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 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم
احلمد هلل رّب العاملني وصّّل اهلل ىلع حمّمٍد املبعوث رمحةا للعاملني 

 وىلع أهل بيته اهلداة امليامني.

  العامل الفكرّي واملنظومة العقديّة اليّت حيملها اإلنسان تمّثلإنّ 
نشطة األ اء ّك ري يقف واّل وادلافع األساس  العامل الرئيسّ 

فاكن صالح تلك املنظومة ، اليّت تصدر عنهات والسلوكيّ 
ا ىلع ، أو فسادها وخمالفتها للواقع الواقع وانسجامها مع منعكسا

واالجتماعّية لإلنسان، فإّما أن تشّّك  الفرديّة تاسلوكيّ أغلب ال
ا قويًّا يشّده أو اعمالا كماهل املنشود،  السمو باّّتاه حنوته يف حرك حافزا

اّلي ال الفوىض والفساد  جيّره حنو التسافل والسقوط يف دّوامة
 االضطراب والضياع. خيلّف إاّل 

 ّل حياة اإلنسان بك منهق ي تتدفّ هو الرافد اّل  فالفكر العقدّي 
ات اإلنسان م بسلوكيّ يت تتحكّ صورها وأشاكهلا، وهو األداة الّ 

تمنحه  مقنعةا  لم جيد إجاباٍت  إنقه ي يؤرّ ومواقفه، وهو اهلاجس اّل 
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الختيار نمط منهج احلياة، املقتيض  فكأنّهالطمأنينة واالستقرار، 
ته اات اإلنسان وممارسسلوكيّ حنو  اّلي تنبثق منه مجيع ادلوافع

 .ةا ة اكفّ واحلياتيّ ة الفكريّ 

مجيع الرساالت السماوّية اليّت نزلت ألجل  اهتمام وٰهذا ما يفّس 
 ،لإلنسان العقدّي  الفائقة باملجال الفكرّي  اوعنايتههداية اإلنسان، 

ذا اجلانب ويدفع الشبهات وامتالء صحف أصحابها بما يؤّصل لهٰ 
 ة وخطاباتهم ىلع تشكيلصالحيّ تهم اإلحراك رّكزت عنه، حيث

 .وحفظ نقائها من التشويه واخلرافات تهاة وتنمياملنظومة العقديّ 

ا أخرى  ومن جهةٍ  فإّن كثرياا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائما
تللويث فطرة انلاس وحتريف أفاكرهم؛ ألجل التسلّط عليهم 

فساد اإل فكريًّا وسياسيًّا ومصادرة مقّدراتهم، وقد استعملوا
 طماعهم ادلنيئة،أتلحقيق مآربهم وا سالحا  العقدّي الفكرّي و

 عالمٍ إووسائل  رخيصةٍ  قالمٍ أظ سالطني ودواتهم من واّع أفوا فوّظ 
األفاكر سياسة اهليمنة ىلع  لرسم عقيدة املحكومني يف ظّل  ؛مأجورةٍ 

التشكيك وإلقاء لم يفتأوا عن استخدام سالح و ،راتقدّ وامل
دهم وإيمانهم، الشبهات يف أذهان انلاس حول ّك ما يتعلّق بعقائ

نظار أة، والعمل ىلع توجيه االختالفات الفكريّ وكذا االستفادة من 
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إلذاكء  ؛واتلعمية ىلع نقاط االشرتاك ،ختالفانلاس إىل نقاط اال
 ،وكس شوكتهم ،وتفتيت وحدتهم ،طراف املتخالفةالفنت بني األ

م يف من أجل السيطرة ىلع مشاعرهم واتلحكّ  ؛ضعاف عزيمتهمإو
 خضاعهم لسلطتهم.إو ،مواقفهم

أن  ادلينّ  ين للشأن الفكرّي متصدّ بوصفنا هنا ينبيغ نلا من 
نا اتم أولويّ ىلع سلّ أوأن يكون يف  ،اا كبريا نعطي ٰهذا العامل اهتماما 

ن من ترسيخ ما نلتمكّ  ؛يت نسىع تلنفيذهاة الّ مشاريعنا الفكريّ و
 ل ة وفق رؤية مدرسة أهته )العقيدة اإلسالميّ يّ أحقّ بنعتقد 
، كما ينبيغ  دٍ اإلسالم حممّ  نلبّ  متداد الطبيعّ ( االابليت 

، رصينةٍ  معارصةٍ  أن جنتهد يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن صياغةٍ 
، هاصاتلأو تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل ابليت 
 .ة املعتربةمستفيدين من معطيات العقل، وانلصوص ادلينيّ 

دلراسات وابلحوث لك جاء مرشوع مؤّسسة ادليلل لوألجل ذٰ 
العقديّة اتلابعة للعتبة احلسينيّة املقّدسة؛ يللّب قدراا من احلاجة 
امللّحة لوجود مؤّسساٍت ختصصيٍّة تعمل ىلع اجلانب الفكرّي 

ذا اجلانب العقدّي، ويلحمل ىلع اعتقه مسؤويلّة تأصيل هٰ 
واتلصّدي دلفع الشبهات، واتلأكيد ىلع العقائد احلّقة بالوسائل 
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الفكرّي الفراغ  سدّ لك للمساهمة يف ماكنيّات املتاحة؛ وذٰ واإل
 اّلي يعاين منه املجتمع. العقدّي 

شيوٍع لألفاكر ة من رصده يف الساحة الفكريّ  ملا تمّ  ونتيجةا 
اإلحلاديّة، واستهداٍف ممنهٍج للعقل اإلنسايّن من قبل دوائر مشبوهٍة، 

ٍة رّشيرةٍ؛ لا ارتأت اريّ متعمل يلل نهاٍر بدعٍم مبارٍش من قواى استع
ذه مؤّسستنا تدوين كتّيٍب مناسٍب للشباب املستهدف من قبل هٰ 

ىل إ كتّيبٰهذا ال تأيلفة وقد أولكت مهمّ القوى وأفاكرها اهلّدامة، 
املجلس العليّم يف املؤّسسة، ، عضو أيمن املرصياألستاذ ادلكتور 

 للكشف عن فأّدى ما عليه بكّل دّقٍة، وأىت بوثائق وقرائن معروفةٍ 
 نوايا تلك القوى الرّشيرة وممارساتها املشبوهة.

ذه املقّدمة املخترصة أن نتوّجه بالشكر إىل وال يفوتنا يف آخر هٰ 
،ملا بذهل من جهدٍ  ذا الكتّيب القّيم؛مؤلّف هٰ  سائلني   عليمٍّ متمّّيٍ
 م واتلوفيق.القدير هل دوام اتلقدّ  اهلل العيلّ 

 

 
 

 



ا يف كتابه العزيز:  -تعاىل  -قال اهلل  يعا قَاَل اْهِبَطا ِمنَْها مَجِ
بََع ُهَداَي فاََل  ى َفَمِن اتَّ نِّ ُهدا تِيَنَُّكم مِّ

ْ
ا يَأ َبْعُضُكْم بِلَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ

 .(1)يَِضلُّ َواَل يَْشَق 

إّن الرصاع بني حموري اخلري والرّش بدأ مع بداية ٰهذا العالم، 
ن، ومؤّسس حمور ، أبو البرش وخليفة الرمحٰ  عندما هبط آدم
واإلنسانيّة، وهبط معه الشيطان، عدّو  (2)اخلري والعقل

 اإلنسان، ومؤّسس حمور الرّش واجلاهليّة.
                                                                                                                                                       

 .123سورة يوسف:  (1)
ْصبَِغ بِْن ُنبَاتََة َعْن َعيِلٍّ ( »2)

َ
ِئيُل ىلَعَ آَدَم  َعِن األ ، َفَقاَل: يَا آَدُم إِينِّ قَاَل: َهبََط َجرْبَ

ََك َواِحَدةا ِمنْ  َخريِّ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ِئيُل، وَما أ . َفَقاَل هَل آَدُم: يَا َجرْبَ  ثاََلٍث فَاْخرَتَْها وَدِع اثْنَتَنْيِ

ِئيُل لِلْحَ  يُن. َفَقاَل آَدُم إِينِّ قَِد اْخرَتُْت الَْعْقَل. َفَقاَل َجرْبَ يَاِء اثلَّاَلُث؟ َفَقاَل الَْعْقُل واحْلَيَاُء وادلِّ
فَا وَداَعه. َفَقااَل:  يِن: انرَْصِ ْن نَُكوَن َمَع الَْعْقِل َحيُْث اَكَن. قَاَل: وادلِّ

َ
ِمْرنَا أ

ُ
ِئيُل، إِنَّا أ يَا َجرْبَ

نَُكَما. وَعَرجَ 
ْ
 [.11، ص 1]اللكيّن، الاكيف، ج « فََشأ
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من دون خلقه بعد أن أكمل هل  آدم  -تعاىل  -لقد اصطىف اهلل 

ْسَماء لُكََّهاعقله واختّصه بعلمه: 
َ
وارتضاه خليفةا هل  ،(1) وََعلََّم آَدَم األ

رِْض َخِليَفةا يف األرض: 
َ
، (2)َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمالَئَِكِة إيِنِّ َجاِعل  يِف األ

ا وتسليماا ألمر اهلل تعاىل، إاّل أّن  ثّم أمر املالئكة بأن يسجدوا هل، تكريما
إبليس لم يكن مقتنعاا بمثل ٰهذا االصطفاء، فأخذه الكرب واألنفة، وأىب 

 َوإِْذ قُلْنَا لِلَْمالَئَِكِة اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجُدواْ إاِلَّ ليم واالنصياع: التس
ىَب َواْستَْكرَبَ َواَكَن ِمَن الاَْكفِِرينَ 

َ
 .(3)إِبِْليَس أ

                                                                                                                                                       

 .31سورة ابلقرة:  (1)
 .30سورة ابلقرة:  (2)
 .43سورة ابلقرة:  (3)
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يّه احلكيم ـ باإلضافة والّس يف تمّرد الشيطان ىلع ٰهذا األمر اإللٰ 
قيمة املالك احلقييّق،  إىل غروره واستكباره الايت ـ هو أنّه لم يدرك

اّلي اكن السبب تلفضيل آدم ىلع غريه من املخلوقات، وهو كمال 
من جهة ماّدته، ال من جهة جوهر  عقله وعلمه، فنظر إىل آدم 

صورته وحقيقته، فوجد أّن آدم خملوق  من طنٍي، وهو خملوق  من ناٍر، 
الَّ وانلار يف نظره خري  من الطني، 

َ
َمْرتَُك  قَاَل َما َمنََعَك أ

َ
تَْسُجَد إِْذ أ

نُْه َخلَْقتَِن ِمن نَّاٍر وََخلَْقتَُه ِمن ِطنيٍ  نَاْ َخرْي  مِّ
َ
 .(1)قَاَل أ

ينظر لألمور بمنطق القّوة، ال بقّوة املنطق،  فمن الواضح أّن الشيطان
وهو نفس املنطق اّلي سيسري عليه أويلاؤه بعد ذٰلك كما سنبني الحقاا؛ 

لكماهل  -تعاىل  -د ىلع أّن الشيطان ما اكن يعبد اهلل األمر اّلي يؤكّ 
 ومجاهل ولطفه حكمته، بل لقّوته وقدرته، وخوفاا من عقابه ال غري.

وقد اكنت انلتيجة الطبيعّية لٰهذا اتلمّرد الشيطايّن ىلع األمر 
عليه، وأخرجه من جواره يف جّنة  -تعاىل  -اإلليّٰه أن غضب اهلل 

َ ِفيَها فَاْخُرْج إِنََّك قَاَل فَاهْ القرب،  ن َتتََكربَّ
َ
ِبْط ِمنَْها َفَما يَُكوُن لََك أ

اِغِرينَ   .(2)ِمَن الصَّ
                                                                                                                                                       

 .12سورة األعراف:  (1)
 .13سورة األعراف:  (2)
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وقد أصيب الشيطان ىلع إثر ٰذلك بصدمٍة نفسّيٍة عميقٍة، بعد ما 
وقع ما لم يكن يتوّقعه، فقد فَقَد مزنتله العايلة يف جوار ابلاري 

ا ىلع تعاىل، وأمىس مطروداا مغضوباا عليه، ف ا وحقدا امتأل قلبه حسدا
 -آدم وبنيه، فرأى أنّهم هم السبب يف ّك ٰذلك، فاتلمس من ابلاري 

أن يمهله الفرصة، يلثبت هل أنّه هو األقوى، واألوىل  -تعاىل 
ْيتََك  قَاَل باالستخالف: 

َ
َرأ
َ
َذا أ ـٰ ِي َه ْمَت  الَّ ْرتَِن  لَِئْ  َعيَلَّ  َكرَّ خَّ

َ
 إىَِلٰ  أ

ْحتَِنَكنَّ  َمةِ الِْقيَا يَْومِ 
َ
يَّتَهُ  أَل  .(1)قَِليالا  إاِلَّ  ُذرِّ

ومّما تقّدم يتجّّل نلا أمران، األّول، أّن اهلدف من الرصاع اّلي 
أشعله الشيطان، هو إغواء اإلنسان، والقضاء ىلع اإلنسانّية؛ من 
أجل أن يثبت الشيطان أنّه هو األقوى، واألوىل باخلالفة، واألمر 

، ال اثلاين أّن املست هدف من الرصاع هو اإلنسان من حيث هو إنسان 
، أو من حيث إنّه (2)من حيث كونه ذا ديٍن  ، أو ذا مذهٍب معنّيٍ

بل إلنسانيّته  -كما يتوّهم أكرث انلاس  -ينتيم لعرٍق أو قومّيٍة بعينها 
بِني  ال غري،  نَساِن َعُدوٌّ مُّ يَْطاَن لإِْلِ  .(3)إِنَّ الشَّ

                                                                                                                                                       

 .62إلرساء: سورة ا (1)
هو حياول إضالل اإلنسان عن االهتداء بادلين احلّق، واتّباع ادلين احلّق هو من  ( نعم2)

ا إىل العقل ومقتضياته.  مقتضيات عقل اإلنسان، فرتجع القضيّة أيضا
 .5يوسف: سورة  (3)
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د صار إنساناا بعقله، والشيطان يعلم أّن عقل وبما أّن اإلنسان ق
وإن لم يعترب ذٰلك فضالا  -اإلنسان هو السبب الوحيد يف تفضيله عليه 

فيكون هدف الشيطان يف احلقيقة هو  -لضعف عقله وماّديّة تفكريه 
القضاء ىلع العقل اإلنسايّن، وباتلايل حتريف ّك ما يؤّدي إيله العقل، 

 احلّق.وتزييف ما يرشده إىل 

وبما أّن الشيطان يدير ٰهذا الرصاع مع اإلنسان، من وراء 
 َوقَِبيلُهُ  ُهوَ  يََراُكمْ  إِنَّهُ الكواليس، ودون أن يظهر ىلع مسح احلياة، 

، فالرصاع يف الظاهر إنّما يدور بني اإلنسان (1)تََرْوَنُهمْ  اَل  َحيُْث  ِمنْ 
ائله، واستحوذ ىلع وأويلاء الشيطان من البرش، اّلين وقعوا يف حب

 مقايلد أمورهم.

فمحور الرصاع اتلارييّخ بني معسكر اخلري واإلنسانيّة، املتمثّل يف 
خّط األنبياء واألوصياء واحلكماء اإلهلّٰيني، وبني معسكر الرّش، 
املتمثّل يف أويلاء الشيطان من أعداء اإلنسانيّة، إنّما يدور حول العقل 

عسكر اخلري إىل إحيائه، وحتكيمه يف اإلنسايّن الفطرّي، إذ يسىع م
فبعث فيهم رسله، : »املجتمع البرشّي، كما روي عن اإلمام عيلٍّ 

وواتر إيلهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذّكروهم منّس 
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وىلع الطرف اآلخر يسىع  .(1)«نعمته، ويثريوا هلم دفائن العقول
 معسكر الرّش إىل إماتة العقل والقضاء عليه.

ىلع الرغم  -ومن عجائب األمور أنّك ّتد ٰهذه القوى الشيطانّية 
ا يف جبهٍة واحدٍة  -من االختالف الشديد بينها  أنّها تقف مجيعا

ملحاربة العقل اإلنسايّن بشّّت الوسائل، وحتت شعاراٍت متعّددٍة، 
. ، أو روحّيةا ، أو دينيّةا  سواء  اكنت حتّررّيةا

ابلحث كيف سىع ويسىع أويلاء  وسوف يتبنّي نلا من خالل ٰهذا
الشيطان من قوى الرّش العاليّم، ىلع مّر اتلاريخ، وإىل يومنا ٰهذا، 
إىل القضاء ىلع العقل اإلنسايّن؛ من أجل أن يتحّول انلاس إىل جمّرد 
قطيٍع، يسهل السيطرة عليه، وتوجيهه يف االّّتاه اّلي خيدم 

 مصاحلهم غري املرشوعة.

ه املؤامرة الشيطانيّة اليّت تقوم بها قوى الرّش ومن أجل استجالء ٰهذ
 العاليّم نيابةا عن الشيطان؛ سوف نقّسم ابلحث إىل ستّة فصوٍل. 

يشتمل الفصل األّول ىلع مبحٍث فلسيفٍّ يتضّمن عّدة مباحث 
، ونظريٍّ وعميلٍّ  -حول بيان ماهّية العقل وانقساماته  إىل اعمٍّ وخاصٍّ

مه داخل مملكة اإلنسان، كما اكتشفها ووظائفه املختلفة، وخصو -
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 احلكماء يف املايض؛ يلتبنّي نلا بعدها حمور الرصاع وأسايلبه.
بينما يتعلّق الفصل اثلاين بمبحٍث عليمٍّ عن العقل 
اء وعلماء  الوايع، والعقل ابلاطن، حبسب ما اكتشفه األطبّ
انلفس املعارصون، وادلور اخلطري اّلي يلعبه ّك واحٍد منهما 
يف حياة اإلنسان، مع اإلشارة السيعة إىل دور األعداء يف 

 السع للتحّكم فيهما.
، يتعلّق ببياٍن  أّما الفصل اثلالث، فهو حبث  اجتمايعٌّ سيايسٌّ
إمجايلٍّ السرتاتيجيّات قوى الرّش العاليّم وأسايلبها، وأدواتها 
 املختلفة، ىلع مّر اتلاريخ، ويف الزمان املعارص، للقضاء ىلع

 العقل اإلنسايّن.
ويف الفصل الرابع واخلامس نشري إىل نماذج من سيطرة قوى 

ىلع اإلعالم واالقتصاد العامليّني، الذلين يمنحانها املعارص  الرشّ 
القّوة اهلائلة للتأثري ىلع الرأي العاّم العاليّم، واهليمنة اتلاّمة ىلع 

 الشعوب املستضعفة.
السادس، باإلشارة إىل بعض ثّم ارتأيت أن أختم ابلحث بالفصل 

سبل مواجهة أسايلب ٰهذه املؤامرات بأسايلب مضاّدٍة؛ من أجل 
إحباطها، وإحياء العقل اإلنسايّن، اّلي حبياته حييا ادلين، وحتيا 

 القيم اإلهلّٰية واإلنسانّية.





