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لينزي. إىل إهداءٌ





وتقدير شكر

فرينك والدكتور كرامر، رودريك والربوفسري ماكدوجال، روب الربوفسري إىل بالشكر ه أتوجَّ
ميتشيل، سكوت والدكتور كريسسرتيت، والدكتور باين، برندن والربوفسري هاريفلد، فون
كما تابر. تشارلز والربوفسري ويتسون، جينيفر والربوفسري هاريفلد، فان فرينك والدكتور
— مرتنَي وإنما واحدة ليسمرًة — بقصته إخباري عىل ريجان خاصلستيف بشكٍر ه أتوجَّ
قراءتهم عىل وكريس وروب لينزي من كالٍّ وأشكر عرش. الحادَي الفصل بها بدأُت التي
املؤامرة، نظريات نفس علِم مجال يف املهنية بحياتي يتعلَّق وفيما للكتاب. األوليَة املسوداِت
أرشدني الذي فرنش، كريس والربوفسري دوجالس، كارين الربوفسري إىل بالشكر ه أتوجَّ
كُموجٍه منه بأفضَل ألحظى أكن لم والدكتوراه. املاجستري درجة لنَيل دراساتي خالل

وصديق.
الصورة الكتابيف هذا إلخراج جاهدين سَعوا الذين بلومزبريي العاملنييف جميع أشكر
لهذا يكن لم وأخريًا، جونسون. جاكلني محرِّرتي، إىل خاص بشكٍر ه وأتوجَّ بها، نُرش التي
لدى مفوًَّضا محرًِّرا يعمل الذي الحماس، متَّقُد مارتن جيم لوال النور، إىل يخرج أن الكتاب
وبسبب كتاٍب. تأليف عيلَّ واقرتَح ع متوقَّ غرِي نحٍو عىل بي اتصل والذي سيجما، بلومزبريي
يف بيدًقا أصبحُت أنني من أتأكد أن األفضل من أنه ظننُت ما، نوًعا الغامضة املالبسات
قلت اإللكرتوني بالربيد رسالًة أرسلُت مبارشة، الكتاب مخطوط تسليم وقبل ما. مؤامرٍة
قادرٌة سحلية و/أو متنور جاسوس و/أو للتضليل يسعى حكومي عميل أنت «هل فيها:
جماعة خدع من قديمة خدعة وهي األخرض؛ باللون اسمي عُت وقَّ شكلها؟» تغيري عىل
نحٍو عىل جيم ردُّ وجاءني قانونًا. ُملِزمًة اإللكرتونية الرسالة لجعل األرض» عىل «األحرار
باملكتب موجوًدا أكون «لن يقول: وجدتُه شديدة. لهفة يف رسالته فتحت تقريبًا. فوري

عودتي.» فور عليك أرد سوف أبريل. ٢٨ حتى





سحيقة ة هوَّ السقوطيف مقدمة:

رسيٌّ عاَلٌم الواقع، من مخبوءٌ جانٌب فثَمة عليه. يبدو الذي النحو عىل يشء كل ليس
املعلومات ي تُصفِّ مرئية غريُ شبكٌة ي الرسِّ العاَلم وهذا كامنة. وعملياٍت خفي بنشاط يعجُّ
امُلحري. الواقع أو الحقيقة، مُلواراة ُمريحة كذباٍت خيوَط تنسج وهي وتعالجها. حها وتُرشِّ
نتَّخذها، التي القراراِت تُشكِّل إنها بل أشياء، من ونعتقده فيه نُفكر فيما تتحكَّم أنها كما
مجرُد باختصار، للعالم، فَفهُمنا الخاصة. أجندتها َوْفق الحيس إدراَكنا تَصوغ بطريقة

وهم.
اعتالالت ذَوو بريوقراطيون أم لئيم؟ مجتمٌع أهو املذهلة؟ الُخطة هذه وراء يقف فمن
عىل قادرٌة مجرِّية بني َسحاٍل أم إنجلرتا؟ ملكة أم الدُّخان؟ يملؤها إدارية، قاعاٍت يف نفسية

هذا؟ كلُّ أم أجلها؟ من تعمل شكِلها تغيري
أدق: بعبارٍة أو نحن. بنا يتعلق إنما ذلك، بكل يتعلق ال فاألمر داخيل. شأٌن فهذا ال.

تحديًدا. أكثر نكون أن أردنا لو بعقلك، يتعلق أو أنت. بك يتعلَّق األمر

مؤامرة يشء كل

واغتيل األهرامات. بنَوا َمن هم الُقدامى فاألطلنطيون يشء. كل وراء مؤامرٍة نظريُة ة ثَمَّ
أبولو بعثة هبوط عملياُت وُصوِّرت جونسون. أندرو نائبه؛ من بأوامَر لينكولن أبراهام
املتطورة للتقنية مقرٌّ ٥١ واملنطقة أريزونا. يف للصوت عازلة غرفٍة يف القمر سطح عىل
فكرُة عقله عىل سيطرت الذي اإلذاعة مذيعي أحُد جونز، وألكس الفضائيُّون. أنشأها التي
البديلة الذاُت الواقع، يف هو تكساس، بوالية أوستني خارَج يعيش كان والذي املؤامرة
ليسلك العرشين القرن تسعينيَّات أوائل يف باملوت تظاهَر (الذي هيكس بيل للكوميديان



ُمتشكِّكة عقول

واملروحيات الصيدالنية، الرشكات مؤامرات ثم املؤامرة). نظريات مجال يف ِمهنيٍّا مساًرا
إلخ. … البوهيمي والبستان بيلدربريج، ومجموعة السوداء،

الذي الهواء إىل لتصَل تمتدُّ إنها يُقال املؤامرة فنظرية العمق. شديدُة هنا والهوَّة
(وقد نأكله الذي والطعام الكيمرتيل)، ُسحب تأثريات بفعل ضبابيٍّا أصبح (وقد سه نتنفَّ
واملاء قاتلة)، سموٌم فيه ت ُدسَّ (وقد نتناوله الذي والدواء مونسانتو)، رشكة به تالعبَت
ُمزورة، واالنتخابات العقل). عىل تؤثِّر التي الفلوريد أمالُح فيه ُوضعت (وقد نرشبه الذي

كينيا. من ُمسلم شيوعي أوباما والرئيس زائفة، والسياسة
وفًقا املنظِّرون؟ هم َمن تُرى لكن املؤامرة، لنظريات أمثلة بضعة فقط هذه
من صغرية مجموعة — نادرة ُساللة هم املؤامرة نظريات أصحاب فإن للكليشيهات،
ألفكارهم حياتهم ويُكرِّسون أنفسهم عىل ينغلقون الذين املجنونة املتطرفة األفكار أصحاب
يف مألوف غريَ نهًجا يسلكون العمر، منتصف يف األطوار غريبو أذكياء رجال هم الشاذة،

القصدير). رقاقات من مخزوٌن لديهم يكون ما (وغالبًا البحث
نظرية تُسيطر عامٍّ، فِبوجٍه تصُمد. ال النمطية الصورة هذه عناِرص أغلب أن غري
يصنعان ال والدخل التعليم أن كما الرجال. شأن ذلك يف شأنهن النساء، عقول عىل املؤامرة
التعليم من بوا ترسَّ طالب من تتدرَّج املؤامرة نظريات أصحاب فَمرتَبات أيًضا. كبريًا فارًقا
جامعيِّني أساتذٍة إىل وصوًال الجامعات، خريجي عن كثريًا تزيد ال بأعداٍد الثانوية املرحلة يف
املتوسط، ففي األعمار. لجميع املؤامرة نظرياُت وتروق نوبل. بجائزة وفائزين ورؤساء
الطَرف فعند األلفية. جيل عىل تؤثر مثلما كباٍر مواطنني عقوِل عىل املؤامرة نظرية تُسيطر
لويس أن يظنون األمريكيِّني املراهقني من حشوًدا نجد العمري، النطاق هذا من األدنى
دايركشن» «وان الشهرية الربيطانية البوب فتيان لفرقة التابَعني ستايلز وهاري توملينسون
للويس زائفة صديقًة اختلَقت الفرقة عىل النفوذ صاحبَة املؤسسات وأن خفيَّة، سلعٌة هما

