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 هل يوجد عقل؟
هل أن العقل مخترع 
 بشري؟
 ما هو العقل؟

ولماذا تتكرر كلمة عقل 
 في مسيرة البشرية منذ األزل؟

 
 
 
من وجهة نظر نفسية يبدو 
كأن العقل حالة سرابية ووهم 
 تشترك فيه األجيال تلو األجيال 
 
 
 

كثرة الكالم عن العقل  مع
وتكرار مفرداته في جميع 

تبدو الصورة الكبيرة , اللغات 
للحياة البشرية على أنها ال عالقة 
 لها بما تسميه العقل 
 
 
 
ما جرى ويجري فوق 

ال يعرف العقل وال , التراب 
العقل يعرفه ال من بعيد وال من 

وهذا يعني أن القول , قريب 
 بالعقل نوع من البهتان

 
 
 
أين العقل في ما يحصل 
 بواقع الحياة من حولنا؟

ما هي خصائص العقل الذي 
 ندعيه؟

هل يوجد غير النوازع 

  هل يوجد عقل؟

  هل أن العقل مخترع بشري؟

  ما هو العقل؟

  ر كلمة عقل في مسيرة البشرية منذ األزل؟ولماذا تتكر

لكنها تستحق النظر في زمن تتوجه فيه القدرات , تساؤالت قد تبدو غريبة وربما عجيبة 
وجوهر الحياة بما فيها من , العلمية البحثية نحو الرأس الذي يحتوي بوصلة الوجود البشري 

  .مبتكرات ومخترعات ومنطلقات تفاعل وتداعيات

, نفسية يبدو كأن العقل حالة سرابية ووهم تشترك فيه األجيال تلو األجيال  ومن وجهة نظر
, وأن بهتان القول بالعقل سيتضح في العقود القادمات التي تحبل بالمفاجآت الوعيوية 

  .واإلكتشافات الحتمية لتحديات غامضة وبديهيات خائبة

, لرأس وستتوصل إلى أسرار ما فيه فالبشرية بطاقاتها الشبابية العلمية البحثية تتوجه نحو ا
وأن البشرية منذ أزلها , وسينجلي الغبار الذي عتّم رؤيتنا وسنعرف أ بغلة تحتنا أم حمار 
والرؤى التي وضعت لها , كانت تسعى في متاهات المجاهيل وتتحكم بها التصورات واألوهام 

اح أبرياء وتقاست وأزهقت أرو, وسفكت بسببها أنهار دماء ودماء , مسميات وعناوين 
  .وال عندها إال الوهم الذي يتملكها ويأحذها إلى حيث الفناء, وتناحرت وتمزقت وتعادت 

تبدو الصورة الكبيرة للحياة , ومع كثرة الكالم عن العقل وتكرار مفرداته في جميع اللغات 
بعيد تماما عن وأن دور هذه الكلمة ضعيف و, البشرية على أنها ال عالقة لها بما تسميه العقل 

ال يعرف العقل وال العقل يعرفه ال من , فما جرى ويجري فوق التراب , الوقائع واألحداث 
  .وهذا يعني أن القول بالعقل نوع من البهتان, بعيد وال من قريب 

  فأين العقل في ما يحصل بواقع الحياة من حولنا؟

  ما هي خصائص العقل الذي ندعيه؟

  !وغاتها؟هل يوجد غير النوازع ومس

ما يحصل عبارة عن نزعات متنوعة وتسويغات هذيانية سرابية وهمية تمدها بطاقات 
والتعبير عما فيها من التطلعات السيئة الملثمة أو المقنعة بغير ما تبغيه , وقدرات التحقق  
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 !ومسوغاتها؟
 
 
 
ما يحصل عبارة عن نزعات 
متنوعة وتسويغات هذيانية 
سرابية وهمية تمدها بطاقات 

والتعبير , وقدرات التحقق  
عما فيها من التطلعات السيئة 

عة بغير ما الملثمة أو المقن
 تبغيه وتذهب إليه 
 
 
 
لكل شخص مهما إدعى 
دائرة فعالة في رأسه تتحكم 
بما يبدر منه ويذهب إليه 
ويقوم به ويتمسك بفعله 

وهذا , وتكرار دوره فيه 
للدائرة , الشخص عبد مطيع 

 الفعالة الفاعلة فيه 
 
 
 
بعد مسيرة عقود في 
محاوالت فهم األمراض النفسية 

وصلت , لدوائية واإلبتكارات ا
المسيرة البحثية إلى طريق 
 مسدود 
 
 
 

ربما , أن القول بالعقل 
المقصود به إمتالك دائرة ما 
في الرأس تتفاعل بقدرات 
إنجذابية نحو إصطياد األفكار 
 العلوية والسفلية والعادية 
 
 
 
في هذا العالم الذي 
, تكشفت فيه معارف وفيرة 

أكثرها محجور عليه في 
سرار التنافسية صناديق األ

, اإلقتدارية للقوى المهيمنة 
والساعية للحفاظ على تفوقها 

أي أن المسيرة البشرية تمضي على سكة الكذب والخداع والتضليل والتحين , وتذهب إليه 
  .قاع واإلفتراسلإلي