 انقسامات العقل الفلسفّية





 

 

حول انقسام العقل إىل اعمٍّ وخاصٍّ  الفلسيفّ ويشتمل ىلع ابلحث 
 باعتبار الشّدة والضعف، وإىل نظريٍّ وعميلٍّ باعتبار تعّدد الوظيفة.

 

إّن املقصود من العقل هنا هو تلك القّوة املفّكرة، واملدبّرة ألفعاهل 
يارّية، واملمّّية عند اإلنسان بني احلّق وابلاطل يف االعتقاد، االخت

  واحلسن والقبيح يف السلوك، ولٰكّن ٰهذا العقل الواحد هل مرتبتان:
مرتبة  أّويّلة  بسيطة  اعّمة  مشرتكة  بني ّك انلاس، نسّميها بالعقل 
البسيط، أو حسب مصطلح القرآن العقل الفطرّي، املجبول عليه 

 ، واّلي صار به اإلنسان إنساناا.اإلنسان
ا فِْطَرةَ اهلِل الَّ يقول اهلل تعاىل:  يِن َحنِيفا قِْم وَْجَهَك لدِلِّ

َ
 َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها يِت فَأ

 ِ يُن الَْقيُِّم َولٰ  َك اَل تَبِْديَل خِلَلِْق اهللِ ذٰل ْكرَثَ انلَّاِس اَل َيعْلَُمونَ ادلِّ
َ
 .(1)ِكنَّ أ

الم األصيل بتوحيده ورشائعه وتعايلمه األخالقّية، بمعىن أّن اإلس
هو ادلين القّيم، املألوف واملنسجم مع العقل الفطرّي اإلنسايّن، 
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 واّلي ال يمكن تبديله أو تغيريه؛ لكونه ذاتيًّا للطبيعة البرشّية.
ما من مولوٍد إاّل ويودل ىلع : »كما جاء عن اإلمام الصادق 

 .(1)«وّدناه وينرّصانه، ويمّجسانهالفطرة، فأبواه الذلان يه
أي أّن العقل الفطرّي ثابت  لّّك إنساٍن، ولٰكّن الظروف ابليئّية، 
والرتبية اخلاطئة يه اليّت يمكن أن حتجب ٰهذا العقل عن معرفة 

 نفسه، ورّبه، ومعاده.
وٰهذا العقل املشرتك بني انلاس، هو اّلي يدبّر به معاشه، 

ة ابلدهّية، اليّت نسّميها باملبادئ العقلّية ويدرك به القضايا الفطريّ 
األّويّلة، مثل امتناع اجتماع انلقيضني، وأّن اليشء هو نفسه، وأّن 
ّك نظاٍم حيتاج إىل منّظٍم، وأّن ّك يشٍء حادث  هل سبب  خيرجه من 
العدم إىل الوجود، أو مساوي املساوي مساٍو، والزم الالزم الزم  هل، 

لظلم، وحسن األمانة وقبح اخليانة... وغري ٰذلك وحسن العدل وقبح ا
 من اإلدرااكت البسيطة اليّت يدركها ّك إنساٍن بطبعه.

وٰهذا العقل الفطرّي، هو اّلي صار به اإلنسان إنساناا، واستحّق 
به أن يكون خليفةا للرمحٰن، وسّيد األكوان، ومعه يتحّمل اإلنسان 

وأفعاهل االختيارّية، داخل اكمل املسؤويّلة عن مجيع اعتقاداته، 
 يف يوم احلساب. -تعاىل  -املجتمع البرشّي، وأمام اهلل 
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، خمتّصة  بالعلماء واملحّققني، وبها  مرتبة  خاّصة  مكتسبة 
 يتمّّيون عن غريهم من انلاس.

وٰهذا العقل اخلاّص هو يف احلقيقة العقل الفطرّي األّول نفسه 
ليم، فتكون نسبته إىل العقل بعد تنميته وتطويره بالرتبية واتلع

الفطرّي البسيط نسبَة العضالت عند الرياضّيني إىل عضالت 
 غريهم من انلاس العادينّي.

وكما قام الرياضّيون بتطوير وتقوية عضالتهم الفطرّية اليّت  
جاءوا بها إىل ٰهذه احلياة ادلنيا، عن طريق الرياضات ابلدنّية، حّّت 

لك قام العلماء واملحّققون بتنمية أضحوا أقوياء مقتدرين، كذٰ 
عقوهلم الفطرّية باتلأّمل واتلفكري، واتلعلّم واتلعليم، حّّت أصبحوا 

 حكماء وفقهاء وباحثني.
يشري فيه  وهناك شعر  منسوب  إىل اإلمام عيّل بن أيب طالٍب 

 إىل هاتني املرتبتني من العقل، حيث يقول:
 سموعُ َفَمطبوع  ومَ   َرأيُت الَعقَل َعقلنَيِ 

 عوـإذا لَم يَُك َمطب  وعــ يَنَفُع َمسموال
مُس تكما ال   (1)َضوُء الَعنِي مَمنوعُ و  نَفُع الشَّ

                                                                                                                                                       

 .213، ص 23نهج ابلالغة، ح ( 1)



 قوى الرّش واسرتاتيجّيات إقصاء العقل  ..................................... 26

 

، باعتبار الوظيفة  قّسم احلكماء العقل اإلنسايّن إىل نظريٍّ وعميلٍّ
املنوطة بكّل واحٍد منهما، حيث سيتبنّي أّن وظيفة األّول هو 

فكري، واثلاين اتلدبري، وسنتلكّم عن ّك واحدٍة منهما بيشٍء من اتل
اتلفصيل؛ ليك ندرك األهّميّة الكبرية للعقل يف حياة اإلنسان وتعيني 

 مصريه يف ادلنيا واآلخرة.

 ا انلفس انلاطقة اإلنسانّية،وأمّ » (:الشفاء)قال ابن سينا يف 
 منهما تسّم  واحدةٍ  وّك  ،اعملةٍ  ةٍ وقوّ  اعملةٍ  ةٍ إىل قوّ  فتنقسم قواها

 .(1)« باشرتاك االسم أو تشابههعقالا 

 ،وهو انلظرّي  أحدهما منفعل   قوهل باشرتاك االسم بلحاظ أنّ 
دتني تني جمرّ ا لكونهما قوّ ،وقوهل بالتشابه إمّ وهو العميلّ  خر فاعل  واآل

 إذ بمعىن احلجر أو املنع، ّي أو لكونهما جيمعهما املعىن اللغو ،للنفس
 ويمنع العميلّ  يف اتلفكري، إصاحبه عن الوقوع يف اخلط نلظرّي يمنع ا

 . لسلوكيف ا إصاحبه من الوقوع يف اخلط

 األوىل للنفس اإلنسانيّة تنسب إىل ةفالقوّ »: اوقال أيضا 
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وٰهذه اثلانية تنسب إىل العمل فيقال  ،نظريٌّ  فيقال عقل  ، ظرانل
 يف لرشّ وٰهذه للخري وا وتلك للصدق والكذب، ،عميلٌّ  عقل  

وٰهذه للقبيح  تلك للواجب واملمكن واملمتنع، ات،جلزئيّ ا
 .(1)«واجلميل واملباح

انلفس اإلنسانّية اليّت هلا أن تعقل  إنّ »(: اإلشارات)وقال يف 
ويه  ،هلا حبسب تدبري ابلدن فمن قواها ما هل قوى كماالت، جوهر  
ط الواجب ، ويه اليّت تستنبباسم العقل العميلّ  ة اليّت ختتّص القوّ 

ل بها إىل يلتوّص  ؛ةزئيّ اجلفيما جيب أن يفعل من األمور اإلنسانّية 
هلا حبسب حاجتها إىل تكميل  ومن قواها ما ...ةٍ اختياريّ  أغراٍض 

 .(2)« بالفعلجوهرها عقالا 

ينايف كونه  ال «ةات العمليّ للجزئيّ  مدرك   العقل العميلّ  إنّ » :قوهل
 ته بالعناية، وإدراك املعىن العميلّ يّ فاعل إنّ إذ يف ابلدن، اعملةا  ةا قوّ 

  اجلزئّ 
ا
 للتحريك. اعلميًّ  يكون مبدأ

 وسنتعّرض باختصاٍر إىل ّك واحٍد منهما، بما يتناسب مع ابلحث:
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1 .: ووظيفته الوحيدة يه اتلفكري، حيث تتحّرك  العقل انلظرير

انلفس اإلنسانيّة بواسطته يف املعلومات الهنيّة؛ الكتساب 
العلميّة اجلديدة، فباتلفكري يبن اإلنسان رؤيته املعارف 

الكونيّة عن احلياة، وفلسفتها، وما ينبيغ فعله، وما ينبيغ 
ة.  تركه من األفعال االختياريّ

يتجزّأ من وجود اإلنسان، حاهل كحال  وهٰذا العقل من حيث كونه جزءاا ال
 عليها. -تعاىل  - سائر أعضاء ابلدن، فله قوانينه الطبيعيّة اليّت خلقه ابلاري

وكما اكتشف األطّباء القوانني الطبيعّية ألعضاء بدن اإلنسان، 
ودّونوها يف كتب الطّب، كٰذلك اكتشف احلكماء القوانني الطبيعيّة 

 للعقل انلظرّي، ودّونوها يف كتب املنطق.



 29  ................................................  الفصل األّول: انقسامات العقل الفلسفّية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 قوى الرّش واسرتاتيجّيات إقصاء العقل  ..................................... 30

وكما أّن العمل ىلع طبق القوانني الطبيعيّة ألعضاء ابلدن، 
ا للصّحة ابلدنيّة، واختالهلا يعّد ديلالا ىلع املرض  يُعدّ  مظهرا

اجلسيّم، كٰذلك عمل العقل انلظرّي ىلع طبق تلك القوانني 
املكتشفة، هو مظهر  للصّحة العقليّة، واالحنراف عنها ديلل  
ىلع املرض العقيّل الفكرّي، ولٰكن مع ٰهذا الفارق، وهو أّن 

ة ألعضاء جسم اإلنسان، هو العمل ىلع طبق القوانني الطبيعيّ 
، ال مدخل إلرادة اإلنسان فيها، ولٰكّن  عمليّة  بيولوجيّة  طبيعيّة 
العمل ىلع طبق القوانني العقليّة هو فعل  اختياريٌّ لإلنسان؛ 

 يلكون مسؤوالا عن أفعاهل أمام اهلل والقانون.
وتنمية العقل انلظرّي وتطويره، إنّما يكون عن طريق اتلعليم 

م، ال سّيما تعلّم العلوم العقلّية الربهانّية السامية واملجّردة، واتلعلّ 
 اليّت هلا مدخلّية  مبارشة  يف تكامل اإلنسان.

وللعقل انلظرّي مراتب خمتلفة يف أحاكمه، تتعدد بتعدد مبادئه، 
ومنطلقاته اتلفكريية، وأىلع ٰهذه املراتب ـ كما ثبت يف صناعة 

ة الربهانّية، املبتنية ىلع املبادئ الفطرّية الربهان ـ يه املرتبة العقليّ 
 ابلديهية، ذاتية الصدق، واليت تضمن نلا الوصول إىل الواقع.

واغية كمال العقل انلظرّي هو يف اكتسابه ملكة اتلفكري  
املنطيق الربهاين الصحيح، وحتصيله الرؤية العقدية الكونيّة 
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ال األخالق ة اإلنسانيّة، يف جمالواقعية، ومنظومتها القيميّ 
 واالجتماع، والسياسة.

ولٰكن ٰهذا اليعن أننا نستغن بٰهذا العقل انلظرّي الربهايّن، 
عن سائر مصادر املعرفة األخرى، بل يه لكّها يف الواقع من 

 أدواته وأعوانه.

بيان ذٰلك: أّن العقل الربهايّن، حيكم بنفسه وبنحٍو مستقلٍّ 
املحسوسة، كما يف املبادئ  ىلع املوضواعت العقليّة املحضة غري

العقليّة األّويلّة، والعلوم الفلسفيّة امليتافّييقيّة، وأّما حكمه 
ىلع املوضواعت املاّديّة املحسوسة، فيكون بواسطة اتلجربة 
احلّسيّة، كما يف الفّيياء، أو باتلحليل العقيّل احلّسّ الريايّض، 

 كما يف الرياضيّات.

ا القضايا العمليّة األ خالقيّة، والترشيعيّة، فيحكم ىلع وأّم
ا، كحكمه حبسن العدل وقبح الظلم،  اتها بنفسه أيضا لكّيّ
وحسن األمانة وقبح اخليانة، وأّما تفاصيلها الترشيعيّة، 
ومصاديقها اجلزئيّة، فيستعني فيها بالرشيعة اإلهلٰيّة، املطابقة 

ة والعمليّة للرؤية العقليّة، وذٰلك بعد  إثباته يف أصوهلا انلظريّ
 لصدقها وواقعيتها.
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ا القضايا العمليّة الّيت لم تنّص عليها الرشيعة  وأّم
بوضوٍح، فيمكن للعقل هنا أن يستعني بالعرف، أو مقبوالت 

 أهل اخلربة أو االستقراء.

ومّما تقّدم يتبنّي نلا أّن العقل انلظرّي الربهايّن، هو احلاكم املطلق يف 
ا، سواء  مملكة اإلنسان، فهو اّلي يقود  بنفسه عمليّة اتلفكري مطلقا

اكنت متعلّقةا باملوضواعت املاّديّة املحسوسة، كمسائل الفّيياء 
اكنت متعلّقةا باملوضواعت املجرّدة املعقولة، كمسائل والرياضيّات، أو 

الترشيعيّة... فال معىن بعد  ةعلم الفلسفة، أو باملوضواعت االعتباريّ 
ن نبحث عن بدائل مزّيفٍة تكون خارجةا ذٰلك ألن حُنّجم العقل، أو أ

 عن نطاق أحاكمه، ونفوذ سلطانه.

ولٰكن يف الوقت نفسه هناك قّوة  أخرى ماّديّة  خمّيلة  موجودة  يف 
ا ملنع العقل من اتلفكري اإلليّٰه  انلفس اإلنسانّية، تسىع دائما
اإلنسايّن املجّرد، وحترص تفكريه يف املوضواعت احلّسّية املاّديّة، 
وتسىع تلجسيم ّك اعتقاٍد هل، وباتلايل تمنعه من حتصيل 
االعتقادات الغيبّية الواقعّية، وٰهذه القّوة تسّم بالقّوة الوهمّية؛ ألنّها 

للعلوم الفّييائيّة وإن اكن هلا دور  كبري  يف مساعدة العقل يف حتصيله 
قّية، وتنقل امليتافّيي والرياضيّة، إاّل أنّها تتدّخل يف أحاكمه الفلسفيّة
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حكم املحسوسات للموضواعت العقلّية غري املحسوسة، من باب 
قياس الغائب ىلع الشاهد، مّما يوقعه يف األحاكم الوهميّة اخلاطئة، 
ومن أجل ٰذلك سّميت بٰهذا االعتبار بالقّوة الوهمّية، أي املغلِّطة، 

 وإن اكنت أحاكمها صحيحةا يف املحسوسات.

ل ابلحث عن مؤامرات قوى الرّش وسوف يتبنّي نلا من خال
ا تلقوية جانب القّوة  العاليّم، أّن ٰهذه القوى الرّشيرة تسىع دائما
الوهميّة؛ من أجل إضعاف القّوة العقليّة انلظرّية، وحجب اإلنسان 
عن حقيقته الغيبيّة، والعوالم امليتافّييقيّة، وإيقاعه يف مستنقع 

 الضالل املاّدّي، واالحنراف الفكرّي.

2 .: وهو مبدأ اإلرادة، ووظيفته اتلدبري،  العقل العميلر
والسيطرة ىلع قوى انلفس احليوانيّة، أو بعبارةٍ أخرى اتلحّكم يف 

 األفعال االختياريّة لإلنسان.

بيان ٰذلك: أّن انلفس انلاطقة اإلنسانّية، اليّت تمثّل جوهر 
تعلّقت اإلنسانّية، واليّت يه من سنخ اعلم اتلجّرد وامللكوت، قد 

جبسم اإلنسان يف بطن أّمه، يف الشهر الرابع من املرحلة اجلنينّية، إذ 
يصبح بعدها اجلنني إنساناا بتمام معىن اللكمة، وتصبح ديّته ديّة 

 إنساٍن اكمٍل من انلاحية الرشعّية.
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 وقد عرّب القران الكريم عن ٰهذه املرحلة بقوهل تعاىل:

ن ِطنٍي َولََقْد َخلَْقنَا اإْلِ  ُثمَّ َجَعلْنَاُه ُنْطَفةا يِف  نَساَن ِمن ُساَللٍَة مِّ
ِكنٍي  ُثمَّ َخلَْقنَا انلُّْطَفَة َعلََقةا فََخلَْقنَا الَْعلََقَة ُمْضَغةا فََخلَْقنَا قََراٍر مَّ

ا آَخَر َفتَبَ  نَاُه َخلْقا
ْ
نَشأ

َ
ا ُثمَّ أ ا فََكَسْونَا الِْعَظاَم حَلْما ارََك اهلُل الُْمْضَغَة ِعَظاما

ْحَسُن اخْلَالِِقنيَ 
َ
 .(1)أ

وٰهذه انلفس اإلنسانيّة تكون يف فطرتها األوىل خايلةا من أّي 
كماالٍت علميٍّة أو أخالقيٍّة، ولٰكن دليها االستعداد اتلاّم للتاكمل 

                                                                                                                                                       

 .14 - 12سورة املؤمنون:  (1)
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العليّم واألخاليّق، عن طريق ابلدن، اّلي تعلّقت به من خالل قواها 
 املدركة واملحّركة.

 شار القران الكريم إىل ٰهذه املسألة بوضوٍح يف قوهل تعاىل:وقد أ

ْخرََجُكم َواهللُ 
َ
ن أ َهاتُِكمْ  ُبُطونِ  ِمّ مَّ

ُ
 لَُكمُ  وََجَعَل  َشيْئاا َتْعلَُمونَ  اَل  أ

ْمعَ  بَْصارَ  السَّ
َ
فْئَِدةَ  َواأْل

َ
 .تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َواأْل

ة، ىلع املستويني فاجلسم اإلنسايّن آلة استكمال نفسه انلاطق
 املعريّف واألخاليّق.

أّما اتلاكمل املعريّف، فيحصل عن طريق تدفّق املعلومات إىل  
انلفس من خالل احلواّس اخلمس، ومن خالل شبكة األعصاب 
املنتهية إىل املّخ بمراكزه اإلدراكّية واحلركّية، إذ يتلّقاها العقل 

يب؛ يلبن منها انلظرّي بعد ٰذلك باتلجريد، واتلحليل والرتك
ا.  منظومته العقديّة والقيمّية، كما أرشنا سابقا

وأّما اتلاكمل األخاليّق، فعن طريق األفعال االختيارّية 
اجلسمانّية، اكلعبادات، واألعمال الصاحلة، اليّت تكتسب بها 

 انلفس امللاكت األخالقّية الفاضلة.
                                                                                                                                                       

 .78سورة انلحل: ( 1)
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ته قّوتني بلطفه وعناي -تعاىل  -ومن أجل ٰذلك فقد أودع ابلاري 
حيوانيّتني حلفظ ابلدن من اتللف، األوىل جللب انلفع من الغذاء 
والرشاب، وحفظ النسل، وتسّم بالقّوة الشهوّية، وٰذلك عن طريق 
الشعور باجلوع والعطش وامليل للجنس اآلخر، واألخرى دلفع 
الرضر، وادلفاع عن انلفس بالطرق املتاحة، عن طريق الشعور 

 سّم بالقّوة الغضبّية.باخلوف واحلذر، وت

كن من جهٍة أخرى فهاتان القّوتان من حيث كونهما غري لٰ 
ا تللبية رغباتهما احليوانّية  اعقلتني، فهما يلّحان ىلع اإلنسان دائما
بسعٍة، يف جلب انلفع، ودفع الرّض، بأّي كيفّيٍة، سواء  اكنت 

، أو غري مرشوعٍة، األمر اّلي قد يهّدد مملكة اإل نسان، مرشوعةا
 واملجتمع البرشّي.