املواراة. من كجزء
متطرفٍة مجموعات شأن هي املؤامرة نظريات بأن القائلة بالفكرة يتعلَّق وفيما
الناس من ضخمة أعداٌد ثَمة العموم، وجه فعىل الحقيقة. عن يكون ما أبعُد فهذا مجنونة،
الستطالعات ووفًقا بأخرى. أو ما بقضيٍة األمر يتعلَّق عندما مؤامرة نظرياِت أصحاب هم
األمريكيِّني نصف ُقرابة يعتقد شابه، ما أو املنِرصم الَعقد مدار عىل أُجريت التي الرأي
أربعة ويعتقد سبتمرب. من عرش الحادي هجمات حقيقَة األرجح عىل تُخفي حكومتهم أن
ويرى العلمي. التدليس من نوٌع املناخيَّ َ التغريُّ أن تقريبًا عرشة كل بني من أمريكيني
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سحيقة هوَّة يف السقوط مقدمة:

فضائية. مخلوقاٍت وجوِد عىل أدلًة األرجح عىل تُخفي الحكومة أن األمريكيِّني ثلث ُقرابة
للرأي استطالٍع ويف الجديد. العاملي النظام ِحيال بالقلق األمريكيني ربع من أكثُر ويشعر
الواليات سكان إىل ليصل امتدَّ (الذي االستطالُع شملهم ممن ٪٤ قال ،٢٠١٣ عام أُجري
قادرٌة زاحفة «مخلوقات أن يعتقدون إنهم أمريكي) مليون ١٢ يعني ما بأكمِلها، املتحدة
سلطة واكتساب بٍرش صورِة يف تشكُّلها طريق عن عاَلِمنا عىل تسيطر شكِلها تغيري عىل
من متأكدًة ليست أنها عن ٪٧ قدرها أخرى نسبٌة وأعربَت باملجتمعات.» للتالعب سياسية

األمر. هذا
تُقدِّم ال العامِّ الرأي استطالعات من النوعياِت هذه أن االعتبار يف نضَع أن ويجب
الذي الشخص عىل ِبناءً التقديرات وتتبايُن ما. لنظريٍة َرواج ألي تقريبي مؤٍرش سوى
الحقيقة لكن فيه. تسأله الذي والتوقيِت عليه، سؤاَلك بها تطرح التي والطريقِة تسأله،
بكثري. ع تتوقَّ مما أكثُر املؤامرة نظريَّات أصحاب أعداد الشمس: وضوَح واضحٌة التالية

بينهم. من أنك واألرجح بل منهم. البعَض تعرف أنك واألرجح
بامِلثل. شكَّاكون وأوروبا املتحدة اململكة يف فالناس األمريكيني. عىل يقتُرص ال واألمر
أجراه الستطالٍع فوفًقا عاَلمية. ظاهرٌة املؤامرة فنظرية الغرب. عىل يقتُرص ال األمر أن كما
الرشق دول مختِلف يف الناس من األرباع وثالثة النصف بني ما يشكُّ لألبحاث، بيو مركُز
سبتمرب. من عرش الحادي هجمات شنُّوا َمن هم عربًا طائراٍت خاطفي أنَّ يف األوسط
وِريبة. بشكٍّ الغربيَّة األدوية من وغريِها اللقاحات إىل يُنَظر العالم، أرجاء من كثري ويف
عىل الهبوط عمليات زيََّفت قد أمريكا أن روس مواطنني عَرشة كل بني من أربعٌة ويعتقد
الوزراء رئيسة اغتيال بعد الهند، ويف .٢٠١١ عام أُجري للرأي الستطالٍع وفًقا القمر، سطح
قد األشخاصكانوا اآلالفمن مئات يضمُّ جمهوًرا خليفتُها أخرب قصري، بوقٍت غاندي أنديرا
ورائها من الهدف هائلة مؤامرة صنيعة هو غاندي أنديرا «اغتيال أن نيودلهي، يف عوا تجمَّ
الجيش أن الرائجة املؤامرة نظرياِت إحدى تزعم الربازيل، ويف وتقسيمها.» الهند إضعاف
الغنيَّة. الطبيعية مواردها عىل والسيطرة امَلطرية، أمازون غابة لغزِو يُخطِّط األمريكي
األمريكيني املواطنني لتهيئة الدعائية الحملة من كجزء إنه قائلة زعَمها النظرية وتُتابع
يَدُرسها التي األمريكية الدراسية الكتب يف الجنوبيِة، أمريكا خرائُط تُظهر الوشيك؛ للغزو
األمم سيطرة تحت األمازون من ضخمة مساحًة اإلعدادية، املرحلة من األوىل السنة طالب

املتحدة.
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التلَّة يف السور خلَف يختبئ ُمسلٍح رجٍل يِد عىل كينيدي» جون «الرئيس ُقتل هل إذن،
جيم مع السباحة ام حمَّ بجانب يسرتخي الحياة قيد عىل يزال ال ألفيس وهل امُلعشوِشبة؟
يف النجوم بمراقبة لالستمتاع ما ي رسِّ منتجٍع يف ديانا واألمرية مونرو ومارلني موريسون
٣٧٠؟ إتش إم رقم بالرحلة فعلوا وماذا األمر، واقع يف العالَم يحكمون الذين وَمن ُعزلتهم؟
الكتاب اخرتَت بأنك أُخربك أن فيُؤسفني األسئلة، هذه عن إجاباٍت عن تبحث كنَت إذا
خطٌط هناك بالفعل كانت فإذا الكتاب. هذا غرِي آخَر مكاٍن يف الحقيقة تكون فربما الخطأ.
الفظائع مقرتفو كان وإذا الراهنة، اللحظة يف املغلقة األبواب خلف تتشكَّل خفية ماكرة
فقد كذب؛ محُض هو نعرفه أننا نعتقد يشء كل كان وإذا بعد، العدالة أمام يَمثُلوا لم
حول أدلة لجمع صة املخصَّ األخرى الكتب من الكثري ثَمة لكن تعرف. أن اللطيف من يكون
تلك تنتقد أنها يُفرتَض التي الكتب من تقريبًا نفُسه العدد يوجد كما مزعومة، ما مؤامرٍة
الكتاب هذا األمر، واقع يف املوضوع. هذا يتناول ال الكتاب هذا لكن الذًعا. انتقاًدا النظرياِت
خالل النظريات تلك من الكثري سنُصادف أننا (رغم اإلطالق عىل املؤامرة نظرياِت يتناول ال
أخرى: بعبارة أو املؤامرة، نظرية خلف يقف الذي التفكريَ باألساس يتناول إنه رحلتنا).
وآخَر معقول ما شيئًا أنَّ بها نُقرِّر التي الكيفية عن النفس علُم يكشَفه أن يمكن الذي ما

تماًما. للتصديق قابلة غريَ غريُهم يراها قد أشياءَ الناس بعُض يعتقد وملاذا ، عبثيٌّ
أخرى، أو ما نظريًة يُصدِّق ال أو يُصدِّق ملاذا أحَدهم تسأل كنت إذا الحال، بطبيعة
يُخربنا النفس علم لكن األدلة. عىل ِبناءً قرَّر لقد بسيطة: املسألة بأن سيُخربك أنه فاألرجح
نُصدقه. ما تصديقنا سبِب عىل َحَكٍم أفضَل نكون ما دائًما أننا لنا يتبنيَّ إذ مختلفة؛ بقصٍة

