدو على الرغم من آل ذلك ، فإنه 

زوغ فجر جديد، برغم من أن اخليط لب أمجع أن مثة إرهاصات
األبيض من اخليط األسود مل يتبني بشكل واضح، وميكن أن نسمى

الوعى البشرى اجلماعى " :هذا القادم الواعد باسم 
 ،"النظام العاملى السلطوى اجلديد" ، ىف مقابل "اجلديد
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 موجز القول 
 ، املتمادية اإلعالم  إن ال مرآزية  ·

 الىت أصبحتتعرفجماالت املعرفة وقنوات ال   واتساع  ·
 )تقريبا(متاحة لكل الناس 

  األصغروامتداد شبكات التواصل الفردى واجلماعاتى  ·
 فاألآرب،

آل ذلك يرسل إشارات متواضعة، لكنها متمادية ىف النماء
 :والوعد، تقول 

إن باإلمكان أن يوقف مّد التدهور، وأن تتحول املوجة
لذى ظهرت عالمات دون االنقراض ا لصاحل تطور البشر لتحول

 .ساعته جلية ىف األفق

يعيد  إن هذا التواصل الواعد اجلديد قادر على أن
للشخص العادى بعض معامل فطرته الىت شوهتها وتشوهها عمليات

 فنستعيدغسيل املخ اجلماعى املهددة للنوع البشرى برمته ،
   :بذلك 

 حالوة املعرفة،  ·

 وفرحة التساؤل،  ·

 ن املوِقْظ ومسئولية احلز  ·

 ودهشة احلكمة الفطرية،  ·

 وفخر التاريخ احليوى،  ·

 وتواصل البشر احلقيقى،   ·

وإمكانيات الشخص العادى ىف املشارآة ىف النقد  ·
 واإلبداع،

 من حسن إىل فيعود اإلنسان قادرا على أن يسري أموره
 .أحسن برغم بطء اخلطى ووعورة الطريق

........ 
 :2007 نوفمرب 19اليوم تعقيب أخري آتبته 

 : حني قرأت آخر املقال هكذا 
 .فيكم، وىف ربنا: امتألت غيظا منى و أمال 

 !!!!أى واهللا،  
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