حبكمته حتت  -تعاىل  -ومن أجل ٰذلك فقد وضعهما ابلاري 
العميّل، اّلي يسىع تلوجيههما وترشيدهما، واتلحّكم يف إرشاف العقل 

االختيارّية، ىلع طبق أحاكم العقل انلظرّي، والرشيعة  األفعال
 اإلهلّٰية الغّراء، حبيث ال يطغيان.

هو يف اكتساب امللاكت األخالقّية وكمال العقل العميّل، 
الفاضلة، وحتصيل ملكة العدالة اإلنسانّية، وتنميته إنّما تكون عن 



 37  ................................................  الفصل األّول: انقسامات العقل الفلسفّية

طريق الرتبية العقلّية اإلنسانّية اإلهلّٰية، يف تقوية اإلرادة اإلنسانّية، 
عن طريق الرياضات انلفسّية، والوعظ واإلرشاد، وممارسة 

، باإلضافة إىل أنواع الفنون العبادات، وسائر أعمال الرّب واإلحسان
 الراقية، اليّت حتّرك الصور واخلياالت انلبيلة، والعواطف الرشيفة.

ا للعقل انلظرّي،  ا دلودا وكما اكنت القّوة الوهميّة خصما
فكٰذلك القّوة الشهويّة والغضبيّة يه عدو  مبني  للعقل العميّل، 

ا يف رصاٍع معهما؛ من أجل السيطرة عليهما ، ومنعهما وهو دائما
من تعّدي حدودهما، وإحلاق الرضر املاّدّي واملعنوّي باإلنسان، 

 وباملجتمعات البرشيّة.

ونتيجة ٰهذا الرصاع ستكون مصريّيةا ىلع حياة اإلنسان يف ادلنيا 
واآلخرة، فإن تمّكن العقل العميّل من اتلحّكم يف هاتني القّوتني 

خيضعهما ألحاكم العقل اللتني وصفهما القرآن الكريم بـ "اهلوى"، و
انلظرّي الربهايّن، والرشيعة الغّراء، فقد تكامل اإلنسان وجنا، كما 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنََه انلَّْفَس َعِن الَْهوَىٰ قال اهلل تعاىل:  مَّ
َ
  َوأ

وَىٰ إِنَّ اجْلَ ف
ْ
 .(1)نََّة يِهَ الَْمأ

العقل ما عبد به الرمحٰن : »وكما جاء عن اإلمام الصادق 
                                                                                                                                                       

 .41و 40سورة انلازاعت: ( 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura79-aya41.html
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، وأّما إن استسلم لرغباتهما، فسوف يقع يف (1)«واكتسبت به اجلنان
أرسهما يف نهاية األمر، يلصبح أداةا طّيعةا يف يد الشيطان، كما قال 

ا َمن َطََغ تعاىل:  مَّ
َ
ْنيَا َوآثََر احْلَيَ  فَأ فَإِنَّ اجْلَِحيَم يِهَ  اَة ادلُّ

َوى
ْ
كم من : »، وكما روي عن اإلمام عيّل بن أيب طالٍب (2)الَْمأ

 .(3)«عقٍل أسري عند هواى أمريٍ 

ا إىل كيفّية سع قوى الرّش العاليّم تلقوية  وسوف نشري الحقا
هاتني القّوتني، وتأجيجهما من أجل اتلغلّب ىلع العقل العميّل، 

 خريه يف طريق الرّش، وبما خيدم مصاحلها غري املرشوعة.وتس

أّن العقل اإلنسايّن بقّوتيه انلظرّية  فاحلاصل يف انلهاية
والعمليّة، هو صوت اهلل الطبيّع يف الوجدان والضمري اإلنسايّن، 
اّلي به يصل اإلنسان إىل أقىص كماهل املمكن هل يف ٰهذه احلياة؛ 

يف وصيّته لكميل بن زياٍد بأنّه  لاكظم ولٰهذا عرّب عنه اإلمام ا
 انلاس ىلع هلل إنّ  هشام، يا»حّجة اهلل ابلاطنة، حيث قال: 

، وحّجةا  ظاهرةا  حّجةا : حّجتني  واألنبياء الظاهرة فالرسل فأّما باطنةا
                                                                                                                                                       

 .26، ص 1اللكيّن، حممد بن يعقوب، أصول الاكيف، ج  (1)
 .39 - 37سورة انلازاعت:  (2)
 .211نهج ابلالغة، قصار اللكمات،  (3)
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ومن أجل ٰهذا، فقد  .(1)«فالعقول وأّما ابلاطنة ، واألئّمة
ق والوسائل، وبكّل ما استهدفه الشيطان، وأويلاؤه، بشّّت الطر
ا.  أوتوا من قّوةٍ وإماكناٍت، كما سيتبنّي الحقا

واجلدير أن نشري إىل أّن فضائل األخالق تقّوي كّفة العقل 
اإلنسايّن يف رصاعه مع قوى الوهم والشهوة والغضب، ىلع خالف 
الرذائل اليّت تضعف العقل... وقد وصفت الروايات الرشيفة ٰهذه 

ل، ووصفت الرذائل جبنود اجلهل، عن اإلمام الفضائل جبنود العق
 .(2)«اعرفوا العقل وجنده، واجلهل وجنده تهتدوا: »الصادق 

 
 

                                                                                                                                                       

 .16، ص 1الاكيف، ج اللكيّن، حممد بن يعقوب، أصول ( 1)
 .21املصدر السابق، ص  (2)





 أقسام العقل العلمّية





، ثّم العقل  ويشتمل ىلع ابلحث العليّم حول مّخ اإلنسان أّوالا
 لوايع والالوايع، بعد ٰذلك كما بيّنه األطّباء، وعلماء انلفس.ا

اجلزء األكرب من ادلماغ (cerebrum)  يعّد مّخ اإلنسان
(brain) ويرتّكب من نصفني كبريين، أيمن وأيس، ويتألّف ّك ،
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، واجلبيّه (frontal)نصٍف من أربعة فصوٍص رئيسٍة: األمايّم 
(parietal) والصديّغ ،(temporal) واخلليّف ،occipital).) 

، وانلخاع (cerebellum)وادلماغ يرتّكب من املّخ، واملخيخ  
 .(medulla oblongata)العصّب املستطيل 

عن (CNS) ويتحّكم ادلماغ يف مجيع اجلهاز العصّب املركزّي 
 .(spinal cord)طريق انلخاع الشويّك 

ظم حجماا من بني الاكئنات احلّية، ويزن ويعّد مّخ اإلنسان هو األع
من أوكسجني ادلم يوميًّا،  %25ويستهلك حوايل جرام،  1400حوايل 

ا  10إىل  5وانقطاع األكسجني عنه ملّدٍة ترتاوح بني  دقائق، يسبّب تلفا
 وموتاا دائميًّا خلالياه.

مليون خلّيٍة عصبّيٍة، وتريليون  100ويتكّون مّخ اإلنسان من 
عملّيٍة عصبّيٍة يف  تريليون 38رعّيٍة، ويتمّكن من إجراء خلّيٍة ف

اثلانية، وهو أرسع من أعظم حاسوٍب يف العالم، ٰهذا باإلضافة إىل 
، ىلع خالف سائر  ئفيه النهائيّة، وال تمتلأّن مساحة اتلخزين  أصالا

 .(1)أجهزة احلاسوب اإللكرتوينّ 
                                                                                                                                                       

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8

%BA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9
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لفّص األمايّم يف ا (thinking center)ويتواجد مركز اتلفكري 

من املّخ، وقد أثبتت ادلراسات احلديثة سيطرة مركز العاطفة يف 
 .(1)ىلع مركز اتلفكري )limbic system (اجلهاز اللمباوّي 

وٰهذه احلقيقة العلمّية تعن صعوبة اتلفكري املوضويّع املجّرد عن 
العواطف وامليوالت انلفسّية، وتربز أهّمّية احلاجة املبّكرة دلراسة 

 لعلوم العقلّية، وللرتبية العقلّية السليمة.ا

                                                                                                                                                       

(1) http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2004/10/17/%D

8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D  

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2004/10/17/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%25D
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2004/10/17/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%25D
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2004/10/17/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%25D
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 ، كما سبق وأن قّسم احلكماء العقل اإلنسايّن إىل نظريٍّ وعميلٍّ
فقد قّسم أطّباء انلفس، وأخّصائّيو اتلنمية البرشّية عقل اإلنسان 

وهو مشابه  للعقل انلظرّي  ،(conscious mind) إىل عقٍل واٍع 
ناحية الوظيفة اتلفكرييّة واتلحليليّة، وعقٍل الواٍع، عند احلكماء، من 

مشابٍه للعقل العميّل   (unconscious mind)ٍن أو عقٍل باط
 عندهم، من ناحية الوظيفة اتلنفيذيّة، واتلحّكم يف السلوك.

 
وبغّض انلظر عن اخلالف حول موضع كٍّ منهما يف ادلماغ، من 

الفّص األيس من ادلماغ، وابلاطن يشغل  كون العقل الوايع يشغل
الفّص األيمن منه، فاألمر املّتفق عليه بينهم هو أّن ّك واحٍد منهما 
هل وظائفه اخلاّصة به، وهل دوره الكبري، واملصريّي يف حياة اإلنسان 

 يف ٰهذا العالم.
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واّلي يمكننا هنا أن نستخلصه من بياناتهم العلمّية، هو أّن 
بمثابة احلارس األمني لهن اإلنسان، وخيتّص  العقل الوايع

بالنشاط اتلفكريّي اتلحلييّل املنطيّق، للمعلومات اليّت تتدّفق ىلع 
ذهن اإلنسان خالل يقظته من املصادر املختلفة، وأنّه هو املسؤول 
األّول عن برجمة العقل ابلاطن. وأّما العقل ابلاطن، فهو بمثابة 

، اّلي يتم برجمته (HARD DISK)القرص الصلب للحاسوب 
باملعلومات اليّت تنتقل إيله من عقله الوايع، تلمّثل بعد ٰذلك 

 اّلي يتحّكم تلقائيًّا يف سلوك اإلنسان. (SOFTWARE)الربنامج 
ويعّد العقل ابلاطن مركز اخليال، والكريات، والعواطف، 
، ال بالليل وال بانلهار، ويتحكّ  م واإلبداع، وهو ال يتعّطل أصالا

 ، باإلضافة إىل ٰذلك يف ّك أعضاء ابلدن اليّت تنشط بنحٍو الإراديٍّ
اكلقلب، وادلورة ادلموّية، واجلهاز اتلنّفّس، واهلضيّم، والعصّب، 

 وغريه من األجهزة احليوّية الرضورّية.

وسنشري إىل مقتطفاٍت من بعض الكتب املشهورة اليّت تشري إىل 
صون يف اتلنمية البرشّية حول بعض ما أورده األطباء، واملتخّص 

وظائف العقل الوايع، والعقل ابلاطن، مع تعليقنا عليها؛ يلتبنّي نلا 
مدى أهّمّية وخطورة ادلور اّلي يلعبانه يف حياة اإلنسان، ومدى 

 خرة.آلتأثريه ىلع سعادة اإلنسان وشقائه يف ادلنيا وا
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( Joseph Murphy) يقول اعلم انلفس الكبري "جوزيف مرييف"
هناك مستويان لعقلك، : »)قّوة عقلك ابلاطن( يف كتابه الشهري

املستوى الوايع أو العقاليّن، واملستوى الالوايع أو الالعقاليّن، 
وأنت تفّكر بعقلك الوايع، وأّي يشٍء تفّكر فيه باعتياٍد، فإنّه 

ا لطبيعة أفاكرك  .(1)«يغرق يف عقلك ابلاطن، اّلي يبدع طبقا

إلضافة إىل بيان وظائف العقلني الوايع وهو يشري هنا با
 ، والالوايع إىل العالقة الربجمّية بينهما، حيث يكون األّول فاعالا

ا ألفاكره اليّت تلّقاها منه. ، ومنّفذا  واثلاين قابالا

إّن عقلك ابلاطن يمّثل مركز العواطف واالنفعاالت »ثّم يضيف: 
ري، وإذا فّكرت يف واإلبداع، فإذا فّكرت يف اخلري، سوف يتدّفق اخل

 .(2)«الرّش، فسوف ينتج الرشّ 

يشري إىل دور العقل ابلاطن، وأنّه املحّرك لإلنسان ىلع طبق ما 
 يتضّمنه من األفاكر، والصور واخلواطر، والعواطف، واالنفعاالت.

ثّم يؤّكد مّرةا أخرى ىلع قابلّية العقل ابلاطن ملطلق األفاكر 
ل عقلك ابلاطن ما يطبع داخله، أو يتقبّ »الصاحلة والفاسدة بقوهل: 

                                                                                                                                                       

 .15مرييف، جوزيف، قّوة عقلك ابلاطن، ص  (1)
 .15املصدر السابق، ص  (2)
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ما يؤمن به عقلك الوايع، إنّه ال يمنطق األشياء مثل عقلك الوايع، 
وال جيادل فيها، إّن عقلك ابلاطن مثل الرتبة اليّت تقبل أّي نوٍع من 

 .(1)«ابلذور، سواء  اكنت صاحلةا أو فاسدةا 

بلاطن ىلع ثّم يشري إىل انعاكس ٰهذه األفاكر اليّت نبتت يف العقل ا
فأفاكرك رسيعة انلمّو مثل ابلذور، »املمارسات السلوكّية لإلنسان: 

واألفاكر اهلّدامة والسلبّية تستمّر يف العمل بشٍّك سلبٍّ يف عقلك 
ابلاطن، ويف الوقت املناسب ستخرج إىل حّّي الوجود، من خالل 

 .(2)«ممارسة تطابق تلك األفاكر

ّتارب اتلنويم املغناطيّس، اليّت تّم ثّم تعّرض لكر نتائج الكثري من 
يف أثنائها تعطيل العقل الوايع، واالستفراد بالعقل ابلاطن، إذ تبنّي من 
خالهلا عدم قدرة العقل ابلاطن ىلع اتلميّي بنفسه بني األفاكر الصاحلة 

أظهرت ّتارب ال حرص هلا، »فقال:  -وهنا مكمن اخلطورة  -والفاسدة 
، أّن العقل أجراها علماء انلفس ىلع  أشخاٍص يف حالة تنويٍم مغناطيسٍّ

ابلاطن غري قادٍر ىلع أن خيتار أو يقارن، وهو األمر الرضورّي لعملّية 
اتلفكري املنطيّق، وأثبتت تلك اتلجارب مّرةا بعد أخرى أّن عقلك 
ابلاطن سوف يتقبّل أّي افرتاضاٍت، مهما اكنت خادعةا أو غري صادقٍة، 

                                                                                                                                                       

 .17املصدر السابق، ص  (1)
 .املصدر السابق( 2)
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ا لطبيعة االفرتاض ويتقبّل أّي افرتا ٍض، فإّن العقل ابلاطن يستجيب وفقا
 .(1)«اّلي وصل إيله من عقلك الوايع

ثّم يشري هنا يف انلهاية إىل املسؤويّلة اخلطرية للعقل الوايع ّتاه 
إّن عقلك الوايع هو بمثابة حارس ابلوابة، »العقل ابلاطن، بقوهل: 

 .(2)«اعت املضلّلةوظيفته الرئيسة محاية عقلك ابلاطن من االنطبا
ويقول ادلكتور إبراهيم الفيّقّ املختّص املشهور يف اتلنمية 

اتلميّي بني األفاكر ابلّناءة  ة ىلعيمتلك العقل الوايع القدر»البرشّية: 
واهلّدامة، وتلك القدرة اغبلاا ما خنطئ استخدامها، والنستغلّها 

ن يتقّبلون حبكمٍة، فغابلاا ما حيدث ٰذلك مع العديد من انلاس ممّ 
 .(3)«املفاهيم السلبّية اليّت تؤثّر فيما بعد ىلع حياتهم

والعقل ابلاطن يعرف عنك ّك »ثّم يقول عن العقل ابلاطن: 
يشٍء، وإذا أعطتيه الفرصة، فسوف يقوم براعيتك، فهو ال ينام 
ا... فالعقل ابلاطن هو اّلي يرشف ىلع مجيع عملّيات جسمك  أبدا

 .(4)«س واهلضم، وادلورة ادلموّية وغريهاادلاخلّية من اتلنفّ 
                                                                                                                                                       

 .18املصدر السابق، ص ( 1)
 .33املصدر السابق، ص ( 2)
 .23صدر السابق، ص امل (3)
 .37املصدر السابق، ص ( 4)
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وهو يدّل ىلع مدى أهّمّية تعلّم القواعد العقلّية املنطقيّة، وبناء 
رؤيتنا الكونّية عليها، وتطبيقها ىلع حياتنا العملّية، عن طريق 

 برجمة عقلنا ابلاطن ىلع أساسها.

ولٰكن ـ ولألسف الشديد ـ فإّن أطّباء انلفس واختصاصّّي 
البرشّية، مع إدراكهم خلطورة ٰهذا األمر، إاّل أنّهم لم يكلّفوا  اتلنمية

أنفسهم عناء ابلحث عن القوانني الطبيعّية للعقل الوايع، واّلي 
سّموه باحلارس األمني، تلك القوانني اليّت اكتشفها احلكماء منذ 
قروٍن، ودّونوها يف كتبهم املنطقّية، واقترصوا يف حبوثهم العلمّية ىلع 

حث عن قوانني العقل ابلاطن، ومشالكه، وأسايلب حّل العقد ابل
انلفسّية، اغفلني عن أّن حّل ٰهذه املشاك، لن يمنع من عودتها، 
ا، فلو  ا، أو منّوما وانتاكس املريض مّرةا أخرى، ما دام احلارس نائما
أنّهم قد اعتنوا باستكشاف قوانني ٰهذا العقل الوايع، وعلّموها 

وع الكثري من األمراض الفكرّية وانلفسّية، اليّت للناس، ملنعوا وق
استهلكت معظم طاقاتهم، وإماكناتهم البرشّية واملاّديّة، وكما يقال 

ا إّن   «.الوقاية خري  من العالج»دائما

ونكتيف بٰهذا املقدار املنقول من الكتب الشهرية لكبار علماء 
يلعبه العقل  انلفس واتلنمية البرشّية؛ نلدرك أهّمّية ادلور اّلي
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الوايع وابلاطن يف حياتنا الشخصّية واالجتماعّية؛ ليك نتنبه إىل 
رضورة اتلنمية الفكرّية العقلّية الصحيحة، والواقعّية للعقل الوايع؛ 
لرنفع من مستوى وعيه وتميّيه بني األفاكر الصاحلة والفاسدة؛ حّّت 

كماالته يتمّكن بعد ٰذلك من برجمة عقله ابلاطن، بما يتناسب مع 
 اإلنسانّية الواقعّية.