عة) املتوقَّ غري النِّظام فضيلة (أو منظَّم عقل منظَّم، مكتب

يف يُفكروا أن الطالب من أمسرتدام بجامعة النفس علماء طلب مؤخًرا، أُجِريَت تجِربة يف
موضوع أي يف يفكِّروا أن أخرى: بعبارة أو حياَله، الوجداني بالتناقض يشعرون يشء
تناوَل هو املوضوع هذا وليكن ذاِته. الوقت يف وسلبية إيجابيٍة بمشاعَر إزاءه يشعرون
دقيقة، عرشين تقيضبها لطيفة طريقًة ذلك يكون ربما مثًال. كريم اآليس من ضخم وعاء
هو وهذا وإيجابيات. سلبيات هناك تعلم، فكما الطويل. املدى عىل ك يرضُّ قد األمر لكن

الوجداني. التناقض
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وكتب بالتناقضالوجداني، يشعر يجعله يشءٍ يف وفكَّر كمبيوتر، أمام طالب جلسكلُّ
تفيد الشاشة عىل رسالٌة منهم لكلٍّ ظهرت املرحلة، هذه ويف وسلبياته. إيجابياته من بعًضا
املاكرة. النفس علماء ُخطة من جزءًا كانت الرسالة فهذه للقلق؛ داعي ال ما. خطأٍ بوجود
عليهم يتعنيَّ أنه املشاركني وأخربوا بالدهشة، التجِربَة يُراقبون الذين الباحثون تظاهر وقد
وقد مختِلف. مكتب عىل صلة) ذي غريَ ظاهريٍّا، كان، (الذي التايل االستبيان استكماُل
منهم كلٌّ وجد حيث الغرفة؛ من املقابلة الناحية يف منفصل مكتب إىل مشارك كل ه ُوجِّ
جلسوا أن وبعد الورقية. والُقصاصات ت واملجالَّ والكتب األقالم عليه تتناثر فوضويٍّا، مكتبًا

الصور. من مجموعة عليهم ُعِرَضت الفوىض، تلك وسَط بارتياح

تمييزه؛ يُمكن باهٍت شكٍل عىل تشتمُل كانت اليسار، عىل التي كتلك الصور، بعض
بُقٍع عىل إال تشتمل لم اليمني، عىل التي كتلك أخرى، وصوٌر هذه. حالتنا يف قارب، وهو
ما يقولوا أن منهم ُطلب أنه هنالك ما كلُّ منها؛ أيٍّ اختياُر الطالب من يُطلب لم عشوائية.
أن الطالب أغلُب استطاع وقد العشوائية. تلك وسط نمط أيِّ تمييز يستطيعون كانوا إذا
كثري يف قالوا أنهم لالهتمام، إثارًة واألكثُر األخرى. الحقيقية الصور وجميع القارب يُميزوا
َعْرشَة اثنتا هناك كانت فقد الحقيقة. يف وجوٌد لها يكن لم صوًرا رأوا إنهم األحيان من
صوًرا الطالب رأى املتوسط، ويف عشوائية. شخبطاٍت سوى يشء عىل تشتمل لم صورة

الصور. تلك من تسٍع يف تخيلية
الطالب، من واحدة مجموعٍة إىل بالنِّسبة التجِربة بها سارت التي الكيفية هي تلك
تعنيَّ فقد أخرى. مجموعة مع تقريبًا نفِسه املنواِل عىل األموُر بدأت وقد تقدير. أقل عىل
تُفيدهم رسالًة رأوا ثم الوجداني، بالتناقض يشعرون يجعلهم يشء يف التفكريُ أفرادها عىل
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جوهري. اختالٌف ظهر ذلك، وبعد فوضوي. منفصل مكتٍب إىل توجهوا ثم ما، خطأٍ بحدوث

املكتب. تنظيم يف يُساعد أن طالب كل من التجِربة عىل املرشف طلب التجِربة، مواصلة فقبل
وباملقارنة ذاِتها. الصوِر إىل ينظروا أن الطالب من ُطلب منظًَّما، املكتُب أصبح أن وبمجرد
أفراُد رآها التي الوهمية الصور عدد قلَّ الفوىض، وسَط عِملوا قد كانوا الذين الطالب مع
صور خمس يف إال وهمية أنماًطا يَروا لم فهم متسٍق. نحٍو عىل الطالب من املجموعة هذه
من نفُسه العدد تقريبًا وهو املتوسط؛ يف لها، معنَى ال التي صورة عْرشَة االثنتي أصل من

التجِربة. بداية يف الوجداني بالتناقض إشعارهم جرى قد يكن لم الذين األشخاص
املبهج. باليشء ليس ما يشءٍ حيال متناقضٍة بمشاعَر الشعور أن الباحثون أوضح
يشعر الوجداني التناقُض املرءَ ينتاب وعندما واالتساق، النظام عن نبحث ما فعادًة
تجاهل ببساطة أو معتقداتنا، تغيريَ نحاول قد هذا، يحدث وعندما والتعارض. بالفوىض
مشاعَر مع للتعامل التواءً أكثَر اسرتاتيجيات نستخدم أن يُمكننا أو األساس. من القضية
التعويض، سبيل ويف ثَم، ومن بالنظام؛ شعورنا يُهدِّد الوجداني فالتناقض مرغوبة. غرِي
رأت األوىل املجموعة أن يف السبب هو وهذا آخر. مكاٍن يف النظام عن نبحث أن يمكننا
الربُط أخرى: بعبارة أو الغامضة، للبقع معنًى فرؤية الوهمية. الصور من ا جدٍّ الكثري
بالتناقض إحساسهم عن تمخَضت التي النظام يف رغبتهم إشباَع لهم أتاحت النقاط، بني
أقلَّ وهمية صوًرا الطالب من الثانية املجموعة رؤية سبب أيًضا تُفرس أنها كما الوجداني.
تلك بالفعل أشبع قد كان — نظام إىل الفوىض تحويل أو — املكتب تنظيم فمجرد عدًدا.
يكونوا فلم بالفوىض. تعجُّ التي الصور تلك يف أنماٍط عن يبحثون يعودوا ولم الرغبة.

النقاط. بني الربط إىل بحاجٍة
املشاركني الباحثون جعل أخرى، تجِربٍة يف املؤامرة؟ بنظريات ذلك عالقة ما لكن
من ُطلب غريبة، صوٍر إىل النظر عن وِعوًضا املرة، هذه ويف الوجداني. بالتناقض يشعرون
يكون أن احتماالت عن الباحثون وسأل العمل. يف ترقيٍة من ُحرموا أنهم يتخيلوا أن الطالب
مع باملقارنة هذا. املدير قرار يف دوًرا لعب قد اإلقناع عىل قدرٌة لديه الذي العمل زمالء أحد
أن احتماالت كانت الوجداني، بالتناقض إشعارهم يجِر لم الذين األشخاص من مجموعة
فأحيانًا، أكرب. الرتقية من حرمانهم يف ما مؤامرًة ة ثمَّ أن وجدانيٍّا املتأرجحون الطالُب يظن
العشوائية. من حالة يف ما معنًى لرؤية اإلدراكيُّ امُلكافئ هو باملؤامرة االقتناع أن يبدو ربما
معتقداتنا يف خفيٍّا تأثريًا تؤثر أن يمكن التي الوحيدة الحالَة هي الفوىض وليست
أن لندن يف جامعي طالٍب مائتَي نحو من ُطلب حديثًا، أُجريت أخرى دراسة ففي وأفكارنا.
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هؤالء نصف إىل بالنِّسبة الرائجة. املؤامرة نظريات من ملجموعٍة استحسانهم مدى يُقيِّموا
قراءته: تسُهل واضح بخطٍّ املزاعم ُكتبت الطالب،

الجديد، العاملي النظام باسم تُعرف ورسية، مؤثرة مجموعٌة تُخطِّط
تحل ُمستقلة، عاملية حكومٍة خالل من املطاف نهاية يف العالم لحكم

السيادية. الحكومات محلَّ
قراءته تصعب بخطٍّ املزاعم ُكتبت الطالب، من الثاني النصف إىل بالنِّسبة أنه غري

نحو: عىل ما نوًعا
من املطاف نهاية يف العالم لحكم الجديد، العاملي النظام باسم تُعرف ورسية، مؤثرة مجموعٌة تُخطِّط