  .وهكذا فأن القول بالعقل فيه الكثير من النظر

وفي واقع ما في الرؤوس أن الذي يحصل هو تآلفات دوائرية ذات قدرات ترابطية 
كلما تعززت قدراتها , وكلما إزدادت سرعة دورانها وإمتلكت تعجيال أكبر , ودورانية متنوعة 

  .ئن البشري في زنزانة قبضتها الشرسةاإلمتالكية واإلستعبادية الكفيلة بأسر الكا

أي أن لكل شخص مهما إدعى دائرة فعالة في رأسه تتحكم بما يبدر منه ويذهب إليه ويقوم 
, للدائرة الفعالة الفاعلة فيه , وهذا الشخص عبد مطيع , به ويتمسك بفعله وتكرار دوره فيه 

قدراته الذاتية لإلذعان المطلق ويسخّر , وال يمتلك سوى أن يتفنن في تسويغ ما يقوم به 
فال يسمع وال يرى إال ما يتفق وأطوال األمواج التي تحتويها , لدائرته المدوية في رأسه 

  .الدائرة المتسيدة وما يتواءم مع تعجيلها الدوار

وصلت , فبعد مسيرة عقود في محاوالت فهم األمراض النفسية واإلبتكارات الدوائية 
وعجزت األدوية أن تنتقل من مرحلة المالحظة البسيطة , ى طريق مسدود المسيرة البحثية إل

وتحاول أن تقترب منها , ووجدت نفسها أمام معضلة دوائرية ال تعرفها , وإبتكار أول األدوية 
مما يعني أن المسيرة التي بنيت على تصور متوهم قد إنتهت إلى ما يحتم , بأسلوب آخر 

وهذا سيدفع بالمنطلقات الجديدة المتوجهة نحو الوعي الدوائري في , عليها اإلنتهاء إليه 
  .الرؤوس البشرية

ا في الرأس تتفاعل بقدرات ربما المقصود به إمتالك دائرة م, ولذلك فأن القول بالعقل 
وهذه الدوائر بقوتها الدورانية , إنجذابية نحو إصطياد األفكار العلوية والسفلية والعادية 

وتمنح بعض البشر , وكثافاتها الكهرومغناطيسية هي التي تميز الرؤوس البشرية عن بعضها 
  .متميزةكأن يكون موهوبا أو خارقا أو لديه قدرات وتأثيرات , توصيفات معينة 

وربما يمكننا تأهيل الرؤوس واإلرتقاء بها عندما نتعلم آليات صناعة الدوائر الدماغية 
التي تؤهلها إلستحضار األفكار الجديرة , وتنميتها وزيادة سرعتها الدورانية واإللتقاطية 

  .بالحضور والتفاعل الالزم لتحقيق أي هدف مطلوب

أكثرها محجور عليه في صناديق األسرار , وفيرة وفي هذا العالم الذي تَكشّفت فيه معارف 
فليس كل , والساعية للحفاظ على تفوقها وريادتها وقيادتها , التنافسية اإلقتدارية للقوى المهيمنة 

وإنما األسرار المعرفية تعتبر من الممتلكات الشديدة , ما يعرف ويكتشف معروف للناس 
ا لتعزيز قدراتها اإلمتالكية لآلخرين في أصقاع وهي تستحدمه, السرية عند القوى الكبرى 

, ووفقا لمستويات الدراية وآليات صناعة الدوائر المطلوبة في الرؤوس , الدنيا المضطربة 
تجعل , تمكّنت القوى من تأهيل األهداف للقيام بدور التنفيذ وفقا لمتواليات هندسية متعاظمة 

  .ون أية خسائر أو تكاليفوبد, أي هدف سهل الحصول بمجهود الهدف ذاته 

وآليات ذات تأثيرات , ومن المعروف أن الكثير من األسرار المعرفية تعد ثروات نادرة 
فالدنيا قد إكتشفت وأدركت ما , وعليها أن تبقى في طي الكتمان الشديد جدا , كبيرة في الحياة 
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 وريادتها وقيادتها 
 
 
 
من المعروف أن الكثير 
 من األسرار المعرفية تعد

وآليات ذات , ثروات نادرة 
, تأثيرات كبيرة في الحياة 

 وعليها أن تبقى في طي
 الكتمان الشديد جدا 
 

ين ما يتم إشاعته وتداوله ب
الناس ضئيل بالقياس لما يتم 
التكتم عليه والحرص على 
التفرد به والعمل بموجبه من 
 قبل هذه القوة أو تلك

 
 
 
من الصائب أن نراجع ما 

ونتفاعل مع , نسميه عقال 
ونتفهم , مستجدات العصر 

اآلليات الدوائرية التي تتحكم 
وتأخذ , وتنظّم السلوك البشري 

 البشر فردا وجماعة إلى حيث
 تريد وتتوجه 
 
 
 