وسيتبنّي نلا عن قريٍب كيف تسىع قوى الرّش العاليّم منذ األزل، 
تلخدير العقل الوايع، وتلقني العقل ابلاطن باملفاهيم املغلوطة، 
والقيم واملبادئ املنحرفة؛ من أجل القضاء ىلع العقل اإلنسايّن، 

ري املرشوعة، وهو واستعباد الشعوب بانلحو اّلي خيدم مصاحلها غ
 عني ما يريده الشيطان يف رصاعه مع اإلنسان.

ويف انلتيجة حنن ىلع مفرتق طريٍق، إّما أن ننهض بأنفسنا، 
، تفكرياا عقليًّا منطقيًّا واقعيًّا، أو جنعل غرينا  ونفّكر بنحٍو مستقلٍّ
يفّكر بانليابة عّنا، أو بعبارٍة أخرى، إّما أن نبن مستقبلنا بأنفسنا، 

ا من مستقبل غرينا. أو  نكون جزءا

 



:

  

 أساليب قوى الشرّ في محاربة العقل





 

بعد الفراغ من بيان العقل اإلنسايّن، وانقساماته املتعّددة، ودوره 
يف ٰهذه احلياة، ننتقل إىل بيان  اإلنسانالكبري واخلطري يف حياة 

السياسات اللكّّية اليّت انتهجتها، وما زالت تنتهجها قوى الرّش 
العاليّم؛ للقضاء ىلع العقل اإلنسايّن انلظرّي والعميّل، وختدير 
العقل الوايع، وإاعدة برجمة العقل ابلاطن؛ من أجل استعباد انلاس، 

 ة.واهليمنة ىلع الشعوب، واملجتمعات البرشيّ 
تلك القوى اليّت اكن تقودها يف املايض األنظمة السياسّية 
االستبداديّة اجلائرة، اليّت استغلّت بعض رجال ادلين االنتهازّيني، 
واملتعّصبني من خمتلف األديان، واليّت يقودها يف الزمان املعارص انلظام 
الرأسمايّل املتغطرس، واّلي هيمن يف القرون احلديثة ىلع أغلب 

ة الكربى، ونهب ثروات ؤّسسات العلميّة واالقتصاديّة واإلعالميّ امل
الشعوب حتت شعاراٍت إنسانيٍّة مزّيفٍة، اكحلّريّة، واملساواة، واحلداثة، 

 واتلنوير، مستغالًّ الكثري من العلماء واملفّكرين.
ويف ابلداية البأس أن نشري إىل بعض املقتطفات اليّت وردت يف 

قوى الرّش العاليّم ىلع مّر  ارصة حول سعأحد أهّم الكتب املع
اتلاريخ للقضاء ىلع العقل اإلنسايّن، من خالل وسائل اإلعالم 

 املختلفة، وبعض رجال ادلين، وأجهزة االستخبارات العاملّية.
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 ادلاعية رشاكت ممارسة إنّ : »(Mary Jones) ماري جونزقول ت

 القساوسة وممارسات الالويع، ىلع اتلأثري ىلع تقوماليّت  واإلعالم،
 ٰذلك ّك  العصبيّة، اللغوّية الربجمة تعتمداليّت  والسياسّيني، والكهنة

 القواعد ىلع فقط قارصةا  ليست العقل ىلع السيطرة أنّ  يؤّكد
أمر   يه وإنّما العالم، جامعات أشهر قبو أو الّسّية، العسكرّية

 .(1)«يومّيةٍ  بصورةٍ  مّنا لّكٍّ  حيدث
                                                                                                                                                       

 .1حروب العقل، ص جونز، ماري و... ،  (1)
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ا: وجاء   خصوصيّته، معاقل آخر اإلنسان فعقل»فيه أيضا
 خالقنا، عليها فطرناالّيت  وسليقتنا حقيقتنا ىلع نكون حيث
 ولٰكن ومعتقداٍت، قيمٍ  من به ما نؤمن وفق نشاء، كما فنفّكر

 لزنعة حياتنا يف ادلائم احلضور فإنّ  الشديد، ويا لألسف
اتهد يمثّل بالفكر، واتلالعب العقل، ىلع السيطرة ا يدا  خطريا
ذا ملصادرة  امتالكه يف اإلنسان حّق  األسايّس، اآلديمّ  احلّق  هٰ
 كما ال، (1)يشاء كما يلفّكر خالقه؛ إيّاه وهبهاّلي  عقله،
 .(2)«اآلخرون هل يريد

وسوف نستعرض ٰهذه السياسات واألسايلب الشيطانّية، القديمة 
تها من بعض واليّت تقوم بها قوى الرّش العاليّم، وأدوااجلديدة، 

ل يتعلّق بأسايلب املفّكرين، ورجال ادلين، وٰذلك ىلع حمورين، األوّ 
القضاء ىلع العقل انلظرّي الوايع، بإهلائه، وإضعافه، وتعطيله عن 

هل؛ من أجل االستفراد  -تعاىل  -وظائفه الطبيعّية اليّت أرادها ابلاري 
ى الرّشيرة، بالعقل ابلاطن، وبرجمته ىلع طبق مراد تلك القوى الكرب

                                                                                                                                                       

يف  -تعاىل  -( متعلّق اإلرادة اتلكوينيّة اإلهلٰيّة هو أن يفّكر اإلنسان وفق ما أودعه اهلل 1)
ا لألهواء واملذّلات، فيكون كما يف قو ا تابعا ل أمري فطرته، بنحٍو منطيقٍّ سليٍم، وليس تفكريا

 «.كم من عقٍل أسرٍي عند هواى أمريٍ »املتقّدم:  املؤمنني 
 .1املصدر السابق، ص  (2)
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ونستعرض يف املحور اثلاين أسايلب إضعاف العقل العميّل يف رصاعه 
مع القوى الشهوّية والغضبيّة؛ من أجل إضعاف اإلرادة اإلنسانّية، 

 وصوت الضمري اإلليّٰه عند اإلنسان.

: األسايلب الشيطانّية للقضاء ىلع العقل انلظرّي الوايع  أّوالا

سايلب متعّددةا إلضعاف العقل اعتمدت قوى الرّش العاليّم أ
انلظرّي، وختدير العقل الوايع، يمكن اإلشارة إيلها واتلنبيه عليها 

 بانلحو اتلايل:

وهو من أهّم وأخطر األسايلب املؤثّرة املّتبعة تلخدير  اإلهلاء: -1
 العقل الوايع، ومنع انلاس من اتلفكري العقيّل املستقّل.

هيون(، املنسوب إىل جاء يف كتاب )بروتوكوالت حكماء ص
 نليه أن علينا»جمموعٍة من العقول االسرتاتيجّية الصهيونّية املدبّرة: 

 اتلفكري نعمة تدرجييًّا الشعب يفقد وحينها، الوسائل بشّّت  اجلماهري
 أنّنا هو واحدٍ  معنا؛ لسبٍب  اجلميع وسيهتف، بنفسه املستقّل 
 تلقديم أهالا  يكونون اّلين الوحيدين املجتمع أعضاء سنكون
 .(1)«جديدةٍ  تفكريٍ  خطوط

                                                                                                                                                       

 برتوكوالت حكماء صهيون، الربوتوكول اثلالث عرش.يليف، أوساكر،  (1)



 59  ...........................................................  أسايلب قوى الرّش يف حماربة العقل

 

 

 

 

 

 

 

وهو ترصيح  يف اغية الوضوح واخلطورة، بأّن مقصودهم هو إهلاء 
انلاس، ومنعهم من اتلفكري العقيّل املستقّل، انطالقاا من املبادئ 
العقلّية األّويّلة الفطرّية، وأن يقوموا هم باتلفكري بانليابة عنهم، 

و اّلي يريدونه منهم، وستكون وباتلايل توجيه عقوهلم بانلح
انلتيجة بطبيعة احلال، يه اتلبعّية الفكرّية املطلقة لٰهؤالء األرشار، 

 أو حبسب تعبريهم "سيهتف اجلميع معنا".
 Noam)كما أشار الفيلسوف األمريكّي املعارص "نعوم تشومسيك" 

Chomsky )إىل(م بالشعوبللتحكّ  اٍت عرش اسرتاتيجيّ ) يف كتابه املشهور ، 
 هٰذا األسلوب اخلطري اّلي نقله عن وثيقٍة رّسيٍّة مّسبٍة، حتت عنوان

 (Silent Weapons for Quite War)، .)أي )أسلحة  صامتة  حلرٍب هادئٍة 
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ا العامّ  الرأي انتباه حتويل ىلع حافظوا»حيث قال:   املشاك عن بعيدا
 اجلمهور أبُقوا. هلا أهّميّة ال ةٍ تافه بمسائل أهلوه احلقيقيّة، االجتماعيّة
، ، مشغوالا ، مشغوالا  للتفكري، وقٍت  أّي  دليه يكون أن دون مشغوالا

 .(1)«األخرى احليوانات من غريه مع املزرعة إىل العودة عليه فقط
                                                                                                                                                       

 .2تشومسيك، نعوم، عرش اسرتاتيجيّاٍت للتحّكم بالشعوب، ص  (1)



 61  ...........................................................  أسايلب قوى الرّش يف حماربة العقل

وهو يؤّكد ىلع اعتماد نفس السياسّية، ونفس املؤامرة يف إهلاء 
يان الغاية املقصودة هلم من انلاس عن اتلفكري العقيّل، باإلضافة إىل ب

ّك ٰذلك، وهو صريورة انلاس جمّرد قطيٍع يف مزرعٍة، يأكل، ويرشب، 
 وينام؛ ليسري بعد ٰذلك خلفهم بال أّي مانٍع أو ترّدٍد.

وٰهذه انلظرة االزدرائّية للناس ولإلنسانّية، تكشف عن أنّهم 
، تستهدف القضاء ىلع اإلنسانّية،  حيملون أجندةا شيطانّيةا

 إلنسانيّتها ال غري.

 
 

ا يف كتابه املهّم )السيطرة ىلع اإلعالم(  ويشري "تشومسيك" أيضا
 إىل ٰهذه السياسة الشيطانّية املتبعة يف الغرب:

يف الواقع دليهم تصّور  عّما جيب أن تكون عليه ادليمقراطّية، »
ا يسمح فيه للطب قة املتخّصصة باتلدرّب حيث جيب أن تكون نظاما



 قوى الرّش واسرتاتيجّيات إقصاء العقل  ..................................... 62

ك اّلي يملكون املجتمع ـ أّما بقيّة للعمل يف خدمة السادة ـ أي أوٰل 
املجتمع فيجب حرمانه من أّي صورٍة من صور اتلنظيم؛ ألّن 
اتلنظيم يثري املشاك، حيث جيب أن جيلسوا بمفردهم أمام شاشات 

نوا رسالةا مفادها "أّن القيمة األساس ّية يف احلياة يه اتللفاز، وأن يلقَّ
أن يتوافر دليك أكرب كّمّيٍة من السلع، أو أن تعيش مثل الطبقة 

 .(1)«الغنّية املتوّسطة اليّت تشاهدها
فالقطيع الضاّل »ويضيف يف موضٍع آخر مشرياا إىل ٰهذه السياسة: 

، وعلينا منعه من الزئري ووقع األقدام، عليهم أن ينشغلوا  يعّد مشلكةا
عنف، واجلنس، أو املسلسالت القصرية، أو بمشاهدة أفالم ال

مباريات الكرة... وعليك أن ّتعلهم خائفني طول الوقت؛ حّّت ال 
يبدؤوا يف اتلفكري؛ ألنّه أمر  جّد خطرٍي؛ ألنّهم ليسوا مؤّهلني للتفكري؛ 

 .(2)«ولا فمن املهّم تشتيتهم وتهميشهم
ألسايلب واإلنسان العاقل يمكنه أن يفهم بسهولٍة طبيعة ٰهذه ا

 اإلهلائّية، واليّت يمكن إرجاعها إىل أسلوبني رئيسّيني:
 األّول: إهلاء انلاس بتحصيل لقمة اخلزب، إذ جند أكرث انلاس، 
ال سّيما طبقة الشباب، يلهثون يف الليل وانلهار وراء أرزاقهم؛ 

                                                                                                                                                       

 .15( تشومسيك، نعوم، السيطرة ىلع اإلعالم، ص 1)
 .16ص املصدر السابق،  (2)
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تلأمني حاجاتهم احلياتّية الرضورّية، ويعودون يف آخر الليل إىل 
ة( مرهقني مستهلكني، يلتناولوا مقداراا من الطعام، بيوتهم )املزرع

يلخدلوا بعدها إىل انلوم، مثقلني بمعاناة ايلوم، وهموم الغد؛ 
 ليستأنفوا بعدها أعماهلم املضنية يف ايلوم اثلاين.

وبطبيعة احلال، من اكن ٰهذا حاهل، فأّّن هل أن جيد الوقت املناسب 
، عن   فلسفة حياته يف ٰهذا العالم.يلفّكر تفكرياا عقليًّا مستقالًّ

اثلاين: إهلاء انلاس بالربامج السخيفة، والتسايل، واأللعاب 
اتلافهة، أو غري انلافعة، من شّّت ألوان اللهو والفنون والرياضة، 
اليّت تشغل ّك أوقات فراغهم القليلة يف آخر الليل، أو يف عطلة 

حولوا بينهم، نهاية األسبوع، أو يف بعض اتلعطيالت الصيفّية، يل
 وبني الرجوع إىل أنفسهم باتلأّمل واتلفكري الفلسيّف املستقّل.

واهلدف املشرتك من ّك ٰهذه األسايلب اإلهلائيّة، هو إبقاء انلاس 
ىلع ادلوام، ومنعهم من اتلفكري العقيّل املستقّل، اّلي  مشغولني

 رّبما يدعوهم إىل اكتشاف املؤامرات اليّت حتاك ضّدهم، وإاعدة
حساباتهم من جديٍد، األمر اّلي قد يؤّدي إىل اتلمّرد ىلع تلك 

ا.  القوى الرّشيرة، وهو ما خيشون منه دائما
إذا استطاع اإلنسان أن يتغلّب ىلع األسلوب  اتلعقيد: -2

ا من وقته، ويرشع يف اتلفكري  ا مهمًّ اتلآمرّي األّول، ويفّرغ جزءا
اتلفكري، ورؤيته عن العقيّل املستقّل، يلتساءل عن منهجه يف 



 قوى الرّش واسرتاتيجّيات إقصاء العقل  ..................................... 64

احلياة، ونمط حياته ايلويّم، وملاذا حنيا بٰهذا انلحو الإلنسايّن؟ 
رؤوس  وملاذا ال نملك أوقاتنا وتتحّكم ثلّةا قليلةا من أصحاب

، وتستغّل ّك طاقاتنا، ومقّدراتنا األموال يف حياتنا ايلوميّة
ر ملنعه لصاحلها وملاذا؟ وملاذا؟ حينها تسلك قوى الرّش أسلوباا آخ

من ذٰلك، بإيهامه بصعوبة ووعورة ٰهذا انلحو من اتلفكري 
املستقّل، وأنّه نوع  من السلوك املريّض الشاّذ، واملعّقد، وأنّه 
ينبيغ عليه أاّل يشغل باهل بٰهذا انلحو من اتلفلسف الفارغ، 
ويضيّع وقته يف مثل ٰهذا الطريق، وأن يسىع للتفكري اإلجيايّب 

ري اجلمّع العاّم، وأن يفّكر يف تأمني مستقبله املنسجم مع اتلفك
 املاّدّي، ومستقبل أوالده، وأن يستمتع حبياته الفعليّة.

وقد ساعد ىلع ٰهذا األمر بعض املفّكرين الغربيّني، مثل جان 
حينما  (إميل)يف كتابه ( Jean-Jacques Rousseau)جاك روسو 

 معضالت حلِّ  يف مساعدتنا ىلع العقل قدرة من بالرغم» يقول:
 االعتماد من يقينيّةا  أكرث اإلحساسات ىلع اعتمادنا أنَّ  غري احلياة،

 ...املهّمة األخالقيّة والقضايا احلياة أزمات يف والعقل االستدالل ىلع
 والشخص للطبيعة، معارضة   اتلفكري حالة إنَّ : جبرأةٍ  أقول إنّن

 .(1)«فاسد   حيوان   املفّكر

                                                                                                                                                       

 .91فلسفة اكنط الرتبوّية[، صی تربيّت اكنت ]ماهروزاده، طيبه، فلسفه (1)
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فكري املنطيّق: إذا استطاع اإلنسان أن التشكيك يف قواعد اتل -3
يتخّطى ٰهذه املؤامرة اثلانية، وأن يثق يف نفسه، ويف قدرته ىلع اتلفكري 
العقيّل املستقّل، وأن يسىع تلعلّم قواعد اتلفكري املنطيّق املوضويّع، هنا 
تتدّخل القوى الكربى عن طريق مراكزها العلميّة األكاديميّة، وتتوّسل 

 Francis) فالسفتها املاّدينّي، من أمثال فرنسيس بيكونبمفّكريها، و

Bacon)ولوك ، (John Locke)وهيوم ، (David Hume) من احلّسّيني ،
اّلي ألّف كتاباا ( Immanuel Kant)املشّككني يف امليتافّييقا، واكنط 

كبرياا يف "نقد العقل املحض"، أي العقل الربهايّن امليتافّيييّق، وسىع 
ز العقل اإلنسايّن املجرّد، يف اخلوض يف املباحث املعنوّية إلثبات عج

، وأصحاب الوضعية (Bertrand Russell) الغيبيّة، وأمثال برتراند رسل
 املنطقيّة، اّلين عّدوا ّك القضايا املعنويّة قضايا فارغةا، ال معىن هلا

(NONSENSE)،  وأّن املنطق العقيّل األرسطّي، قد انتَه مفعوهل
 ، وصالحيّته املعرفيّة.العليمّ 

وألهّمّية ٰهذا األمر؛ ننقل بعض اللكمات اليّت أوردها ٰهؤالء؛ 
 نلدرك مدى خطورة ٰهذه املؤامرة الكربى ىلع العقل:

إنَّ العقل أداة »يقول الفيلسوف الربيطايّن "فرنسيس بيكون": 
د ، وإذا تُِرك جيري ىلع سليقته انقاومماثلةٍ  ومساواةٍ  وتصنيٍف  ّتريدٍ 
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ال طائل  يف تميّياٍت  عقيمٍ  فيه، ومىض يف جدلٍ  طبيعّيةٍ  ألوهامٍ 
. ثمَّ حتّدث بعد ٰذلك عن األوهام العقلّية األربعة، ويه (1)«حتتها

فليست »أوهام: القبيلة، والكهف، والسوق، واملسح. ثمَّ قال: 
يت يذكرها أرسطو، اكلّ  األصنام ]األوهام العقلّية[ أاغيلط استداليّلةا 

 .(2)«يف فهم احلقيقة ئيف تركيب العقل ّتعلنا خنط ها عيوب  نّ ولٰك
وها هو اكنط رائد ومؤّسس احلركة اتلنويرّية يف الغرب، يهاجم 
العقل اإلنسايّن بكّل رصاحٍة، ويّتهمه باتلناقض مع نفسه، ويقول: 