السيادية. الحكومات محلَّ تحل ُمستقلة، عاملية حكومٍة خالل

بأنها متسق نحٍو عىل قيَّموها املفهوم الواضح بالخط النظريات قَرءوا الذين فالطالب
إنه قالوا فقد قراءته، تصعب الذي بالخط قَرءوها الذين الطالب أما األرجح. عىل صحيحة

املزاعم. هذه تصديُق عليهم يصعب
تقييمهم سبب عن املشاركني الطالب ِلتسأل كنَت إذا أنه االنتباَه يسرتعي الذي اليشء
«سمعُت قبيل من شيئًا إجابتهم تكون فربما تلك، أو الطريقة بهذه املؤامرة لنظريات
الوقت»، طوال تحدث «املؤامرات أو أيام»، بضعة منذ الجديد العاملي النظام عن إشاعة
الشعور بأن الهولنديون الطالب ليخربك يكن ولم خريًا.» بالبرش تظنَّ أال املنطقي «من أو
من أيٌّ يفكر ولن حكمهم. يف تأثري له كان اآليسكريم من وعاءٍ حيال التأرجح بالتناقضأو
يُخطط الجديد العاملي النظام أن أظن لذا جذاب؛ خط «هذا قائلني: أنفِسهم يف لندن قاطني
النظريات يَروا أن الوعي مستوى عىل يختاروا لم فهم العالم.» عىل لالستحواذ بالفعل

الكواليس. خلف املهمة أغلَب أدمغتهم أدت وإنما ذلك. غري أو مستحَسن كيشء

هذا؟ كل يف يتحكَّم الذي َمن

الحياة الكواليس: «وراء كتابه يف إيجلمان ديفيد األعصاب علم اختصايصُّ يوضح كما
باألعضاء، ميلء فجسدك جلدك. تحت املخبوءة اآلالت من دة معقَّ شبكٌة ة ثمَّ للدِّماغ»، الرسية
الحياة قيد عىل تُبِقيَك كي مًعا تعمل وجميعها يؤديها، صة متخصِّ وظيفة له منها وكلٌّ
ال، أو انتبهَت فسواءٌ الالوعي. مستوى عىل مهمتها أداء من تتمكَّن وهي جيدة، وبصحة
به. املنوطة وظيفته ِطحالُك ويؤدي أوعيتُك، وتنقبض وتنبسط النبض، يف قلبك يستمرُّ
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ومع نسبيٍّا، حديثًا تطوًرا يُعد الجسم بها يعمل التي للكيفية التفصييل العلمي وَفهمنا
نطلب أن دون عملها تؤدَي أن يمكن أعضاءنا بأن القائلة الفكرة فإن ما، ولسبٍب ذلك،
تصديقها. يف كبرية صعوبًة ة ثمَّ بأن نشعر ال به، تقوم ما نعَي أن دون حتى أو ذلك، منها
اإلطالق. عىل تعقيًدا األعضاء أكثُر هو فالدماغ يبدو. ما عىل مختلٌف دماغك لكن
مع مبارش اتصاٍل يف الخاليا تلك من وكلٌّ املتخصصة، الخاليا مليارات من يتألَّف فهو
النشاط. من متسارعة موجاٍت يف كهربيًة إشاراٍت ف توقُّ بال تُطلق وجميعها غريها، اآلالف
الفوىض؛ هذه كلِّ وسط من الوعي ينشأ — بعيد حدٍّ إىل لغًزا تزال ال — معينة وبطريقٍة
ويُقرِّرون، ويشعرون يُفكِّرون أشخاًصا كونِنا تجربة أخرى: بعبارة أو َكيْنونتنا، فتجِربة
لعبور املناسب الوقت مثل مهمًة قراراٍت وتتخذ العالم إىل تنظر التي أعيننا، وراء تكمن
نعرفه ما كلُّ هو فالوعي الغداء. تناول أجل من إليه نذهب الذي ل امُلفضَّ واملكان الطرق
ا كمٍّ أن غري معرفتُه. تلزمنا ما كلَّ هو هذا كان لو كما األمر ويبدو رءوسنا، يف يجري عما
فنحن يشء. كلَّ ليس الوعي مدهشة. نتيجٍة إىل تؤدي السيكولوجية الدراسات من كبريًا
من غريِه فمثَل دماغنا. يؤديها التي األشياء أغلب حتى أو يشء كل عىل مطَّلعني لسنا
غموًضا، األقل نظرائه ومثَل الحياة، قيد عىل يُبقيَنا أن هي األساسية الدماغ مهمة األعضاء،
تتمُّ األنشطة أنواع فجميع وظيفته. ألداء جانبنا من كثرية ُمدخالت إىل الدماغ يحتاج ال

سيطرتنا. نطاَق تماًما يتجاوز وبما الواعي، إدراكنا خارج الكواليس، خلف
التي عملياته أن معناه ليس هذا فإن طرائفه، كل عىل يُطلعنا ال الدماغ كان إذا لكن
إدراكنا يتشكَّل ذلك، من النقيض فعىل تافهة. أو مهمة غريُ الالوعي مستوى عىل تجري
فقد أدمغتنا. تؤديها التي الرسية الِحيَل بواسطة وقراراتنا ومعتقداتنا وأفكارنا الحيسِّ
َحْدسنا تُظِهر التي التمثيلية الصور من العديد إىل التخيُّيل النفس علم اختصاصيو ل توصَّ
ديفيد يقول وكما أيًضا. فيه ونتحكم بل أدمغتنا، يف يحدث يشء بكل وعي عىل بأننا الخاطئ
الفضل يُنسب األطليس، عرب باخرة متن عىل صغري متخفٍّ مسافٍر مثل «وعيُك إيجلمان:
وقد قدَميه.» تحت الهندسية التفاصيل من الهائل الكمِّ بهذا االعرتاف دون الرحلة يف إليه
فالراكب فيل: ظهر عىل براكٍب الوعَي هايت جوناثان االجتماعية العلوم اختصاصية شبَّهت
ِلجامه، يف التحكم طريق عن معنيَّ اتجاه يف بالذَّهاب إياه ُمقنًعا الفيل يُالطف أن يُمكنه
أحُد كانيمان، دانييل وصف منا. أكربُ وهو الخاصة نزواتُه املطاف، نهاية يف لديه الفيل لكن
عملياتنا بني العمل تقسيَم ألدمغتنا، املخترصة والطرق الخفية التحيُّزات نفس علم رواد
مستويَا فيه يُمثِّل لفيلٍم امُلستبعد» الحدث «يف سينمائي. بأسلوٍب والالواعية الواعية العقلية
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تعتقد التي امُلساندة الشخصيَة هو الوعُي «سيكون الرئيستني، الشخصيتنَي الدماغ نشاط
كانيمان. قول حدِّ عىل البطل.» أنها

الذي املوضوع مع انسجاًما أكثُر صورٌة وهي مشابهة، تمثيليًة صورًة أقرتح أن أود
عىل التامَة السيطرة ونمتلك يشء، كلِّ خيوط يف نتحكَّم أننا أنفَسنا نتخيَّل نحن نتناوله.
بخيوٍط الصامت الالوعي يُحركها عرائَس بمثابِة األمر واقع يف لكننا العقلية. قدراتنا جميع
رقصات. من أدَّته فيما لنفسها الفضل لتنسب تأتي ثم الخاصة، نزواته لرتقصَوْفق خفية،

ُمتشكِّكة عقوٌل

نوٍع عىل وتنطوي وَمرضيَّة، جوهرها يف عقالنية غريُ املؤامرة نظريات أن معناه هذا هل
نظريات بحماس يُمِطرون املثقفني بعض واالرتباك؟ والحمق العقل وتشوُّش الجنون من
بأنها إياها رين ُمصوِّ والسخرية، االحتقار عن تُعرب التي الصفات من النوع بهذا املؤامرة
وبسبب زعمهم. حدِّ عىل ضدَّه؛ بحصانة بها يؤمنون ال َمْن يتمتع ، مختلٍّ تفكرٍي عن تنشأ
ومنتقديهم املؤامرة نظريات أصحاب بني التوتراُت تبلغ أن يمكن القاتمة، الرؤية هذه
نفسية أسباٍب عن البحث فإن املؤامرة، نظريات أصحاب بعض إىل وبالنِّسبة َمبلَغها.
حقائق. من تطرحه فيما النظريات تلك تحدي مجرد من ُ أسوأ املؤامرة نظريات لتصديق
املؤامرة نظريات أصحاب وصِم حتى أو بها، املؤمنني ثقة زعزعة بمحاولة أشبُه فاألمر