أن مجموعة من البشر في 

قد يتم , مكان ما ووقت ما 
إفتراسها بدائرة دماغية ذات 

يؤدي , نشاط دوراني متسارع 
إلى تأجيج ما في البشر من 

وصبها في , طاقات تعبيرية 
رافد المنطوق السلوكي 
 الدوار في أفالك الرؤوس

 
 
 

, أن العقل صناعة هذيانية 
تحقق هو ألن السائد والم

تفاعالت دوائرية وبائية 
وذات , المحتوى والمنطلقات 

 قدرات عدوى خبيثة ال تضاهى 
 

ما يتم إشاعته وتداوله و, ال يخطر على بال األجيال البشرية منذ أن خطى البشر فوق التراب 
بين الناس ضئيل بالقياس لما يتم التكتم عليه والحرص على التفرد به والعمل بموجبه من قبل 

  .هذه القوة أو تلك

إلى , وفي هذا الزمن المعلوماتي الفسيح تحولت المجتمعات المنكوبة بذاتها وموضوعها 
لكه القوى الفاعلة فيها من أسرار مختبرات وحقول تجارب قاسية ومأساوية للتعبير عما تمت

  .معلوماتية وعلمية ومعارف هائلة وفتاكة

, فأن مفهوم العقل ما عاد موجودا , وبما أن البشرية قد وصلت إلى مراحل إدراكية مطلقة 
وأصبحت الرؤوس مفعمة بالدوائر التي فيها أو تُصنّع فيها , وقد إنكشف وهمه وبهتان إسمه 

صاحبة اآلليات اإلستثمارية في إستعباد الرؤوس والتحكم بها عن , نة  من قبل القدرات المتمك
  .قرب وبعد

ونتفهم اآلليات , ونتفاعل مع مستجدات العصر , فمن الصائب أن نراجع ما نسميه عقال 
وتأخذ البشر فردا وجماعة إلى حيث تريد , الدوائرية التي تتحكم وتنظّم السلوك البشري 

ديات التي تواجه البشرية أن الدوائر الدماغية لها قدرات التصنيع فمن أخطر التح, وتتوجه 
مما يعني أن مجموعة , والنفاذ إلى الرؤوس بسطوة إمتالكية فائقة , الوفير والسريع المتناوب 

, قد يتم إفتراسها بدائرة دماغية ذات نشاط دوراني متسارع , من البشر في مكان ما ووقت ما 
وصبها في رافد المنطوق السلوكي الدوار , لبشر من طاقات تعبيرية يؤدي إلى تأجيج ما في ا

  .في أفالك الرؤوس

فقد تجسدت في أوربا , وقد حصلت هذه الحاالت في العديد من المجتمعات وعبر العصور 
وفي واقعنا المعاصر يبدو أنها تتحقق في مجتمعات , قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها 

كما أن األحداث والتطورات المتفاعلة في الواقع األرضي , ضطرابات هائلة أخرى وتتسبب بإ
تشير إلى أن هناك دوائر عنيفة في دور التخلق والتمدد والحصول على درجات , األجاج 

  .ستتسبب بأهوال مروعة تلوح في أفق الصيرورات التدميرية الحتمية, دورانية وبائية عالية 

كد بوضوح سلوكي متكرر في مسيرات األجيال عبر العصور إن المالحظات النفسية لتؤ
ألن السائد والمتحقق هو تفاعالت , أن العقل صناعة هذيانية , وبكافة األماكن واألوطان 

ولهذا تكررت , وذات قدرات عدوى خبيثة ال تُضاهى , دوائرية وبائية المحتوى والمنطلقات 
  .بالهزائم واإلنتصارات وتغرغرت البشرية, الويالت وتفاقمت الحروب 

فأن , وبما أن الدوائر الدماغية النشطة والمتناشطة إمتلكت طاقات وقدرات غير مسبوقة 
اآلتيات ستتميز بأفظع اآلليات الماحقات الذاريات القادرات الصاعقات المزعزعات لكيانات 

رات التفاعل ومدا, والمتحديات لتوازن األجرام السماوية في بندول األكوان , الموجودات 
وتبحث عن مالذ بقائها وتآلفها , وهذا يعني أن األرض لتتساءل عن مصيرها , اآلمن السلطان 

  .وتنافرات ما حولها من ضرورات الديمومة والحياة, مع تجاذبات الوجود الكوني 

  ...وبعد

سد فهل أن العقل دائرة تواصلية تدور بتسارع متناسب مع ما فيها من طاقات التحقق والتج
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هل أنّ العقل دائرة 
تواصلية تدور بتسارع متناسب 
مع ما فيها من طاقات التحقق 
والتجسد المجرد من أي 
  إعتبار؟

  المجرد من أي إعتبار؟

وهل أن علينا أن نتحرر من قبضة الدوائر القديمة البالية التي أسنتنا في مستنقعات التكرار 
  !والتعويق والتعفن الفكري والنفسي والروحي والسلوكي المرير؟

 !!إنها تساؤالت يلدها رحم تساؤالت ولود
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