إّن تناقضات العقل مع نفسه، اليّت ال جمال إلنكارها، واليّت ال مفّر »
يف الطريقة ادلوغمائّية )أي ايلقينيّة(، قد عّرت منذ منها كٰذلك 

 .(3)«زمٍن طويٍل أنواع امليتافّييقا القائمة حّّت اآلن من ّك تقديرٍ 

 : ا »ويضيف قائالا بما أّن الفلسفة جمّرد معرفٍة عقلّيٍة وفقا
ألفاهيم، فإنّه ليس فيها أّي مبدإٍ يستحّق اسم مسلّمٍة... فليس هناك 

الرباهني سوى الرياضة؛ ألنّها ال تشتّق معرفتها من إذن ما يتضّمن 
 .(4)«أفاهيم، بل من بناء األفاهيم، أعن احلدس

                                                                                                                                                       

 .47تاريخ الفلسفة احلديثة، ص كرم، يوسف، ( 1)
 .48( املصدر السابق: ص 2)
 .53اكنط، إمانويل، نقد العقل املحض، ص  (3)
 .356املصدر السابق، ص  (4)
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هيوم" فيعّد األحاكم العقلّية  "ديفيد أّما أستاذه وملهمه
ا:   تأبّطنا ما فإذا»امليتافّييقّية جمّرد أوهاٍم وسفسطٍة، فيقول ساخرا

 بها؟ مزنلوها حنن لرزاياا فأّي  املكتبات، وتقّحمنا، املبادئ ٰهذه
 فيما أو ّياتهلٰ اإل يف جمدّلاتها من جمدّلٍ  بأّي  أمسكنا ما إذا سنسأل
 أو الكمّ  حول جمّردٍ  أّي استداللٍ  ٰذلك يف هل: مثاال املدرسة ورائّيات
 الوقائع حول ّتريبٍّ  املّجدل أّي استداللٍ  ٰذلك يف هل! لّك  العدد؟
 فيه يكون انلار، فليس رضام إىل إذن به ألق أال! لّك  العيّن؟ والوجود

 .(1)«إاّل سفسطة  أو وهم  

أّما املفّكر اإلجنلّيّي الشهري برتراند رسل فيهاجم الفلسفة، 
فالفلسفة يف »وحيّط من قيمتها العلمّية والواقعّية، حينما يقول: 

ذاتها ال تأخذ ىلع اعتقها مهّمة حّل املشالكت اليّت نعاين منها، أو 
واحنا، إنّما يه نوع  من املغامرة االستكشافّية، أو السياحة إنقاذ أر

 .(2)«الفكرّية اليّت نقوم بها لاتها

 : إّن نظريّة القياس تبدو »وينتقد املنطق العقيّل يف ماكٍن آخر، قائالا
وفيما يتعلّق بالعلم، فإّن نظريّة القياس  اآلن أقّل أهّميّةا مّما اكن يعتقد،

 .(3)«إثباٍت، مّما يؤّدي إىل إثارة نقطة ابلدايةترتك املقّدمات دون 

                                                                                                                                                       

 .4يف الهن البرشّي، ف فيد، حتقيق  يهيوم، د (1)
 .18حكمة الغرب، ص رسل، برتراند،  (2)
 .129املصدر السابق، ص ( 3)
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بتسفيه املنطق  (Friedrich Nietzsche)ويتبّجح نيتشه 
 : املنطق وهم  مقصود ، فمبادئ الفكر ليست سوى »والعقل قائالا

ٍة للحياة، أو أدوات للظفر واالمتالك  .(1) «أوهاٍم رضوريّ

 : حاجة إيله، وهو  إّن العقل يف حياة اإلنسان ال»ثّم يضيف قائالا
، وغري ممكٍن، فال حاجة للعقل يف حياة اإلنسان  .(2)«خطر 

ة وقد أحدث ٰهذا األسلوب تأثرياا كبرياا، ىلع عقول اغبليّ 
املفّكرين، وأدخل ايلأس يف قلوب الكثري من الشباب من طاّلب 
احلقيقة، وأشاع شبهات النسبّية الفكرّية، واستحالة الوصول إىل 

ة الواقعّية، وأنّها من خملّفات عصور الظالم، ومن احلقيقة املطلق
مظاهر اتلعّصب، وادلومجاطيقّية، حّّت أصبحت النسبّية الفكرّية، 
يف العلوم واملعارف العقلّية اإلنسانّية، ظاهرةا َمَرضّيةا متفّشيةا يف 

 املراكز العلمّية األكاديمّية.

حلديثة، بل هل وٰهذه السياسات الإلنسانّية ليس خمتّصةا بالعصور ا
جذورها الضاربة يف اتلاريخ البرشّي، ال سيّما تاريخ األديان اإلهلّٰية، 
ا ىلع مّر اتلاريخ إىل انلفوذ إىل املراكز  إذ سعت ٰهذه القوى أيضا

                                                                                                                                                       

 .513، ص 2املوسوعة الفلسفيّة، ج  (1)
 املصدر السابق. (2)
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واملعاهد واملؤّسسات ادلينّية؛ تللتمس منها ادلعم يف التشكيك يف 
قّل، وحتريم مقدرة العقل اإلنسايّن ىلع اتلفكري الفلسيّف املست

العلوم العقلّية، وإظهارها ىلع أنّها مضاّدة  ملعطيات الويح وأحاكم 
ادلين، واعتبارها نواعا من اهلرطقة والزندقة، حّّت زهد أكرث طلبة 

 العلوم ادلينّية فيها، ونبذوها وراء ظهورهم.

وال بأس بأن نشري إىل بعض الفتاوى ادلينيّة اتلارخييّة 
واملنطق والفلسفة، ىلع لسان علماء  الصادرة يف حّق العقل

األديان واملذاهب املختلفة؛ نلدرك حجم ٰهذه املؤامرة، الّيت 
 تغلغلت يف ّك زماٍن وماكٍن:

  ْن اَل » رسالة بولس ألهل كولويس:جاء يف
َ
 يَُكوَن اُْنُظُروا أ

َحد  يَْسِبيُكْم بِالَْفلَْسَفِة َوبُِغُروٍر بَاِطٍل 
َ
 .(1)«أ

 تساءل ترتليان  ،يس بولسأعقاب القدّ  ويف(Tertullianus )
ل من كتب منافح عن أوّ  ي يعدّ م، واّل  150املولود يف قرطاجة اعم 

بني أثينا والقدس؟ بني  مشرتكٍ  قاسمٍ  أّي »: ةة بالالتينيّ املسيحيّ 
مذهبنا  ة والكنيسة؟ بني اهلراطقة وانلصارى؟ إنّ ة األفالطونيّ األكاديميّ 

بوجوب ابلحث عن اهلل  مسليمان اّلي اكن هو نفسه علمن رواق  آٍت 
                                                                                                                                                       

 .326رسالة بولس الرسول إىل أهل كولويس، العهد اجلديد، ص  (1)
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، ةا رواقيّ  ةا ين ابتكروا مسيحيّ بساطة القلب. تريح ألوٰلك اّل  بكّل 
إىل الفضول بعد يسوع  ا حنن فما اعدت بنا حاجة  ! أمّ ةا ، جديلّ ةا أفالطونيّ 

ال تعود بنا  املسيح، وال إىل ابلحث بعد اإلجنيل. فحسبنا أن نؤمن حّّت 
 .(1)«آخر ءٍ إىل االعتقاد بيش حاجة  

  ومن قبله اكن القديس هيبويلتس(Hippolytus ) 239)ت 
ر ، قد حذّ "أسقف روما" ـب نفسه بم(، اّلي اكن يطيب هل أن يلقّ 

 فوراء ّك » ، فقال:ةا الفلسفة بوصفها مصدر اهلرطقات اكفّ  رمن رض
يل أو ما استقوا مذاهبهم من األناج والفالسفة ،فيلسوف   هرطوقٍّ 

 .(2)«ا، بل من حكمة ايلونان املسمومةس عموما من الكتاب املقدّ 

  ّوهو الكتاب األسايسّ "تعليم الرسل"كتاب  ومن هنا فإن ، 
يف نهاية القرن  عٍ واس  ىلع نطاقٍ ة اّلي اكن متداوالا للعقيدة املسيحيّ 
 نينيّ الوث عن قراءة كتب املؤمنني ىلع االمتناع اتلامّ  اثلالث، حيّث 

م الغذاء اإلجنيل وحده ينبيغ أن يقدّ  ألنّ »؛ الشيطانّية فالسفة()ال
 .(3)«للحياة العقلّية للمسيحّ 

                                                                                                                                                       

 .159حضارة العرص القديم واملسيحيّة، ص  (1)
 .279، ص 5دحض اهلرطقات، ج  أديب، مينا، (2)
 .341حضارة العرص القديم واملسيحيّة، ص  (3)
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 لصالحالفتوى املشهورة البن اأّما يف العالم اإلساليّم، فهناك 
مستعيناا فيها بقدرة احلاكم السيايّس يف ، ه 643 سنة ، املتوّف الشهرزورّي 
أو  همل أباح الشارع االشتغال باملنطق تعلّ ه ا ىلع من سأهل:ردًّ  زمانه، وذٰلك

وهل جيوز أن تستعمل االصطالحات املنطقيّة يف إثبات األحاكم  ه؟تعليم
ة احلرية والضالل، السفه واالحنالل، ومادّ  الفلسفة أّس » فقال: ة؟الرشعيّ 
الرشيعة  حماسن بصريته عن تيالزيغ والزندقة، ومن تفلسف عم رومثا
، وليس رشٌّ  نطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الرشّ ا املرة... وأمّ املطهّ 

من الصحابة  ا أباحه الشارع، وال استباحه أحد  االشتغال بتعليمه ممّ 
ة املجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به من واتلابعني واألئمّ 

ا استعمال االصطالحات املنطقيّة يف مباحث ة وساداتها... وأمّ أعالم األمّ 
ة فمن املنكرات املستبشعة، والرقااعت املستحدثة، وليس يّ األحاكم الرشع

 . وما يزعمه املنطيقّ إىل املنطق أصالا  افتقار   -واحلمد هلل  -ة باألحاكم الرشعيّ 
صحيح الهن...  ع أغىن اهلل عنها ّك اقعوالربهان فق للمنطق من أمر احلدّ 

مها، فقد خدعه يزع لفائدةٍ  سفةه يشتغل مع نفسه باملنطق والفلومن زعم أنّ 
ٰهؤالء  دفع عن املسلمني رشّ يالشيطان ومكر به. فالواجب ىلع السلطان أن 

هم، وخيرجهم عن املدارس ويبعدهم، ويعاقب ىلع االشتغال بفنّ  م،ياشيامل
ويعرض من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفالسفة ىلع السيف أو اإلسالم... 

 .(1)«قلع أصوهل والطريق يف قلع الرشّ 
                                                                                                                                                       

 .70طرابييش، جورج، مصائر الفلسفة، ص  (1)
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السلف من الصحابة  إنّ »بلسانهم:  ابن السمعاينّ  قيهالف يقولو
دالئل العقل والرجوع إيله يف علم ادلين،  رادواتلابعني لم يشتغلوا بإي

... وزجروا عنه اغية الزجر... فبماذا وا ٰهذا انلمط من الالكم بدعةا وعدّ 
حيتاج املسلم إىل الرجوع إىل دالئل العقل وقضاياها، واهلل أغناه عنه 

، وجعل هل املندوحة عنه... وهل زاغ من زاغ، وهلك من بفضله
باع إىل اخلواطر واملعقوالت واتّ  لرجوع باإاّل  ،حلدأحلد من أهلك، و

... وهل اكنت الزندقة واإلحلاد وسائر ثهياآلراء يف قديم ادلهر وحد
 من انلظر؟ ولو أنواع الكفر والضالالت وابلدع منشؤها وابتداؤها إاّل 

 اهم إىل يشءٍ باع، ما أدّ ن ٰذلك، وسلكوا طريق االتّ هم أعرضوا عأنّ 
 هالكه من انلظر، وما من ناٍج  أد وبيف العالم إاّل  منها. فما من هالٍك 

 .(1)«باعجناته عن حسن االتّ  أ وبدإاّل  سبيل احلّق  يف ادلين سالٍك 
مذهب أهل  ، أوةمذهب أهل السنّ  أنّ  علمّ ا»وقال السيويّط: 

ا عنه، وال ، وال يرفع شيئا ا ىلع أحدٍ جب شيئا العقل ال يو احلديث أنّ 
، ولو لم يرد السمع وال تقبيٍح  وال حتسنيٍ  ،مٍ يأو حتر هل يف حتليٍل  حّظ 
 .(2)«وال عقاٍب  ، وال دخلوا يف ثواٍب يشء   ىلع أحدٍ  أوجب ما

 أستاذه ابن عن نقالا  السيويطّ  يقول كما، وأصحابه سينا وابن
ا انلاس أخّس  من» تيمّية: ،وع علما  وانلصارى ايلهود وكّفار مالا

                                                                                                                                                       

 .235السيويّط، جالل ادلين، صون املنطق والالكم، ص (1)
 .231املصدر السابق، ص (2)
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ا أرشف  يصري ال لكّها والفلسفة. كثريةٍ  وجوهٍ  من منهم وعمالا  علما
 عن فضالا  واتلبديل، النسخ بعد وانلصارى ايلهود درجة يف صاحبها
 .(1)«ٰذلك قبل درجتهم

 العربيّة احلضارة موسوعة - املقّدمة خدلون صاحب أّما ابن
 وفساد الفلسفة إبطال يف بكامله فصالا  أفرد فقد - اإلسالمّية
ا منتحلها، "؛ فصل   بأنّه نفسه هو منّوها  اعرضة   العلوم ٰهذه» ألنّ  "مهمٌّ

 .(2)«كثري   ادلين يف ورضرها املدن، يف كثرية   العمران، يف

اتلهديد والقمع: عندما يقاوم اإلنسان العاقل ّك ٰهذه  -4
تها قوى الرّش املؤامرات، ويتخّطى ّك ٰهذه العقبات اليّت وضع

العاليّم أمامه، ويرّص ىلع اسرتداد حّرّيته الشخصيّة، وكرامته 
اإلنسانّية، وبناء رؤيته الكونّية، ومنظومته القيمّية يف احلياة بنحٍو 
، عندها تتصّدى هل ٰهذه القوى الرّشيرة، بآخر أسلحتها  مستقلٍّ

 اخلبيثة، ويه اتلهديد والقمع، بكّل الوسائل املمكنة.
أردنا أن نسرتجع اتلاريخ من بدايته؛ نلتعّرف ىلع مظاهر  وإذا

ٰهذا القمع واتلهديد، لطال بنا املقام، ولٰكّننا نشري إىل بعض معالم 
 ٰهذا االضطهاد القديم اجلديد.

                                                                                                                                                       

 .167، ص 2السيويّط، جالل ادلين، صون املنطق والالكم، ج  (1)
 .568ن، عبد الرمحٰن، املقّدمة، ص ابن خدلو (2)
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يمكننا أن ننىس تلك املحاكمة الظاملة اليّت لّفقوها  فنحن ال
قرن للحكيم الكبري سقراط، وتنفيذ حكم اإلعدام فيه يف ال

اخلامس قبل امليالد، بعد أن اتّهموه بالفساد يف األرض، وتضليل 
 .(1)الشباب، وانليل من اآلهلة

أّما يف املراكز األكاديميّة، فرشعوا بتشويه سمعته، واتّهموه 
باجلهل واتلخلّف واتلعّصب، وربّما يقومون بإقصائه من مركزه 

يس مع العليّم، أو طرده من اجلامعة، كما فعلت جامعة بار
الفيلسوف الفرنس ديكارت، واكن ذنبه الوحيد أنّه قال لكمته 

ا عند »الشهرية:  أنا ال أؤمن بيشٍء أنّه حقٌّ إاّل أن يكون واضحا
 .(2)«عقيل أنّه كٰذلك

كما يقومون بتحريك املشاعر ادلينيّة ضّده يف املعاهد 
ادلينيّة، ويستفّزون بعض املؤّسسات ادلينيّة املتعّصبة، أو 

تواطئة معهم، الستصدار فتاوى اتلكفري واالرتداد ضّده؛ يلتّم امل
نبذه وإقصائه باللكّيّة من املعاهد ادلينيّة، كما فعل الغزايّل مع 

 .(3)ابن سينا والفارايبّ 
                                                                                                                                                       

 حماكمة سقراط.انظر: أفالطون،  (1)
 معارك اتلنويرّيني واألصويلّني يف أورّبا. صالح، هاشم، انظر: (2)
 انظر: الغزايّل، حمّمد، تهافت الفالسفة. (3)
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ومثله ما فعلوه مع الفيلسوف األندلّس الكبري ابن رشٍد 
راء، وتالمذته، عندما أجربوا احلاكم ىلع نفيه وتالمذته إىل الصح

، وكٰذلك ما فعلوه يف الشام من قتل (1)وحرق كتبه يف امليادين العاّمة
 .(2)الفيلسوف انلابغة شهاب ادلين السهروردّي 

واتلاريخ حييك نلا عن ّك ٰهذه األسايلب العنيفة، املخالفة 
ألبسط حقوق اإلنسان اليّت تّدعيها ٰهذه القوى الشيطانّية الرّشيرة، 

 اء ىلع العقل اإلنسايّن.يف سعيها ادلؤوب للقض

حتريك اجلانب العاطيّف: إّن املتآمرين ىلع اإلنسانّية  -5
ا ىلع أن يمّرروا أفاكرهم الالعقالنّية، واملخالفة  حريصون دائما
للطبيعة اإلنسانّية، عن طريق تغليفها بالشعارات اخليايّلة املحّركة 

يف عقوهلم للمشاعر واألحاسيس العاطفّية عند انلاس؛ ليك يغرزوها 
ابلاطنة، دون أن تمّر ىلع مصفاة العقل الوايع، اّلي يفقد حينها 

 قدرته العقلّية ىلع اتلحليل وانلقد.

 هو العاطيفّ  اجلانب استخدامإّن »: "يقول "نعوم تشومسيك
 لألفراد انلقدّي  واحلّس  املنطيقّ  اتلحليل ىلع للقفز لكسييكٌّ  أسلوب  

                                                                                                                                                       

 اعبد، ابن رشٍد.. سرية  وفكرة .حممد انظر: اجلابرّي،  (1)
 ق.جمموع مصنّفات شيخ اإلرشا (2)
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 ابلاطنّ  للعقل املجال يفتح العاطيفّ  اجلانب فاستخدام اعمٍّ، بشٍّك 
 ىلع واحلّض  والقلق واملخاوف والرغبات األفاكر لغرس الالوايع
 .(1)«معّينةٍ  بسلوكّياٍت  القيام

يلجأ الساسة االنتهازّيون، أو بعض  وٰللك جند أنّه كثرياا ما
رجال ادلين الرجعيّني، واتلنظيمات ادلينّية املتطّرفة، إىل استعمال 

اإلنسانّية والوطنّية وادلينيّة؛ لشحن أعضائها، وتمرير  املشاعر
 أفاكرهم وعقائدهم املنحرفة واملتطّرفة.