العقيل. باالختالل
املؤامرة بنظريات قائمة بتقديم معنيٍّ غريُ أيدينا بني الذي فالكتاب هديف. هذا ليس
املؤامرة نظريات أصحاب بتصنيف معنيٍّ غري أنه كما الشاذة. املعتقدات أو لألفكار كدليٍل
بها يتعطل أن يمكن التي الكيفية حول تحذيرية حكاية أو غريبًا، جنًسا باعتبارهم
بقصٍة تخربنا املاضية القليلة السنوات مرِّ عىل لدينا تراكمت التي العلمية فالنتائج تفكريُك.
بيليج، مايكل حذَّر فقد جميًعا. إلينا بالنِّسبة تبعاٌت لها قصة بكثري؛ لالهتمام إثارة أكثَر
يتعلق فيما أنه املؤامرة، نظرية عىل القائم التفكري يف البحث مجال يف األوائل الرواد أحُد
األمور مالحظِة حساب عىل شذوذاتها عىل التأكيد يف املبالغُة السهل «من املؤامرة، بنظريات
وزالتها، أدمغتنا نزوات بعض نتاَج تكون قد املؤامرة فنظريات العادية.» السيكولوجية
تحدث نزواتنا فأغلب الصدد. هذا يف اإلطالق عىل فريدًة ليست سنرى، كما أنها، غري
بشأن فقط ليس بالكثري؛ النفس علم يخربنا أن ويمكن االنتباه. تسرتعَي أن دون ببساطة
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عقولنا، عمل آلية بشأن أيًضا ولكن الكبرية، املؤامرات حول نظرياٍت الناس تصديق أسباب
العموم. وجه عىل يشء أيَّ تصديقنا وأسباِب

من جرَّارة جيوش صغري، متآمر ملياِر مائة رحمة تحت نحن نظريتي. هاكم إذن
الضوء لنُسلِّط الستار نزيح سوف الكتاب، هذا صفحات وعرب املتآِمرة. العصبية الخاليا
تُشكِّل أن الرسيَّة أدمغتنا لِحيَِل يمكن كيف ونكشف عقولنا، من غامضة خفيٍة جنبات عىل
املؤامرة نظريات أكانت وسواءٌ كثري. ذلك وغري املؤامرة؛ نظريات يف بها نُفكر التي الطريقة
وتنسجم الرسية. ذواتنا عن بالكثري تُخربنا فإنها ال، أم العالم يف يحدث ما حقيقة تعكس
مع وتتوافق املخترصة، وطرقه الدماغ يف الكامنة التحيُّزات بعض مع املؤامرة نظريات
فنحن فيه. يعيشون وَمن العالم بشأن وافرتاضاتنا ومخاوفنا رغباتنا أعمق من بعٍض

بالفطرة. مؤامرة نظريات أصحاب وجميعنا بالفطرة. ُمتشكِّكة عقوًال نملك
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األول الفصل

املؤامرة عُرص

العبارة هذه ورَدت الرسية.» والعالقات الت والصِّ الروابط عُرص املؤامرة، عُرص هو «هذا
يف االقتباُس هذا وظهر ديليلو. لدون الكلب» «ركض رواية شخصيات إحدى لسان عىل
اعتقاًدا تعكس حيث املعارصة؛ املؤامرة نظريات تتناول التي واملقاالت الكتب من هائل عدٍد
نظريات أن سواء؛ حدٍّ عىل العاديني واألشخاص الباحثني من عريض قطاٍع لدى خ ترسَّ
كانت األخرى «القرون الباحثني: أحد يقول وكما اآلن. مثل بَرواٍج تحظى تكن لم املؤامرة
املؤامرة خ رسَّ فقد الحايلُّ قرننا أما الهواة. شأن ذلك يف شأنها فحسب، املؤامرة تُجرب

العمل.» يف ونهًجا التفكري يف نظاًما باعتبارها
العَرص هو العرص هذا اعتبار إىل أدَّت التي العوامل بشأن التكهنات من وفريٌ كمٌّ ثَمة
الحادي القرن في مثقَّ من الكثريين نظر يف األول، املتهم للمؤامراتية. املزعوم الذهبيَّ
مقالة دين جودي السياسية العلوم اختصايصُّ استهل فقد اإلنرتنت. ظهور هو والعرشين،
متزايد، نحٍو عىل للعرصاملعلوماتي العاملية الشبكات تشابك «مع بقوله: ٢٠٠٠ عام نُرشت
لم األمور أن ويُعتقد شديًدا.» تأثريًا فينا تُؤثر الاليقني من حالٌة منا الكثريين عىل يُهيمن
نظريات انتشار حول ٢٠١٥ عام أُجريت دراسٌة أطلقت فقد الحني؛ ذلك منذ إال تتفاقم

التضليل». «عرص اسَم العرص هذا عىل االجتماعي التواصل شبكات عىل املؤامرة
الصحفي فريى ملموسة. مادية أحداث إىل االتهام بأصابع آخرون فون مثقَّ ويُشري
للثقافة ُمناوئ «تصدٍُّع أمام الباب فتح العاملي التجارة مركز برَجي انهيار أن كاي جوناثان
من كبرية «مجموعة ابتلع ما نوٍع من فكري أسوُد ثَقٌب أخرى: بعبارة أو تقدير.» أقل عىل
بدأَت قد تكون فربما للمؤامراتية. التاريخية الجذوَر آخرون ويتعقُب السياسيني.» املرتابني
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ريتشارد رئاسة عن الكشف أعقبَت الحكومة يف ثقة بأزمة العرشين، القرن سبعينيَّات يف
الجمعي والفقدان العرشين، القرن ستينيَّات ربما أو االرتياب. بجنون املشوبة نيكسون
قد تكون ربما أو فيتنام. يف الفشل وتصاعد كينيدي إف جون مقتل مع حدث الذي للرباءة

العرشين. القرن من الخمسينيَّات فرتة يف امُلتسللة الباردة الحرب بارانويا مع بدأت
لكن بحوزتنا. ما كلَّ كان الغامض ن التكهُّ من النوع هذا فإن قريب، وقٍت وحتى
وجوزيف أوسينسكي جو هما السياسية، العلوم يف اختصاصيَّان اضطلع ،٢٠١٤ عام يف

بأدلة. مدعومة إجابات عن للبحث وَطموح ابتكاريٍّ بمرشوٍع بريانت،
املؤامرة نظرية عىل القائم التفكري وهبوط صعود قياس كيفيُة الفور عىل يتضح ال
عنه الناُس يتحدَّث ا عمَّ فكرة عىل الحصول الرقمي، عرصنا ففي طويل. زمني مًدى عىل
تحصل التي «اإلعجاب» مرات عدد أو تداوًال ق حقَّ وسٍم أي معرفة مثل سهًال أمًرا أصبح
الناس كان مًدى أي إىل نُحدِّد أن ذلك من وضوًحا واألقل «فيسبوك». صفحات إحدى عليها
الرقميِّني غري أسالفنا أن أدركا وبريانت أوسينسكي لكن قرن. منذ املؤامرات عن يتحدَّثون
بالجريدة الرسائل فصفحة امُلحرر. إىل رسائل البيانات: من ثمينًا َكنًزا خلفهم تركوا
امُلحلِّلني لكن واالنفعاالت. للعواطف ًسا ُمتنفَّ باعتبارها إليها يُنَظر وأحيانًا تُهَمل، ما عادًة
عىل العام للرأي جيد مقياس هي امُلحرِّر إىل تُرَسل التي الرسائل هذه أن أثبتوا االجتماعيِّني

قيِّمة. بحثية أداًة تَُعد ثَم ومن أوسع؛ نطاٍق
عىل تَزيد مدًة تُغطي امُلحرِّر إىل رسائل تحليل يف وبريانت أوسينسكي رشع ثَم ومن
رسالة ألِف من عينًة جمعوا فقد تايمز». «نيويورك صحيفة يف نُرشت وقد الزمان، من قرن
قام ذلك، وبعد إجماًال. رسالة ألف مائة من أكثر أي ،٢٠٢٠ إىل ١٨٩٠ من املدة يف عام، كلَّ
ماديٍّا مقابًال وا تلقَّ قد يكونوا أن آُمل (الذين جيًدا املدربني البحثيِّني املساعدين من فريٌق
عليها. تشتمُل قد مؤامرة نظريات أي الكتشاف بعناية، رسالة كل بفحص أيًضا) جيًدا
رأى فقد زيفها؛ يكشف أو مؤامرة لنظريِة ج يُروِّ الخطاب كان إذا ما يَعنيهم يكن ولم
كاتب أن ِذكرها أو النظرية إىل اإلشارة تُظهر الحالتنَي، كلتا يف أنه وبريانت أوسينسكي
بحيث للجميع الكايف بالقدر مهمًة اعتربها امُلحرر وأن باملناقشة، جديرًة اعتربها الرسالة

نرشها. ارتأى
وبالرغم املؤامرات. ذكر عىل رسالة ٨٧٥ أتت ذلك، نحو أو رسالة األلف املائة بني ومن
لكن، يبدو، ما عىل ضئيلة نسبة وهي العينة، إجمايل من ٪١ من أقلَّ سوى يُمثِّل ال ذلك أن
الناس. يطرحه موضوٍع ألي مفتوحة الرسائل صفحة وبريانت، أوسينسكي يُوضح كما
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الكوميديا أو املؤامرات كان سواءٌ ، معنيَّ موضوٍع عىل الرتكيِز عن ينتَج أن ُمستغَربًا فليس
. ككلٍّ الكعكة من نسبيٍّا صغرية رشيحٌة الطهي، أو

اكتشف وحسب، يتخبَّطون كانوا الرسائل ُكتَّاب بأن القائلة باملزاعم يتعلَّق وفيما
جميع ذكرهم عىل أتَوا الذين امُلتَّهمني بني من فكان املهمة. املعلومات بعض الباحثان
مجموعة إىل إضافًة اإلعالم، ووسائل الكربى والرشكات الرؤساء مثل املعتادين املتهمني
مكاتب وموظَّفي األلبان مزارع أصحاب مثل إليهم يُشار قلما الذين املتَّهمني من مذهلة
الناس شعر عرش، التاسَع القرن من التسعينيَّات مدة ويف ديزني. والت ورشكة الربيد
أو املتحدة، الواليات من األرض الستعادة وكندا إنجلرتا بني تآمٌر ثَمة يكون أن من بالقلق
الجمهوريِّني. لصالح املورمون جماعة جانب من باالنتخابات تالعٌب هناك يكون أن من
مصالَح عىل عادًة النظريات اشتملت العرشين، القرن من األوىل القليلة العقود مدار وعىل
العرشين، القرن أربعينيَّات إىل ثالثينيَّات من املدة ويف بالديمقراطية. اإلطاحة تُحاول مالية
ما أو األخرية عاًما الخمسني مدار وعىل شيوعيِّني. عىل املزعومة املكائد من الكثري انطَوى
االستخباراتية. وكاالتها سيما ال نفِسها، األمريكية الحكومة إىل الشك بوصلُة اتجهت شابَه،
العاملية الحرب منذ املؤامرات عن الحديُث شهد هل املطروحة؟ األسئلة عن ماذا إذن
الحادي هجماِت أو ووترجيت فضيحِة أو كينيدي باغتياِل زخًما اكتسب وهل تزايًدا؟ الثانية
وبريانت أوسينسكي يُشري اإلنرتنت؟ شبكة ظهور منذ ذروته بلغ هل سبتمرب؟ من عَرش
القاطع. النفُي هي األسئلة هذه كل عن اإلجابة فإن الضجيج»، كل من «بالرغم أنه إىل

ليست لكنها هائلة، زيادًة املؤامرة نظرياُت فيها شهدت السنوات من مجموعٌة ثَمة
منتصف يف مؤامرٍة عن تتحدَّث التي الرسائل عدد ازداد لقد ببالك. تخطر قد التي السنوات
التِّجارية الرشكات بشأن املخاوف تصاعدت عندما عرش، التاسَع القرن من التسعينيَّات
يُدم لم التصاعد هذا أمَد لكنَّ ذروتَه. األحمر الخوُف بلغ عندما ،١٩٥٠ عام ويف الكربى،
عىل أُسية زيادة أيُّ تحدث ولم املعتاد. املستوى إىل الرسائل عدد تراجع ما ورسعان طويًال،
أن اعتادوا الذي املعدل من قليًال أقلَّ املؤامرات عن يتحدثون ربما الناس إن بل السنني. مرِّ
عن تحدثت التي الرسائل عدد يف طفيًفا تراجًعا الباحثان رصد وقد قبل. من به يتحدثوا
بالعقود مقارنًة كينيدي اغتيال منذ الخمسة العقود خالل املتوسط، يف عام، كل املؤامرة
الحديث فكان العام. االتجاَه كان األمد الطويَل الثباَت لكنَّ اغتياَله. سبَقت التي السبعة
األساس يف تتعلَّق الخلفية، يف ثابتًة همهماٍت كونه يعدو ال األحيان، أغلب يف املؤامرات، عن

االتصاالت. تكنولوجيا شهدتها التي والتطورات واالقتصاد السياسية باألحداث
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ال نحن كاشفة. حقيقٍة إىل البيانات «تُشري بالقول: وبريانت أوسينسكي اختتم وقد
انشغالنا كان إذا لذا، الوقت.» من فرتٍة منذ فيه نِعش ولم املؤامرة عرصنظريات يف نعيش
يعود هذا أن لنا يتبنيَّ االنشغال؟ هذا بدأ متى فمنذ الجديد، باألمر ليس باملؤامرات الحايل

ا. جدٍّ بعيد زمٍن إىل

روما احرتاق زمن يف

املؤرِّخ يصفه حسبما روما، يف حارًقا صيفيٍّا يوًما ميالدية ٦٤ عام من يوليو ١٩ كان
بشعبية تَْحظى كانت التي السنوية الرومانية األلعاب عشيَّة كان فقد داندو-كولينز. ستيفن
كان سيزاريس). فيكتوريا (لودي القيرص» انتصاِر رشف عىل «ألعاب باسم وُعرفت هائلة
متفرج، مليون ربَع يَسع ضخم استاٌد وهو ماكسيموس)، (سريكوس العظيم» «السريك
مطاعم أوقَدت املساء، ذاك املدينة. إىل حشود يف قون يتدفَّ الزائرون وأخذ بالفعل، تأهب قد
كانت حيث أفرانها؛ باالستاد املحيطة الضيقة الشوارع يف املنترشة الرسيعة الوجبات
الحريق، اندلع بالضبط أين د نُحدِّ أن يستحيل الفجر. حشود إلطعام االستعداد يف منشغلًة
روما يف الحدوث نادَر أمًرا الحرائُق تكن لم االستاد. من قريٍب ما مكاٍن يف حدث لكنه
ورسعان لظاه، من القوية الريح زادت فقد مختلًفا. كان أنه أثبت الحريق هذا لكن القديمة،
الذي الحريق، هذا املتالصقة. املباني عىل ليأتَي امللتوية، الضيقة الشوارع عرب لهيبه امتدَّ ما
تُحىص ال أعداٌد لقيت أسبوع. قرابة جه تأجُّ يف استمرَّ الكبري، روما بحريق معروًفا أصبح
ثلثا صار وقد مأًوى. بال املدينة سكان نصف وأصبح النريان، تلك جرَّاء حتَفهم الناس من