تقوية القّوة الوهمّية: من األسايلب اخلطرية اليّت تلجأ إيلها  -6
تلك القوى الرّشيرة، واملغفول عنها عند أكرث انلاس، هو تقوية 

وتضخيمه، حبيث يقف اجلانب الوهيّم احلّسّ اخليايّل عند انلاس 
حجر عرثٍة أمام اتلفكري العقيّل اتلجريدّي، وتمنع اإلنسان من أن 
ا ىلع املوضواعت واملسائل  ينفتح ىلع اعلم الغيب واملعىن، ويبق اعكفا
املاّديّة املحسوسة، سجيناا داخل ٰهذا العالم املحسوس، الهثاا وراء 

ساء والسلطة، حتصيل الكماالت املاّديّة من املال واجلاه والن
واملقامات االجتماعّية ادلنيوّية، أو مستغرقاا يف خياهل وأوهامه، 

 منعزالا باللكّّية عن احلياة الواقعّية.
                                                                                                                                                       

 انظر: تشومسيك، نعوم، عرش اسرتاتيجيّاٍت للتحّكم بالشعوب. (1)
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ا يف ذٰلك، عن طريق إلغاء العلوم  ا كبريا وقد جنحوا جناحا
، سواء  من خالل انلظم االعقليّة يف املراكز اتلعليميّة أو تهميشه

ملدارس واجلامعات األكاديميّة، الّيت اتلعليميّة احلّسيّة يف ا
أنتجت نلا الكثري من العنارص املاّديّة والالدينيّة، أو عن طريق 
املناهج السمعيّة اتللقينيّة املحّرفة، يف الكثري من املعاهد 
ادلينيّة، والّيت أفرزت بدورها االّّتاهات ادلينيّة السلفيّة 

 .املتطّرفة، واتليّارات الصوفيّة اخلرافيّة
ٰهذا باإلضافة إىل تسخري شّّت ألوان الفنون، من القّصة 
وادلراما، والسينما واملسح، والشعر واملوسيق، يف ترويج ّك ما 
خيالف العقل، وتضخيم القوى الوهميّة اخليايلّة عند انلاس، 
حبيث أصبحت العلوم العقليّة الفلسفيّة واملباحث اإلهلٰيّة بعيدة 

 ا يف كثرٍي من األحيان.منه رَ فِ املنال، بل نُ 

 

سبق وأن بيّّنا ادلور اخلطري اّلي يلعبه العقل العميّل للسيطرة ىلع 
الغرائز احليوانّية يف اإلنسان، وتوجيه وترشيد عملها بنحٍو ينسجم 

 إلهلّٰية السمحاء.مع أحاكم العقل انلظرّي، وتعايلم الرشيعة ا

وأرشنا إىل أّن اغية كمال العقل العميّل هو حتصيل ملكة العدالة 
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اإلنسانيّة، اليّت يستطيع اإلنسان من خالهلا حتقيق حالة االعتدال 
 واالنسجام مع نفسه، ومع غريه من انلاس داخل املجتمع اّلي يعيش فيه.

قويته يف كما ذكرنا أّن السبيل الوحيد تلكميل ٰهذا العقل وت
رصاعه املرير مع الغرائز احليوانّية يف اإلنسان، إنّما يكون بالرتبية 
العقلّية السليمة، اليّت تقّوي اإلرادة اإلنسانّية، وتوقظ الضمري 
اإلنسايّن، وترّوض اإلنسان ىلع ممارسة األعمال الصاحلة، واكتساب 

جنود  الفضائل انلظرّية والعملّية؛ ألّن مثل ٰهذه الفضائل يه من
اليّت تقّوي جانبه،  -كما جاء يف الروايات الرشيفة  -العقل وأنصاره 

 وتعينه ىلع اتلغلّب ىلع خصومه الطبيعّيني.

ومن أجل ٰذلك فقد سعت قوى الرّش العاليّم بشّّت األسايلب إىل 
تضعيف ٰهذا العقل اإلنسايّن، وتقوية خصومه من الغرائز احليوانّية، 

بعضها؛ نلكون ىلع بيّنٍة مّما حياك ضّدنا يف وحنن نتعّرض هنا لكر 
 الليل وانلهار، دون أن نشعر:

إلغاء الربنامج الرتبوّي األخاليّق املعنوّي يف املدارس واجلامعات: . 1
حيث تّم االكتفاء بالربامج اتلعليميّة انلظريّة، وقرص الربنامج الرتبوّي 

اكحلاسبات اإللكرتونيّة،  ىلع تنمية املهارات العمليّة احلّسيّة وابلدنيّة،
 والصنااعت املهنيّة، واأللعاب الرياضيّة.
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أّما الرتبية بمعىن الزتكية األخالقّية وانلفسّية، فيه غري موجودٍة 
ى إىل ضمور العقل ، األمر اّلي أدّ والرتبوّي  يف قاموسهم اتلعلييمّ 

 ، وضعف الضمري اإلنسايّن.العميلّ 

ريق استعمال شّّت أنواع املغريات تأجيج القّوة الشهوّية: عن ط. 2
املاّديّة، حيث جعلوا حتصيل املال حمور تفكري انلاس، وأىلغ قيمٍة يف 
احلياة، بل توّسلوا بالعلم واتلعليم من أجل الوصول إيله، وإىل سائر 

 املناصب االجتماعّية.
كما سعوا إىل إشغال انلاس باملذّلات الشهوانيّة من ألوان 

وموديالت األزياء املتعّددة، والسيّارات الطعام املتنّوع، 
العرصيّة الفخمة، واللوازم املزنيلّة احلديثة واملتنّوعة، ٰهذا 
باإلضافة إىل ضّخ أكرب قدٍر من األفالم اخلليعة واإلباحيّة، الّيت 

.  يندر أن خيلو منها قّصة  أو فيلم  سينمايئٌّ

نسان حبيث ج نريان القّوة الشهوّية عند اإلوبٰهذا انلحو تتأجّ 
تطَغ، وتعلو ىلع صوت الضمري اإلنسايّن، ويتعّس، بل يتعّذر 

 السيطرة عليها، وانقيادها للعقل العميّل.

إشعال القّوة الغضبيّة: عن طريق أفالم العنف، واإلثارة، . 3
والقصص ابلوليسيّة، واألفالم احلربيّة، واألفالم اليّت تربز عظمة 
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 ،(…BIONIC MAN, SUPERMAN)اإلنسان اخلارق للعادة 
تشّجع ىلع استعمال ّك أنواع الرضب، والقتل واالغتيال، والرياضات و

العنيفة، و... األمر اّلي يؤّجج القوى العدوانيّة عند اإلنسان، حبيث 
 يصعب اتلحّكم فيها بعد ذٰلك من قبل العقل العميّل.

وٰهذا هو اّلي أشعل الفنت واحلروب والرصااعت ادلمويّة ىلع 
مّر اتلاريخ، وإىل يومنا ٰهذا، حيث فقدنا األمن االجتمايّع، 

 واتلعايش السليّم.



: 

 

 على اإلعالم نماذج لسيطرة قوى الشّر

 

 





 

 

ب العريقة يف اتلأثري ىلع من أقوى األسايل ال شّك أّن اإلعالم يُعدّ 
 ، وتوجيه الشعوب.الرأي العامّ 

وحييك نلا اتلاريخ كيف استطاعت الكثري من األنظمة 
السياسّية، واالّتاهات ادلينّية املتطّرفة، والفكرّية املؤدجلة، أن 

ق أغراضها يف اتلغلّب ىلع خصومها، عن تصل إىل مقاصدها، وحتقّ 
 تشويه املمنهج.طريق اإلعالم املوّجه، ومحالت ال

السيطرة ىلع  أنّ بمكرهم املعهود يلهود زعماء ا فعروقد 
ا لعمليّة  للعقول  "غسيل مخّ "اإلعالم ستعطيهم جماالا واسعا

ي إىل قلب احلقائق يف أذهان انلاس، وطبع الصورة البرشّية، تؤدّ 
 .اليّت يريدونها فقط يف العقول

مٍة راسٍة قيّ وسنشري إىل ٰهذا األمر من خالل مقتطفاٍت من د
من كتاب "السيطرة الصهيونيّة ىلع وسائل اإلعالم العامليّة" 

، ومن أراد اتلفاصيل فيمكنه مراجعة لألستاذ زياد أبو غنيمة
 أصل الكتاب.
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ة ايلهود وضعوا عدداا من القواعد اخلاّص  أنّ  كتابه أوضح يف وقد 

ا. فيجب أن م يف عقول انلاس إعالميًّ اليّت يستطيعون عربها اتلحكّ 
أو  من أنواع النرش يف العالم حتت سيطرة ايلهود بشٍّك  نوٍع  يكون أّي 

 ةٍ بآخر، وعدم ترك الفرصة ألعداء ايلهود من توفري وسائل إعالميّ 
. كٰذلك فقد عمد ايلهود إىل مطلقةٍ  ةٍ ون فيها عن رأيهم بأرحييّ يعرّب 

نوا من يتمكّ  حّّت  ؛حماولة السيطرة ىلع مجيع واكالت األنباء الكربى
 حسب هواهم. أو منعها تمرير األخبار 

ة يف يف املؤّسسات اإلعالميّ  ٰهذه األمور جندها بوضوٍح  ّك 
 ةا أو إذاعيّ  ةا مرئيّ  ةا إعالميّ  ال ّتد وسيلةا  إذا، حدة وأوربّ الواليات املتّ 
 .مةٍ متقدّ  ةٍ يف مراكز قياديّ   ويوجد بها يهود  إاّل  أو مقروءةا 
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جناح ايلهود يف ٰذلك لم يكن من قَبيل  إنّ »: فاملؤلّ  ضيفوي
 طويلةٍ  ق نتيجة سنواٍت ما حتقّ ، وإنّ بسهولةٍ  ه لم يتمّ املصادفة، مثلما أنّ 

تلنفيذ تلك  مضنيةٍ  قضاها ايلهود يف اتلخطيط واتلهيئة، وبذل جهودٍ 
 وممّ  .طاتاملخّط 

ُ
 يف خطاٍب " "راشورون ه هنا قول احلاكم ايلهودّي وردُ ا أ
 :م 1869اغ اعم ألقاه يف مدينة بر

 تنا األوىل للسيطرة ىلع العالم، فإنّ إذا اكن الهُب هو قوّ "
 .«"تنا اثلانيةالصحافة ينبيغ أن تكون قوّ 

ل يف األوّ  عندما انعقد املؤتمر الصهيوينّ »: املؤلّف قائالا  يضيفو
 صورةا  يف نظر الرأي العام العاليمّ  بال، اكنت صورة ايلهودّي 

ا كريهةا  ة للجشع والطمع، واملكر واخلُبث، واألنانيّ ؛ فقد اكن رمزا
يوجدون فيه موضع احتقار انلاس  ماكنٍ  واحلقد، واكن ايلهود يف ّك 

بسبب احتاكرهم ملعظم الفعايلات االقتصاديّة اليّت  ؛وكراهيتهم
م يف أقوات انلاس، واكنت الشخصيّة ايلهوديّ  ة الكريهة مثار تتحكَّ

م يف املجتمعات  ر واتلهكُّ ، واكن الشعراء ة قاطبةا يّ األوربّ اتلندُّ
ة يف الكثري من سون كراهية انلاس للشخصيّة ايلهوديّ واألدباء يكرّ 

لشكسبري، " ةتاجر ابلندقيّ " ، واكنت روايةِشعرهم وإنتاجهم األديبّ 
ة اجلشعة احلاقدة، الشخصيّة ايلهوديّ  شيلوك ل فيها اتلاجراليّت يمثّ 

 .«ىلع ٰذلك أبرَز مثالٍ 
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ا  زعماءأبدى  وقد»ويضيف:  ا كبريا بن صهيون اهتماما
ة.. بدراسة ظاهرة انتشار موجة الكراهية للشخصيّة ايلهوديّ 

الّيت اكنت أقوى  ةا وخاّص  - السيطرةَ ىلع وسائل اإلعالم فرأوا أنّ 
ا  -آنذاك  صال اجلماهريّي االتّ قنوات  ستُعطيهم جماالا واسعا
اؤهم عن ضت آروتمخّ  ،قلب احلقائقو غسل ادلماغ لعمليّة

رات املؤتمر أدرجت حتت ابلند اثلاين عرش من مقرّ  ة قراراٍت عدّ 
 :ل، ويه اتلايلةاألوّ  الصهيوينّ 

م( الّيت جيد فيها الفكر أي وسائل اإلعالّن القنوات )أ -1
لصةا يف أيدينا. إّن أّي نوٍع اإلنسايّن ترمجاناا هل جيب أن تكون خا

من أنواع النرش أو الطباعة جيب أن يكون حتت سيطرتنا، 
األدب والصحافة هما أعظم قّوتني إعالميّتني وتعليميّتني 

 .خطريتني، وجيب أن تكونا حتت سيطرتنا
جيب أاّل يكون ألعدائنا وسائل صحفيّة  يعرّبون فيها عن  -2

تلضييق عليها جبميع الوسائل؛ آرائهم، وإذا وجدت فال بّد من ا
 .ليك نمنعها من مهامجتنا

لن يصَل طَرف  من خرٍب إىل املجتمع من غري أن يمرَّ  -3
علينا؛ فاألخبار تتسلّمها واكالت  قليلة  ترتّكز فيها األخبار من 
ّك أحناء العالم، وحينما نسيطر عليها، لن تنرش إاّل ما خنتاره 

 .حنن من ٰهذه األخبار

https://www.alukah.net/library/0/36482
https://www.alukah.net/library/0/36482
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بّد نلا من اهليمنة ىلع الصحافة ادلوريّة؛ حّّت تصبح ال  -4
ا، تُهيُج عواطف انلاس حني نريد، وتثري املجادالت نطوع بنان

احلزبيّة األنانيّة الّيت ختُدُم مصاحلنا حني نريد، ونسيطر 
 .بواسطتها ىلع العقل اإلنساينّ 

ة ويس إن إن، واغبليّ  ،وأي يب يس نيوز ،فوكس نيوزإّن ثّم 
إنتاج األفالم يف هويلوود، وصحف الواشنطن بوست رشاكت 

ة زيّ اة والقنوات اتللفونيويورك تايمز، مروراا بب يب يس الربيطانيّ 
ة ّتد فيها ٰهذه الوسائل اإلعالميّ  ة وغريها، ّك ة واألملانيّ الفرنسيّ 

 .ةٍ يّ أو فنّ  ةٍ يف مراكز إداريّ  مني، سواء  يهوداا متحكّ 
 Paul) ا هو جويلوس باول رويرتسهواكلة أنباء رويرتز مؤسّ ف

Julius Reuter ) ّة اكنت واكلة األنباء الفرنسيّ و ،ايلهودّي  األملاين
ا واكلة أنباء هافاس نسبةا تسّم   .سيها ايلهودإىل أحد مؤسّ   سابقا

يف يس إن إن، وبربارا وولزتر ( Pulitzer) بليزتروولزت الصحيف 
(Barbara Walters )مايريف أي يب يس نيوز، ويوجني  (Eugene 

Meyer)،  واكثرين غراهام(Katharine Graham ) يف الواشنطن
ة اتلايم، يف جملّ ( Henry Grunwald)بوست، وهرني غرونوادل 

يف نيويورك   (Max Frankel) وماكس فرانكل ،وجوزيف يللفيدل
 يف وول سرتيت جورنال (Henry Philip) ووارين هرني فيليبتايمز، 

(The Wall Street Journal) وسيمون رامو ،  (Simon Ramo) 
 .تايمز، والقائمة تطول وال تنتيه يف لوس أجنلوس
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 Arthur)آرثر سالزبرغر  هودّي األمريكيّ ايلملك ي
Sulzberger ) ايلهوديّة  تملك، وصحيفة نيويورك تايمزواعئلته

 .اكثرين غراهام ماير صحيفة واشنطن بوست
 أّن ايلهود كما 

ّ
يب إس األمريكّية، ودار النرش  سون قنوات يسيرتأ

، وجمموعة إن (Simon & Schuster) الشهرية سايمون آند شوسرت
 The Walt Disney) يب يس األمريكّية، وجمموعة ديزين

Company) ي إ، وجمموعة آي أند(A&E Networks)  اليّت
 The History)قناة اتلاريخ اتللفازّية مثل  قنواٍت  تضمّ 

Channel) واليف تايم (Lifetime) وجمموعة قنوات سوين ،
 .(1)«، وشبكة قنوات أي يب يس وغريهاةالرتفيهيّ 

 وإىل هنا انتَه لكم الاكتب العريّب زياد أبو غنيمة.
بأس بأن نشري يف ختام ٰهذا املبحث اإلعاليّم إىل مؤّسسة هويلوود  وال

(Hollywood ) ّالسينمائيّة، ومدى تغلغل ايلهود فيها، ودورها السلب 
 يف القضاء ىلع العقل اإلنسايّن يف الكثري من إنتاجاتها الفنّيّة.