ورماًدا. حطاًما املدينة
ما فرسعان املحرتقة. الجمرات تربُد أن قبل حتى االنتشار يف املؤامرة نظرياُت بدأت
عايش الذي تاسيتس، الروماني للمؤرخ ووفًقا نريون. اإلمرباطور إىل الشك بوصلة اتجَهت
عصاباٌت منعت فقد اللهب. ألِسنة مكافحِة عىل أحٌد يجرؤ «لم طفولته، يف الحريَق ذلك
النريان لتأجيج عالنيًة املشاعُل تُلقى كانت كما بذلك. للقيام محاوالت أيَّ د وتتوعَّ تُهدِّد
إىل وبالنِّسبة لألوامر.» امتثاًال ذلك يفعلون إنهم قائلني يصيحون كانوا رجاٍل بواسطة
يف الحريق، مكان من ميًال وثالثني ستٍة مسافِة عىل كان أنه إىل تاسيتس يُشري نريون،
املأوى ر وفَّ ما رسعان املدينة، إىل عاد وعندما الحريق. اندلع عندما رأسه، مسقط أنتيوم،
كانت فقد الجماهري. لدى اإلغاثية جهوُده له تشفع لم ذلك، ومع دة. امُلرشَّ للحشود والغذاء
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الناضج غريُ الشابُّ اإلمرباطوُر كان تحرتق، املدينة كانت بينما أنه بالفعل تنترش الشائعات
الغناء. يف درًسا ى يتلقَّ أنتيوم يف بذاته واملنشغُل

الشائعات إىل وأشار الحريق، يف نريون بتورُّط يتعلَّق فيما الحياد عىل تاسيتس ظل
الذي فسويتونيوس ًظا. تحفُّ أقلَّ فكانوا اآلخرون املؤرخون أما بتأييدها. ح يُرصِّ أن دون
االطالع يُمكنه ًرا، موقَّ مؤرًخا األوقات من وقٍت يف كان سنوات، بخمس الحريق بعد ُولد
ربما أدريان، اإلمرباطور إىل إساءته بعد ولكن قيود. دون لروما الرسمية األرشيفات عىل
األرشيفات. تلك عىل االطالع من ُمنع اإلمرباطورة، وبني بينه عاطفيٍة عالقٍة وجوِد بسبِب
يف تستند كانت عاًما، بخمسني الحريق بعد لنريون كتبها التي السرية فإن لذلك، ونتيجًة
روما مباني من باالشمئزاز «متظاهًرا يقول: سويتونيوس كتب والقال. القيل إىل األساس
من وبالرغم املدينة. يف النرياَن بصفاقٍة نريون أشعَل امللتوية، وشوارعها الكئيبة الضيقة
[متأججة] بمشاعَل امُلسلَّحني بطانته، أفراَد شاهدوا السابقني قناصله من مجموعًة أن
يف سويتونيوس، ويضيف ل.» التدخُّ عىل يجُرءوا لم ممتلكاتهم، عىل املتعدِّين جة، ومتوهِّ
مايكيناس برج من الحريَق نريون «راقب أنتيوم، من عائًدا وصوله بعد أنه درامية، إيماءٍة
ساك «ذا وغنَّى الرتاجيديا عباءة لبس ثم اللهب»، ألِسنة «جمال ب وصفه ما ببهجِة شاعًرا

نهايتها.» إىل بدايتها من إليوم» أوف
إىل عليه، عاًما ١٦٥ انقضاء بعد الحريق أحداَث كتب الذي ديو، كاسيوس ذهب وقد
النريان أشعلوا الَخَدم من ُمنظَّم فريٌق لديه كان نريون أن زعم حيث ذلك؛ من أبعُد هو ما
بأن القائلة الفكرُة عليه استحوذت ديو أن الواضح ومن محض. خبيث بدافٍع املدينة يف
يف يُسِهب ديو أخذ ثَم ومن حوله؛ من تحرتق املدينة بينما وَخبٍَل فرٍح يف يُغني كان نريون

للحريق: امليلودرامية روايته باستفاضة نقتبس أن حريٌّ الوصف.

نهاية يضع أن وهو بداخله، أكيدًة رغبًة دائًما ظلَّ ما تنفيِذ عىل نريون عزم
يف بأنهم تظاهروا رجاًال أرسل فقد ثَم، ومن … حياته خالل بأكملها للمدينة
ودفعهم الرشيرة، األفعال من أخرى أنواٍع يف منخرطون أو ْكر السُّ من حالٍة
مختلفة أجزاء يف املباني من عدٍد يف حتى أو اثنني أو واحٍد يف أوًال النار إلشعال
الذي املكان تحديد عن وعجزوا شديدة، حريٌة الناَس أصابت بحيث املدينة، من
الحالة هي تلك كانت حنِي ويف … عليه القضاء من يتمكنوا ولم الحريق، منه بدأ
الجنون بسبب منهم، الكثريون وأخذ بأكملهم، السكان أصابت التي الذهنية
سطح إىل نريون صعد اللهب، ألِسنة يف يقفزون الكارثة، بفعل أصابهم الذي
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عازف عباءَة ولبس الحريق، من األكرب للجزء أفضُل رؤيٌة له تأتَّت حيث قرصه
الذي النحِو عىل تروي) أوف (كابترش طروادة» «أَْرس أغنية ُمنشًدا القيثارة،
روما. أُرس هو امُلتفرجني، عيون يف يحدث، كان ما أن رغم بنفسه، هو صاغها

ال، أو حدث بما ابتهاًجا نريون غنَّى وسواءٌ ال، أو داخليٌة أيٍد الحريق وراء وقَفت وسواءٌ
سبيل ففي مؤامرة. لنظريات موضوًعا يكون بأن سعيًدا يكن لم أنه هو بالفعل نعرفه فما
«عَزا تاسيتس: املؤرخ يقول فكما به. خاصة مؤامرٍة نظريِة إىل ل توصَّ الشائعات، إسكات
الناس عامُة يعرفها طبقة بشاعاتها، بسبب ُكرهت طبقٍة إىل رشور من حدث ما نريون
املسيحيني، بعض من الزائفة االعرتافات وانتُزعت عليها.» غضِبه جاَم وصبَّ باملسيحيني،
بقْدر روما حرق بجريمة «ال أُدينوا أنهم إىل تاسيتس ويشري منهم. املزيُد أُِرس أساسها وعىل
وحشيٍّا. تعامًال الفداء ِكباش مع نريون تعامل وقد للبرشية.» كراهيتهم بجريمِة أُدينوا ما
يُغطَّون فكانوا قتلهم. بجانب االمتهان أشكال كلَّ ضدهم مارَس «لقد تاسيتس: يقول
يف النار تُشعل أو يُصَلبون أو فيموتوا، أجسادهم لتمزِّق الكالب إىل ويُلَقون البهائم، بجلود

النهار.» ضوء يزول عندما الليلية، لإلضاءة مصدًرا ليكونوا أجسادهم،
نشوء إىل أدَّى الذي الروماني التاريخ يف الوحيَد الحدَث الكبريُ روما حريق يكن لم
رومولوس، إن فيُقال اإلمرباطورية. بدايات إىل يعود باملؤامرة فهوسروما املؤامرة. نظريات
إن تقول شائعاٌت وثارت غامضة. ظروٍف يف اختفى ملوكها، وأوَل املدينة مؤسيس أحَد
لزيادة محاولٍة يف زعيمهم اغتالوا قد الشيوخ، مجلس أعضاءَ السياسيِّني، مستشاريه
إن يقول كتب حيث امُلميَّز؛ الصادم بأسلوبه الفعَل هذا ديو كاسيوس وصف وقد نفوذهم.
«أوصاله وقطَّعوا خطابًا، يُلقي كان بينما برومولوس أحاطوا للسلطة املتعطِّشني الشيوخ
هذه َفْعلتهم أن زعم إذ غريبة؛ إضافة ديو وأضاف الشيوخ. مجلس أرضية عىل إربًا»
ميالده. عند حدثَت التي نفسها الظاهرة أي للشمس؛ وكسوٌف قوية «عاصفٌة وارتها قد
روما تاريخ فإن بيجان، فيكتوريا املؤرخة وصف حدِّ وعىل رومولوس.» نهاية كانت تلك
إىل تستند القصصكانت هذه من كثري بها. يُشتبه مكائَد بقصصعن يعجُّ بأكمله القديمة
الكثري لكن القديمة. الرومانية السياسة يف الشنيعة املكائد من ذلك وغري اغتياالت الحقيقة؛
— لرومولوس الدراماتيكي االنهيار أو بالحرق نريون هَوس شائعات مثل — أيًضا منها