ويف ابلداية نشري إىل مقالٍة كتبها األستاذ معاذ خطيب يف شبكة 
الراصد حتت عنوان "سيطرة ايلهود ىلع استديوهات هويلوود"، 

 قال فيها: 2013تّموز  13بتأريخ 
                                                                                                                                                       

 أبو غنيمة، زياد، السيطرة الصهيونيّة ىلع وسائل اإلعالم العامليّة. (1)
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العرب  ضدّ  نحازةا كثرياا من أفالم هويلوود تكون م ملاذا جند أنّ »
وتعمل ىلع شيطنتهم وتشويه صورتهم،  ،نيواملسلمني والفلسطينيّ 

 ؟ناصعةٍ  ةٍ إجيابيّ  وباملقابل ترُبز ايلهود بصورةٍ 

يف ٰهذا الرصد كشف ملدى سيطرة ايلهود ىلع هويلوود 
يكشف كربى رشاكت  ة، وفيه جدول  والسينما األمريكيّة العامليّ 

مة ات ايلهوديّة املتحكّ ة والشخصيّ األمريكيّ  اإلنتاج السينمايئّ 
  .(1)«بٰهذه الرشاكت

 : هويلوود حيكمها ايلهود اعٍر  أنّ باعء ليس االدّ »ويضيف قائالا
تمثيل ايلهود يف  ه من الواضح أنّ نّ إ إذ ؛ة، بل هو حقيقة  عن الصحّ 

ة، واملخرجني واملدراء أىلع هرم ُكربى دور اإلنتاج السينمائيّ 
ة يف يّ رشاكت، ال يتناسب مع نسبة ايلهود اللكّ ني لٰهذه الاتلنفيذيّ 

 لالنتماء ادلينّ  . فحسب االستبيان األمريكيّ املجتمع األمريكيّ 
لألشخاص  نسبة ايلهود من العدد اللّكّ  ، يتبني أنّ 2008للعام 

فقط، ورغم ٰهذه النسبة % 1.2يه  ابلالغني يف املجتمع األمريكيّ 
ا من ايلهود يف املجت  20مع األمريكّي، جند أّن أبرز القليلة جدًّ

يف جمال اإلخراج واإلنتاج، واملناصب املرموقة األخرى يف  شخصّيةا 
أي  ،منها 9اعلم السينما األمريكّية )باستثناء اتلمثيل( يشغل ايلهود 

                                                                                                                                                       

 لالّطالع ىلع اجلداول يمكن مراجعة املقال ىلع موقع الشبكة. (1)
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% من أىلع املناصب واتلنفيذيّة يف هويلوود. 45حيتلّون ايلهود  أنّ 
ات ايلهوديّة يف بقّية السلّم، يّ كما أّن هناك الكثري الكثري من الشخص

 اإلخوة كوهن األبرز، ومنهم مثالا  20أي اّلين يأتون بعد الـ 
 (.Coen Brothers  &Weinstein Brothersواإلخوة وينستني )

ة يف كربيات دور ايلهود يشغلون أىلع املناصب اإلداريّ  كما أنّ 
ا مع ال تتالءم أبدا  ، بنسبةٍ بل واإلعاليمّ  زّي اواتللف اإلنتاج السينمايئّ 

 متعمٍق  . وقد قمت بعمل حبٍث ة من املجتمع األمريكيّ يّ نسبتهم اللكّ 
ات ، وفيه ّتدون أسماء اإلمرباطوريّ )1(اكنت نتيجته اجلدول أدناه

 م بمعظم اإلنتاج السينمايئّ تتحكّ ة السّت يف العالم، اليّت اإلعالميّ 
ة باإلنتاج ة املختّص عيّ أسماء رشاكتها الفر ، ومن ثمّ العاليمّ  واإلعاليمّ 
 مبارشةٍ  ة اليّت تعمل بصورةٍ أسماء رشاكتها اإلنتاجيّ  ، ومن ثمّ السينمايئّ 

ال تعن  "ستوديو" ا أنّ ، علما (STUDIO) وتسّم ، ىلع إنتاج األفالم
بناؤها  يتمّ  اكملةا  أو مدينةا  فيها اتلصوير، بل تعن قريةا  يتمّ  جمّرد بنايةٍ 

ا ليك تدور فيها خّص   داث األفالم املختلفة.حأيصا
 بابلحث عن الا قمت أوّ  ، فقدة ابلحث اّلي أجريتهكيفيّ أّما 

رة عنها، ومن املتوفّ  قراءة املوادّ  أسماء الرشاكت الكربى، ومن ثمّ 
فحص  ومن ثمّ  .ٰذلك أسماء مالكيها ومسؤويلها ومدرائها، إلخ

                                                                                                                                                       

ا لالّطالع ىلع تفاصيل اجل ( راجع شبكة1)  دول.الراصد املشار إيلها سابقا
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ءة ة، وقران يشغلون ٰهذه املناصب الرئيسيّ مَّ م شخٍص  ة ّك خلفيّ 
ا ا أم ال، علما إن اكنوا يهودا  عليها استنتجُت  بناءا  كثريةٍ  معلوماٍت 

 ؛ما أكرث من مصدرٍ نّ إ ،واحدٍ  ن يف الغالب لم أعتمد ىلع مصدرٍ أنّ 
 .«ممكٍن  بأكرب قدرٍ  تلكون املعلومات اليّت أوردتها دقيقةا 
" هويلود وايلهود وصناعة السينماويف مقال آخر حتت عنوان "

ملرصّي "أرشف شتيوي" يف موقع "الفوانيس كتب الاكتب ا
 :يقول 2008 اكنون األّول 7بتأريخ السينمائّية" 

 

 ل األمريكيّ أدىل املمثّ  1996نيسان من اعم  5يف يوم إنّه »
 هل يف برنامٍج  رٍ يف أثناء حوا( Marlon Brando)مارلون براندو 
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 Larry) "الري كنج"ه عدّ الري كنج شو( يُ )شهري  أمريكيٍّ 
King) -  ٌّوأعلن  ،هل ىلع اهلواء مبارشةا  بترصيٍح  - وهو يهودي

هم يملكونها يلهود حيكمون هويلود، بل إنّ "ا :ع قائالا يىلع اجلم
هموه ها ىلع مارلون براندو، واتّ وانقلبت أمريكا لكّ ". فعالا 
 استسلم يف انلهاية لٰهذا حّّت .، ة و..رصية ومعاداة الساميّ نبالع

العاصفة الّيت أثارها  يقصد ما قاهل. ولٰكنّ وأعلن أنه لم  ،اهلجوم
يبلغ  ةٍ يّ ل الكثريون كيف يمكن ألقلّ ءفلقد تساتنته، ترصحيه لم 

ن يف أمريكا أن تسيطر ىلع صناعة من عدد الساّك % 2.5ها عدد
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 "ومنت"مة من جملّ  آبد؟! ويف عدد والسينما يف هويلو

(MOMENT)   ّميدفيد ر مايكلل املحرّ ء، تسايت يملكها يهود  ال 
(Michael Medved) -  ٌّا يهودي  يف أنّ  عن السّ  - وهو أيضا

 «.أمريكا من ايلهود اع السينما يفصنّ  ّك 

الربيطايّن اغري أودلمان ل املمثّ  وقد نرشت صحيفة احلياة اللندنيّة أنّ 
(Gary Oldman ) ا،  56ابلالغ من العمر ا اعما قد اعتذر أخريا

، د"هود يسيطرون ىلع هويلووايل إنّ " :هل قال فيه عن ترصيٍح 
" إل دي آي" ةمجعيّ  وإىل ويسنتال سيمون مركز إىل رسالةا ه ووجّ 

 صدق يقنعهم" أن متمنّياا لليهود، للعداء باتلصّدي املعنيّتني
ا ،"اعتذاره اّلي  ايلهودّي  للشعب كبريةا  موّدةا " يكنّ  أنّه مؤّكدا

 فهم. أعرين ما اّل ر، وال سيّ العصو مرّ  ىلع االضطهاد اعّن

 Abraham)براهام فوكسمان إل" إآي دي "ة مدير مجعيّ  واعترب

Foxman ) ّأن  : ىلع أودلمان أن "ٰهذا االعتذار ليس اكفياا، قائالا
 ".ترصحياته اكنت جارحةا  ما جلمهوره أنّ ح ليس لليهود فقط، وإنّ يوّض 

واآلن نعود لنستعرض باختصاٍر مصداقّية ٰهذا االّداعء بالنسبة 
 اب استديوهات هويلوود الكربى:إىل أصح
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1(Warner Bros. Pictures, Inc.)

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)أّسس الرشكَة أربعُة إخوةٍ من يهود بونلدا من اعئلة وارنر

2Century Fox th20

ا ، واكن(William Fox) فوكس أّسسها ويليام  رائدا
 أفالم مؤّسسة وأّسس األفالم، صناعة يف استثنائيًّا أمريكيًّا
 بالرغم. 1920وسلسلة مسارح فوكس يف عقد  1915يف  فوكس

                                                                                                                                                       

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros. 
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  يف إفالسه لتسوية الرشاكت ٰهذه من فوائده جلميع بيعه من
 إعالميّةٍ  مشاريع عّدة يف يعيش زال ال اسمه أن إاّل  ،م 1936
 شهرةا  أكرثها ،(Rupert Murdoch) مردوخ روبرت يملكها
 .نيوز فوكس وقناة اتللفازيّة، فوكس شبكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michael) فتزش مايكل وادلاه املجر، واكن يف تولسكفا يف فوكس ودل

Fuchs) فريد وهانا (Hannah Fried)، (1)األملان من ايلهود اكنا. 

                                                                                                                                                       

 (1) https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox. 



 قوى الرّش واسرتاتيجّيات إقصاء العقل  ..................................... 96

3Paramount Pictures Corporation 

 

 
 

 
 
 

 اكنون اثلاين 7ودل يف  .(Adolph Zukorأدولف زوكر )أّسسها 
، ثّم هاجر فيما بعد إىل الواليات جمرّيةٍ  يهوديّةٍ  لعائلةٍ  1873اعم 

 .(1)املّتحدة األمريكّية

4

(Columbia Pictures) 

يِم  وصاحبتها 
َ
 ايلهوديّة أ

 .(2) (Amy Pascal) باساكل

                                                                                                                                                       

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures. 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_Pascal. 
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5Universal Film Manufacturing Company

املخرج وهو  ،(Carl Laemmle) ومؤّسسها اكرل الميل
ة اّلي رىع انتقال آالف ايلهود من أملانيا انلازيّ  ملاينّ األ ايلهودّي 

نقاذ إه هاجر من أملانيا من أجل نّ إقيل و حدة،تّ إىل الواليات امل
ىلع إبقاء هويلوود يف أيدي ايلهود  ميل"ال، وقد عمل "تهيهوديّ 
 .(1) يومنا ٰهذاحّّت ا ٰهذا اتلأثري ما زال قائما ، وفقط

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                       

 .THE TIMES OF ISRAEL  نرشة( 1)
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6Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

 
مع صديقه  (Louis Burt Mayer)اير لويس م وقد أّسسها ايلهودّي 

 رسوايف مدينة واملولود ( Samuel Goldwyn)صموئيل جودلن 
 )Warsaw((1)ةٍ بونلديّ  يهوديّةٍ  لعائلةٍ  ةة الروسيّ اإلمرباطوريّ يف  بونلدا يف. 

7The Walt Disney Company

خمرتع أفالم ( Walt Disney)وصاحبها "والت ديزين" 
الشهرية، وميوهل  ( Mickey Mouse)مييك" الفأر الاكرتون "

ّية العاملّية ال ختىف ىلع أحٍد، وقد قاطعته جامعة الشديد للصهيون
                                                                                                                                                       

(1)  https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Goldwyn. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ادلول العربّية أكرث من مّرٍة يف الستّينات، باإلضافة إىل ما يشاع عنه 
 .(1)من ارتباطه الوثيق باملحافل املاسونّية

 

 
 

 

 
 
 

ويف الواقع، حنن إذا استقصينا الغابلّية العظم من أفالم 
  ثالثة أقساٍم:هويلوود، جند أنّه يمكن تصنيفها إىل

 أفالٍم خرافّيٍة تلقوية القوى الوهمّية املقابلة للعقل انلظرّي. -أ

 أفالٍم إباحّيٍة إلشعال القوى الشهوّية املخالفة للعقل العميّل. -ب

                                                                                                                                                       

 ديزين واملاسونيّة اخلبيثة: (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=ZvghsZOJzd 
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 أفالم عنٍف تلأجيج القوى الغضبّية املناوئة للعقل العميّل. - ـج
 

 
 

 
 

 
 

 
 

سايّن، وترويج ّتارة وتكون انلتيجة يه القضاء ىلع العقل اإلن
 واجلنس والسالح؛ تلدمري ما تبّق من اجلنس البرشّي. املخّدرات

وإىل هنا نكون قد انتهينا من بيان سيطرة قوى الرّش العاليّم ىلع 
اإلعالم، واستغالهل يف القضاء ىلع العقل اإلنسايّن، نلنتقل بعد ٰذلك 

االقتصاد العاليّم بلياٍن خمترٍص حول سيطرة ٰهذه القوى الرّشيرة ىلع 
 اّلي هو رشيان احلياة لإلنسان يف ٰهذا العالم.
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: 

 

على  نماذج لسيطرة قوى الشّر

 ّياالقتصاد العالم





 

لرّش العاليّم ىلع وسائل اإلعالم، بعد أن أرشنا لسيطرة قوى ا
نشري باختصاٍر إىل سيطرتها ىلع انلظام املايّل واالقتصادّي اّلي 
يمثّل رشيان احلياة البرشيّة يف ٰهذا العالم، واّلي استطاعت من 
خالهل تسخري ّك الرشاكت واملؤّسسات االقتصاديّة، واملراكز 

ة لصاحلها، باإلضافة إىل العلميّة واألكاديميّة، واملنابر اإلعالميّ 
إهلاء انلاس بتحصيل لقمة العيش الرضوريّة، واحتاكر أغلب 
أوقات حياتهم يف الليل وانلهار، عالوةا ىلع إشغاهلم بالربامج 
السخيفة، بل الضاّرة يف الكثري من األحيان؛ ملنعهم يف انلهاية 

 من اتلفكري العقيّل املستقّل.

املسلّمات العرصّية اليّت وبعد أن أصبحت ٰهذه السيطرة من 
يدركها أغلب انلاس، سوف ننقل أحد مظاهر ٰهذه اهليمنة 

 . (1)االقتصاديّة من أحد املقاالت املهّمة يف موقع ساسة بوست
                                                                                                                                                       

(1)  https://www.sasapost.com/jews-control-world. 
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1Rothschild

 
 شعار اعئلة روتشيدل

 

 
ا  أحد قصور اعئلة روتشيدل الفاخرة يف أوربر

. ٰهذه العائلة تملك ريخ البرشّي عرفها اتلا يه أغىن اعئلةٍ 
تنبع جذور ٰهذه العائلة من ماير ، وبمفردها نصف ثروات العالم

، وهو (Mayer Amschel Rothschild) أمشيل روتشيدل
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ة، واالبن الرابع من موايلد مدينة فرانكفورت األملانيّ  يهوديٌّ 
 .أوالدٍ  8تلاجر الرصافة أمشيل موىس روتشيدل من بني 

 ضخمةٍ  ةٍ دويلّ  ةٍ مرصفيّ  ةٍ روتشيدل من بناء إمرباطوريّ ن ماير تمكّ 
ات من القرن اثلامن عرش. فعرب أبنائه اخلمسة ينيّ يف فرتة الستّ 

توريث ٰهذه  يلتمّ  ؛ة عرب العالمعت أعمال ماير روتشيدل املرصفيّ توسّ 
 .بعد جيٍل  ة جليٍل ة الضخمة واتلوسعيّ اإلمرباطوريّ 
ة من املراكز املايلّ  اخلمسة يف واحدةٍ  من أبناء روتشيدل ابٍن  تمركز ّك 

ة ة ونابويل اإليطايلّ ة الكربى، فرانكفورت األملانية ونلدن اإلجنلّييّ يّ األوربّ 
ة. ومع حلول القرن اتلاسع عرش وصلت ة وباريس الفرنسيّ وفيينا انلمساويّ 

يف جمتمع املال  ها، وأصبحت أبرز اعئلةٍ تها وعلوّ ة قوّ اعئلة روتشيدل إىل قمّ 
 .بلنوك العاليمّ وا

ة لدلولة ا يف تمويل ابلنية اتلحتيّ دوراا رئيسيًّ  تاعئلة روتشيدل لعب
 (James de Rothschild)قام جيمس روتشيدل  إذة، الصهيونيّ 

لدلولة  وتقديمه هديةا  بتمويل بناء مبىن الكنيست اإلرسائييلّ 
بعثتها إحدى  عرض رسالةٍ  ة. وخارج غرفة الرئيس تمّ الصهيونيّ 

 شمعون برييزت اعئلة روتشيدل إىل رئيس الوزراء السابق داسيّ 
(Shimon Peres) ّجديدٍ ع إلقامة مبىنا يت قامت فيها باتلربّ ، وال  

 .للمحكمة العليا
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2 

 

من بني أبرز رشاكت الغذاء العاملّية اليّت يديرها ايلهود يوجد 
( McDonald's Corporation)سلسلة مطاعم ماكدونادلز 

جاك فرينبريغ   فيها ايلهودّي اليّت يتوىّل  ،الشهرية لألطعمة السيعة
(Jack Feinberg)  جاك هو الرئيس ، ومنصب املدير اتلنفيذّي

 .ةة األمريكّية اإلرسائيليّ للغرفة اتلجاريّ  الرشيفّ 
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هو ( Howard Schultz)هاوارد شولزت  األمريكيّ  ايلهودّي 
 Starbucks) ت ستاربكسلسلة حماّل ورئيس س املدير اتلنفيذّي 

Corporation) الشهرية املنترشة يف مجيع أحناء العالم. 
 

 

 

 

 

 

 

 
من الرشاكت العاملّية دلعم دولة  جنح ايلهود يف استقطاب عددٍ 
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واالستثمار بها. من ٰهذه الرشاكت توجد رشكة  الكيان الصهيوينّ 
ة دلولة القويّ  ادلاعمة( Coca-Cola)ة كواككوال للمرشوبات الغازيّ 

م كّرمت ابلعثة 1997م. ويف اعم 1966اعم منذ  الكيان الصهيوينّ 
ا دلعمها املستمّر  االقتصاديّة اإلرسائيلّية رشكة كواككوال؛ تقديرا

ا إلرسائيل. تقوم رشكة كواككوال براعية جائزٍة سنوّيٍة  30طول  اعما
ة ذهبت اعم للغرفة اتلجارّية األمريكّية اإلرسائيلّية، وٰهذه اجلائز

لضغطه ىلع جملس الشيوخ من أجل رفض  للويب الصهيوينّ  2009
 .ةبوقف إطالق انلار ىلع قطاع غزّ  أميمٍّ  قرارٍ 

ة تملك ما ة للصنااعت الغذائيّ السويسيّ ( Nestlé)رشكة نستله 
ة للصنااعت % من أسهم رشكة أوسيم اإلرسائيليّ 50,1نسبته 
مبلغ مليون دوالر من أجل  ة. تقوم رشكة نستله باستثمارالغذائيّ 

 .ةأعمال ابلحث واتلطوير يف الرشكة اإلرسائيليّ 
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3 

هو ( Andrew Grove)أندرو غروف  األمريكيّ  ايلهودّي 
 .اتنتل الشهرية لإللكرتونيّ إس رشكة مؤسّ 
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هو  (Larry Ellison) الري إليسون األمريكيّ  ايلهودّي 
 .هامديروات س رشكة أوراك للربجميّ مؤسّ 
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س هو مؤسّ  (Michael Dell) مايكل ديل األمريكيّ  ايلهودّي 
 .اتلنفيذّي  هارشكة ديل إلنتاج احلواسيب املحمولة ومدير
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هو  (Sergey Brin) سرييج برين األمريكيّ  ايلهودّي 
 .س املشرتك لرشكة جوجل الشهريةاملؤسّ 

 
 
 
 
 
 
 

وإىل هنا نكون قد انتهينا من استعراض بعض مظاهر سيطرة 
قوى الرّش العاليّم ىلع مفاصل احلياة االقتصاديّة واالجتماعّية 
واإلعالمّية؛ نلدرك مدى خطورة ٰهذا األخطبوط ىلع اإلنسان 

 واملجتمعات البرشّية.



 اتيجّيات المواجهة والتغييراستر





بعد أن فرغنا من بيان اسرتاتيجّيات قوى الرّش العاليّم للقضاء 
ىلع العقل اإلنسايّن، والسيطرة ىلع الشعوب، نتوّجه يف انلهاية 
للبحث عن اسرتاتيجّيات مواجهة ٰهذه املؤامرات اليّت ينبيغ أن 

ّدي هلا ولٰهذه السياسات الشيطانّية، وحبسب تتوّجه حنو اتلص
 الرتتيب املذكور يف ابلحث:

  مواجهة سياسة اإلهلاء 

 مواجهة سياسة اتلعقيد 

 مواجهة سياسة التشكيك 

 مواجهة سياسة اتلهديد 

 مواجهة أسايلب القضاء ىلع العقل العميّل ابلاطن 

 

هلاء من أقوى أسلحة ٰهذه املؤامرة قد سبق وأن أرشنا إىل أّن اإل
اليّت تهدف إىل منع انلاس من اتلفكري العقيّل املستقّل، حبيث يبقون 
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ا يف حاجٍة إىل من يفّكر بانليابة عنهم، وباتلايل يبقون منقادين  دائما
 حتت أرس ٰهذه اتلبعّية الفكرّية واثلقافّية لٰهؤالء األرشار إىل األبد.

أنّهم يسلكون طريقني من أجل حتقيق وقد سبق وأن أرشنا إىل 
أهدافهم املشؤومة يف إهلاء الشعوب، أحدهما إشغال انلاس بالليل 
وانلهار بتحصيل حاجاتهم املعاشّية الرضورّية، حبيث ال يبق هلم 
وقت  للتفكري، واآلخر هو ملء أوقات فراغهم القليلة بشّّت ألوان 

 وال تنفع.امللهيات والربامج السخيفة، أو اليّت ترّض 

اخلطوط العريضة ملا ينبيغ علينا فعله  وسوف نتعّرض بليان
 ملواجهة ٰهذه السياسة اخلطرية:

اتلوعية اثلقافّية خلطورة ٰهذه املؤامرة اليّت تستزنف ّك أوقاتنا  .1
يف حتصيل رضورّيات احلياة، وإجياد الشعور العميق يف نفس 

ذا االستعباد، ّك إنساٍن بعمق املحنة اليّت نعيشها يف ظّل هٰ 
 بإهدار معظم أوقاتنا يف خدمة ٰهذه القوى الكربى الرّشيرة.

ترسيخ اإلرادة القوّية، وعقد العزم ىلع رضورة اتلحّرر من  .2
 ٰهذا انلمط املهني حلياتنا ايلومّية، واسرتداد كرامتنا اإلنسانّية.

القناعة باحلّد األدّن من احلياة الكريمة ىلع قدر املستطاع،  .3
احلرص والطمع الذلين يدفعاننا إىل املزيد من حتصيل  واجتناب
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األموال اليت اغبلاا ما تكون ىلع حساب تضييع أوقاتنا، 
 واستهالك أعمارنا.

تصحيح انلوايا املاّديّة املفرطة للعمل االقتصادّي؛ إذ إّن  .4
االقتصاد يف خدمة اجلسم، واجلسم ـ كما بيّّنا ـ آلة  

أن تكون نظرتنا لالقتصاد  الستكمال الروح؛ وٰللك ينبيغ
، وباتلايل الينبيغ أن تكون  ، وليست اغئيّةا نظرةا آيّلةا
سياساتنا وبراجمنا االقتصاديّة موضوعةا ىلع حساب القيم 

 واملبادئ اإلهلّٰية واإلنسانّية، وإاّل لزم نقض الغرض.

ينبيغ السع تلأمني معاٍش كريٍم لّّك فرٍد من أفراد  .5
هل احلّد األدّن حلاجاته الرضوريّة، املجتمع، بنحٍو يؤّمن 

حبيث ال يضطّره إىل ابلحث عن املاكسب املحّرمة والضاّرة 
 باملجتمع اإلنسايّن.

اجتناب ثقافة االستهالك املؤّدية إىل الفقر واتلخلّف واتلبعّية  .6
 لألجنّب، واستبداهلا بثقافة اإلنتاج واتلطّور.

تبداهلا بالعمالة ماكفحة ابلطالة املقّنعة غري املنتجة، واس .7
 الفاعلة واملنتجة.

ماكفحة ثقافة اتلجّمل واإلرساف، املؤّدية إىل إهدار املوارد  .8
 البرشّية والطبيعّية، واستبداهلا بثقافة االعتدال والقناعة.
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تنظيم أوقات الفراغ، وملؤها بنحٍو يعود ىلع اإلنسان  .9
ر، ئها باتلأّمل واتلفكّ لواملجتمع البرشّي باخلري والصالح، كم

ومطالعة الكتب الفكرّية انلافعة، وتشجيع احلوارات 
الفكرّية ابلّناءة، أو سائر أعمال الرّب واإلحسان، اليّت يدعو 

 إيلها العقل واألديان اإلهلّٰية احلّقة.

عقلنة الفّن وادلراما، بمعىن تهذيب اخليال وأنسنته، يف  .10
جمال الشعر والقّصة، واملسلسالت اهلادفة، واألفالم 

ينمائّية اليّت تؤّصل القيم اإلنسانّية واإلهلّٰية، حبيث تتوّفر الس
دلينا املواّد والربامج الفّنّية اهلادفة وانلافعة؛ نلغرّي تلك 
الربامج السخيفة والضاّرة يف الكثري من األحيان، واليّت ترّوج 

 هلا قوى الرّش العاليّم.

أدواتها املختلفة أشاعت بني انلاس أّن قلنا إّن قوى الرّش ب
، وال حاجة  اتلفكري العقيّل الفلسيّف املستقّل، هو تفكري  شاذٌّ ومعّقد 

نلا به، وقد يؤّدي باإلنسان إىل الوقوع يف خطر خمالفة ادلين، أو 
األعراف املشهورة يف جمتمعه، مّما جيعله يسبح ضّد اتلّيار، وباتلايل 

 يكون يف مهّب الريح.
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 ن أجل مواجهة ٰهذه السياسة واتللقني اخلاطئ؛ نقول:وم
أّن اتلفكري العقيّل الفلسيّف هو من أبرز مظاهر اإلنسانّية؛  .1

ألنّه نابع  من الفطرة اإلنسانيّة، وهو ما يتمايز به اإلنسان عن 
سائر احليوانات، فال ينبيغ أن يتعارض مع العقائد ادلينّية 

 عتدلة.احلّقة، واألعراف العقالئّية امل

أّن بناء العقيدة، والرؤية الكونّية عن احلياة، وتشكيل  .2
املنظومة األخالقّية القيميّة اليّت تنعكس لكّها ىلع سلوك 
اإلنسان، وتعنّي مصريه يف ادلنيا واآلخرة، لكّها مبتنية  ىلع 
عملّية اتلفكري الفلسيّف، فكيف يكون تفكري  كٰهذا ال 

 حاجة نلا به؟!

رارّي عن اتلفكري العقيّل املستقّل هو أن أّن ابلديل االضط .3
جنعل غرينا يفّكر بانليابة عنا، وهو أمر  يف اغية اخلطورة؛ إذ 
إّن ٰهذا الغري ربما حيمل نمط تفكرٍي خاطٍئ، أو يكون من 
قوى الرّش اليّت تسيطر ىلع معظم املنابر اإلعالمّية كما سبق 

 الريح. وأن بيّّنا، مّما جيعل حياتنا ومصرينا يف مهّب 

أّن اتلفكري العقيّل املستقّل ليس باألمر املعّقد؛ ألنّه يبتن  .4
ىلع مبادئ فطرّيٍة بدهّيٍة واضحٍة عند ّك إنساٍن، كما أرشنا 
ا، وهو قابل  للتعلّم بسهولٍة، شأنه يف ٰذلك شأن  إىل ٰذلك سابقا
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سائر العلوم واملعارف، واملهارات اليّت نقيض أكرث أعمارنا يف 
بل هو أوىل باتلعلّم من غريه من العلوم؛ ألّن مصرينا تعلمها، 

 يف احلياة والوجود يتوّقف عليها.

ينبيغ ىلع انلخب املثّقفة باثلقافة العقلّية أن تسىع ىلع قدر  .5
املستطاع، إىل ترويج اثلقافة العقلّية يف ّك ماكٍن باألسلوب 
السهل امليّس، سواء  اكن باتلعليم احلضورّي املبارش، أو 

 باتلعليم االفرتايّض، عن طريق وسائل اتلواصل االجتمايّع.

ا، سواء  عن طريق  ذكرنا أّن قوى الرّش اكنت وما زالت تسىع دائما
وسائل اإلعالم املختلفة، أو عن طريق أدواتها من املثّقفني املغّرر 

ك يف جدوائّية قواعد بهم يف املراكز العلمّية األكاديمّية، إىل التشكي
اتلفكري العقيّل الصحيح، وأنّها قد تقادمت وانتَه عمرها 
االفرتايّض، أو أّن العقل اإلنسايّن اعجز  عن اخلوض يف القضايا 
الغيبّية غري املحسوسة، وأنّه ليس هناك حقيقة  مطلقة  يف قضايا 

، أو أّن ٰهذه اغيبّيٍة كهٰ  لقضايا ذه، بل لكّها أمور  نسبيّة  ذوقّية 
الفلسفّية قضايا فارغة  ال معىن هلا، و...، األمر اّلي أّدى إىل إغالق 
باب اتلفلسف، وإحياء الشّك والسفسطة يف ّك ماكٍن، ووقوع 

 الشباب الضائع يف براثن الشّك واإلحلاد والالدينّية.
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ومن أجل مواجهة ٰهذه السياسة التشكيكيّة؛ ينبيغ اخّتاذ 
 اخلطوات اتلايلة:

 ج اثلقافة العقلّية الصحيحة بكّل السبل املتاحة.تروي .1

إقامة دوراٍت مكّثفٍة يف املنطق، ونظرّية املعرفة؛ بليان قواعد  .2
اتلفكري الصحيح، وحدود املنهج العقيّل الربهايّن، وتأهيل 

 الكوادر العلمّية واملثّقفة باثلقافة العقلّية األصيلة.

راكز األكاديمّية؛ إقامة ندواٍت علمّيٍة داخل اجلامعات وامل .3
إلطالع الشباب ىلع قوانني العقل الوايع املهجورة، ورّد 

 شبهات الشاّككني املعارصة، والسفسطائيّني اجلدد.

مؤتمراٍت دويلٍّة يُدىع فيها كبار املفّكرين، وأصحاب  إقامة .4
االّّتاهات الفلسفيّة املختلفة من ّك أحناء العالم؛ للتحاور 

يّل، وحاكميّته ىلع سائر املناهج املعرفّية حول حّجيّة املنهج العق
  ومدى صالحيّاته الواسعة يف جمال املعرفة األخرى،

امليتافّييقيّة، باإلضافة إىل كشف األغراض الرّشيرة اليّت تقف 
 وراء إقصاء العقل الربهايّن عن الساحتني العلميّة واثلقافّية.

كري املنطيّق، تأيلف الكتب والكّراسات اليّت تتناول قواعد اتلف .5
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وأصالة املنهج العقيّل وحاكمّيته، بأسلوٍب خمترٍص ومبّسٍط 
 وجّذاٍب، وطبعها ونرشها ىلع مستواى واسٍع.

وباالستعانة  -أرشنا يف بداية ابلحث إىل أّن قوى الرّش العاليّم 
اطئني بمنطق العنف واإلكراه، وببعض رجال ادلين املزّيفني املتو

طاملا انتهجت سبيل اتلهديد والوعيد يف  -معها منذ قديم الزمان 
مواجهة أّي حماولٍة للتفكري احلّر "خارج الصندوق"، أو للخروج عن 
اتلبعّية الفكرّية العمياء للنظام احلاكم، أو املؤّسسة ادلينّية اتلابعة 

 هل، وأوردنا ٰللك بعض الشواهد اتلارخيّية.

ذا األسلوب الالإنسايّن وغري املنطيّق؛ ينبيغ ومن أجل مواجهة هٰ 
 اعتماد األسايلب اتلايلة:

السع اجلاّد تلوعية انلاس برفض االستبداد السيايّس  .1
ومقاومته بشّّت السبل املتاحة، إذ يمّثل رسطاناا اجتماعيًّا 
يدّمر ّك يشٍء حوهل، ويعّطل ّك الطاقات الفكرّية واملبادئ 

 ل للجهل واتلخلّف والظلم والفساد.احلّرة الرشيفة، ويؤّص 

تفعيل العلوم العقلّية الربهانّية يف املدارس واملعاهد ادلينّية،  .2
ال سّيما يف املراحل اتلمهيديّة، واتلأكيد ىلع أّن تلك العلوم 
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يه من العلوم الرشعّية اليّت يتوّقف عليها ادلين يف بيان 
 محايتها. أصوهل، وفروعه املختلفة، وباتلايل ينبيغ علينا

تربية أساتذٍة متخّصصني معتمدين يف العلوم العقليّة داخل  .3
املعاهد ادلينيّة؛ تلدريس العلوم العقليّة بنحٍو احرتايفٍّ 

، ىلع يكونوا مدعومني من قبل ٰهذه املؤّسسات  أن ختّصيصٍّ
ادلينيّة؛ لدلفاع عن العقل، وادلين الصحيح املطابق هل وللواقع، 

ا عن اتلعّصب واالحنياز.بنحٍو عليمٍّ موضويعٍّ    بعيدا

عقلنة منابر اخلطاب ادليّن وترشيدها، واالبتعاد قدر  .4
اإلماكن عن اخلطابات االنفعايّلة املتطّرفة، اليّت تثري الفنت 
والرصااعت املذهبّية، والسع لرتبية اخلطباء واملبلّغني 

؛ من ادلينيّني ىلع املنهج العقيّل بموازاة املنهج انلقيّل ادلينّ 
أجل الرتويج للوفاق بني العقل وادلين، بني مجهور املتديّنني، 

يه إحياء  وبيان أّن املقاصد العليا بلعثة األنبياء 
 العقالنّية يف اتلفكري، والعدالة اإلنسانّية يف السلوك.

إقامة ندواٍت داخل املدارس ادلينيّة للتحذير من ّك أشاكل  .5
مؤامرات قوى الرّش  اتلطّرف ادليّن واخلرافات، وفضح

 العاليّم لتشويه ادلين، وتفريغه من حمتواه العقيّل.

توعية علماء ادلين وطلبة العلوم ادلينيّة، وحتذيرهم من تسييس  .6
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العلوم ادلينيّة، واستغالل ادلين، أو استدراج العلماء، من قبل 
األنظمة السياسيّة اجلائرة؛ تلحقيق أغراضهم السياسيّة املشؤومة 

 بة العقل واإلنسانيّة.يف حمار

تأسيس قسم الصّحة العقليّة يف لكّّيات الطّب حتت محاية  .7
ادلولة وراعيتها، إىل جانب الصّحتني اجلسمّية وانلفسّية، ىلع 
أن يقوم ٰهذا القسم بتأسيس مراكز اتلأهيل الفكرّي لّّك 
أفراد املجتمع؛ لتشخيص األمراض الفكرّية وعالجها 

يه أشّد فتاكا باإلنسان واملجتمع البرشّي والوقاية منها، واليّت 
 .(1) من األمراض اجلسمّية

قد سبق وأن ذكرنا أهّميّة العقل العميّل ودوره اخلطري يف حياة  
اإلنسان، وأرشنا إىل رصاعه املستمّر مع القوى احليوانيّة 

لسيطرة عليهما، وتوجيههما ىلع الشهويّة والغضبيّة؛ من أجل ا
ة، وتعّرضنا بليان طبق أحاكم العقل انلظرّي والرشيعة احلقّ 

األسايلب املتعّددة لقوى الرّش العاليّم يف إضعاف ٰهذا العقل 
اإلنسايّن؛ حّّت تقع مملكة اإلنسان حتت سيطرة غرائزة 

                                                                                                                                                       

 انظر: املرصي، أيمن، الصّحة العقليّة. (1)
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غبات احليوانيّة، مما يدفعه بعد ذٰلك تلقائيًّا إىل االستسالم أمام ر
 ٰهذه القوى املتغطرسة ووعدها ووعيدها.

ومن أجل مواجهة ٰهذه املؤامرة ينبيغ اعتماد برامج الرتبية 
العقليّة داخل األرسة واملدارس واجلامعات األكاديميّة وادلينيّة، 

 :(1)بانلحو اتلايل

ينبيغ إحياء املفهوم احلقييّق للرتبية، وهو تقوية العقل  .1
البسيط إحياء الضمري اإلنسايّن،  العميّل، أو بلسان العرف

وتقوية اإلرادة العقلّية، وهو ما اليعرفه أو ال يسىع إيله إاّل 
ا.  األقلّون عددا

اعتماد املنهج العقيّل القويم يف الرتبية كما اعتمدناه يف  .2
اتلعليم؛ من أجل أن يتّم وضع الربامج الرتبوّية يف احلياة ىلع 

وانلظام األخاليّق واالجتمايّع  أساس الرؤية الكونّية الواقعّية،
 الصحيح، وبما ينسجم مع واقع اإلنسان والطبيعة من حوهل.

اجتناب الرتبية املاّديّة اليّت ترّسخ قيم األنانّية واالنتهازّية يف  .3
نفوس اجليل الصاعد، واليّت تمّهد األرضّية للنظام الرأسمايّل 

 لتسخري الشعوب.
                                                                                                                                                       

 .107املرصي، أيمن، العقل بني املقاومة واالستسالم، ص  (1)
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ة املتحّجرة واملتشّددة، اجتناب الرتبية ادلينيّة السطحيّ  .4
املخالفة لروح الرمحة والتسامح ادليّن، وابلعيدة ّك ابلعد 
عن فلسفة ادلين، ومقاصده العليا السامية، والّيت تعّطل 

اإلنسان،  العقول، وتؤّجج روح اتلعّصب والعداء بني بن
 وتهّدد السلم األهيّل واالجتمايّع.

رافّية اليّت تقّوي اجتناب حشو أذهان األطفال بالقصص اخل .5
القوى الوهمّية واخليال العبيّث عند الطفل، وتبعده عن 

 اتلفّكر العقيّل الواقّع.

االهتمام بالفنون الفاضلة من القصص اهلادفة، وادلراما  .6
العقلّية اليّت ترّسخ القيم اإلنسانّية واإلهلّٰية، اليّت حتّبب إيلهم 

 االقتداء باألنبياء الفضائل وتنّفرهم من الرذائل، وتهديهم إىل
 واحلكماء والصاحلني.

تربية األطفال ىلع اتلفّكر واتلأّمل، وطرح ّك ما جيول  .7
يّة اتلفكري  ٍة، وتنبيههم ىلع أهّم يّ يف أذهانهم حبّر

 الصحيح، ومعرفة قواعده.

حّثهم ىلع اتلبكري بدراسة العلوم العقلّية، وبيان أهّميّتها  .8
 الكربى يف حياة اإلنسان.
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 من رفقاء السوء وأعداء العقل واإلنسانّية. حتذيرهم .9

ترشيد العمل اإلعاليّم يف اإلذاعة واتللفاز، وسائر املنابر  .10
اإلعالميّة يف املساجد واملنتديات، وتوجيهه بنحٍو يصّب 
يف صالح ترسيخ الفضائل ونرشها، وتهذيب انلفوس 
وتزكيتها، وترويج مبادئ اتلعايش السليّم، واجتناب 

اليّم لّّك ما يؤّجج الغرائز احليوانيّة، ويؤّدي الرتويج اإلع
 إىل العنف واتلحلّل األخاليّق داخل املجتمع.

وإىل هنا نكون قد استوفينا معالم املؤامرة العامليّة ىلع 
ذه املؤامرة الّيت  العقل اإلنسايّن، واخلطوط العاّمة ملواجهة هٰ

ني حتتاج إىل تكاتف اجلهود الكثرية من املفّكرين املخلص
ة والعقديّة، واحلكومات  وطاّلب احلقيقة واملؤّسسات الفكريّ
ا يف  ا صامدا ا واحدا الّيت تبتيغ اخلري لشعوبها؛ يلقفوا صفًّ
معسكر اخلري، يف قبال معسكر الرّش اّلي ال يريد اخلري 
لإلنسان، حّّت يتحّقق انلرص انلهايّئ بظهور دولة العدل 

  اإلليّٰه، بإذن اهلل العيّل القدير.
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