تماًما. مفربًكا كان أو واإلسهاب املبالغة من كثرٍي عىل انطوى
املؤامرة. ونظريات باملؤامرات يعجُّ كان القديم فالعالم روما. عىل األمُر يقترص لم
عمل أن رويسمان جوزيف يوضح امليالد، قبل الخامس القرن إىل األقل عىل وبالعودة
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املكائد «بأخبار يعج كان القديمة أثينا يف املرسحيِّني واملؤلفني املشهورين الُخطباء
مكائُد هناك كانت فقد أثينا. يف الحياة جوانب من جانب كل اكتنَفت التي واملؤامرات
والنظام العامة املصلحة وأيًضا وسمعتهم، ووظائَفهم وممتلكاتهم الناس حياَة تستهدف
من بَدءًا مؤامرة، يف بالضلوع يُتََّهم أن عن بمنأًى أحٌد يكن ولم الخارجية.» والشئون
حدٍّ عىل والجماهري الُحكَّام وكان والعبيد، املهاجرين إىل وصوًال األعمال ورجال الساسة

الِجد. محمل عىل واألخبار القصص هذه يأخذون سواءٍ
قبل الحال كان وكما الوسطى. العصور طيلَة املؤامرة بفكرة االفتتاُن هذا واستمر
سواء. حدٍّ عىل الحاكمة األرستقراطية واملؤسسة الجماهري بني املؤامرة نظريات راجت ذلك،
«ناجمة أنها عىل شدائَد من يُعانونه ما إىل املزارعون ينظر يكن لم األحيان من كثرٍي ففي
للمضاربني.» الشائنة األفعال عن ناشئة بل السيئة، التوزيع طرِق أو السيئ الطقس عن
التغيريَ كثريًا تعزو الحاكمة النخبة كانت حنِي يف سوان، وجوليان كوارد باري قول حدِّ عىل
املاسونيني.» أو املهرطقني أو املقربني أو الوزراء أو البالط رجال «مكائد إىل به ب املرحَّ غري
يوضح القرون. مرِّ عىل قائمًة املؤامرة فكرُة ظلت والتواريخ، األسماء تغريُّ من وبالرغم
يف اإلنجليزي، الربملان أعضاء اعتمد األحيان، من كثرٍي يف «فمثًال، قائَلني: وسوان كوارد

عرصهم.» سياسِة لتفسرِي الروماني والتاريخ تاسيتس عىل عرش السابع القرن
جليٍّا مثاًال ،١٦٦٦ عام أيام أربعة طيلَة املدينَة اجتاح الذي الكبري لندن حريق ويُعدُّ
الحريق، يخمد أن قبل فحتى تموت. ال املؤامرة فكرة أن وعىل نفسه يُعيد التاريخ أن عىل
مكيدة ة «ثمَّ بأن تنترش بدأت قد كانت الشائعات أن إىل مذكراته يف بيبس صمويل أشار
الثاني تشارلز امللك من بأمٍر الداخل، من نشأ الحريق أن اعتقدوا َمن هناك كان وراءه.»
التقارير ألحد وفًقا ونريون»، امللك جاللة بني مقيتة «مقارنة عَقد البعض إن بل نفِسه؛
املتآمرين جانب من إرهابيٍّا هجوًما كان الحريق بأن االعتقاد إىل آخرون وذهب املعارصة.
الفرنسيني أحد عىل القبض أُلقي ما وُرسعان إلنجلرتا. األوروبيني األعداء أو الكاثوليكيني
من عصابٍة مع بالتآمر الحريق أشعل َمن هو بأنه اعرتف وقد هيوبري، روبري ويُدعى
البداية يف ادَّعى املثال، سبيل فعىل متسًقا. يكن لم هذا اعرتافه لكن كاثوليكيني. جواسيس
لني، بودينج يف بدأ قد كان الحريق بأن أُبلغ وعندما وستمينسرت. يف الحريق أشعل أنه
اللندنيون انتهز ذلك، عن النظر وبرصف روايته. ت تغريَّ وستمينسرت، إىل قط يصل ولم
االستعداُد لديه كان الذي الفداء ِكباش أحد إىل الحريق لعزو الفرصَة — أيًضا والسلطات —
هيوبري يف اإلعدام ُحكم ذ نُفِّ ضده، الوحيد الدليَل ُعدَّ الذي للريبة امُلثري فباعرتافه اللوم. لتحمل

الفرحني. املتفرجني من حشٍد أمام ،١٦٦٦ أكتوبر ٢٧ يف
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املؤامرة لنظريات الذهبي العرص بدأ املخترص، التاريخي د الرسَّ هذا من يتجىلَّ وكما
القديمة النظريات بعض وتتشابُه اضمحالله. عىل دالئل أيُّ هناك وليس السنني، آالف منذ
تجدر بينهما االختالفات من عدًدا هناك لكنَّ املعارصة. املؤامرة نظريات مع الفتًا تشابًها
تتعلق املزعومة املكائد كانت الكالسيكيني، املؤامرة ُمنظِّري إىل فبالنِّسبة إليها. اإلشارة
تافهًة الظاهرية املكائد وراء الدوافُع وكانت منفصلة، محلية، بقضايا العموم وجه عىل
تلك من الكثري أن من بالرغم حتى أنه إىل اإلشارة تجدر كما كبري. حدٍّ إىل وشخصيًة
ُمستبَعدَة جميعها تكن لم والتنميق، اإلسهاب من يشء عىل شكٍّ دون انطوى النظريات
ترويج كان ما كثريًا مطلقة، سلطًة يمتلكون وامللوك األباطرة كان وعندما الحدوث.

مهم. تغيرٍي إلحداِث الوحيدة الطريقة هي ضدَّهم الشائعات
هناك فكان نطاًقا. أوسَع الناس لدى املؤامراتية الشواغل أصبحت الزمن، وبمرور
نظرياٍت إىل الذاتية املصلحة إىل تهدف وتافهة محلية مؤامرات حول نظريات من ٌل تحوُّ
ر يُتصوَّ وأصبح وشمولية. وتدمريًا غموًضا أكثَر املزعومة املكائد أصبحت فقد تأثريًا. أكرب

ِجالءً. وأقلَّ مكًرا أكثَر غاياٍت لتحقيق يعملون املتآمرين أن
القديمة النظريات من الطريق عىل فارقًة عالماٍت تُمثِّالن رئيسيتان محطتان ة ثمَّ
ويُدعى املثالية أنصار من أملاني لشابٍّ تقديًرا أولها جاء التي الحاليَّة، النظريات إىل التافهة

فايسهوبت. آدم

التنويريني فزَّاعة

للقانون أستاذًا فايسهوبت آدم أصبح وعرَّابه، أبيه من كلٍّ ُخطى عىل وسريًا ،١٧٧٢ عام يف
سن ففي الحقيقي. شَغَفه القانون يكن لم ذلك، وبرغم بافاريا. يف إنجلوشتات جامعة يف
من أمله خيبة وبسبب تفكريه. يف ومثاليٍّا ُمتملمًال فايسهوبت كان والعرشين، الرابعة
لتحسني جامٌح طموٌح لديه نما امُلزدهر، التنوير من وبدافٍع الصارم، اآليلِّ اليسوعي تعليمه
«انتقاديٍّا أيًضا كان كما الدينية. الخرافات لدحض واملنطق العقل قوة باستخدام املجتمع
أيًضا: عنه قال الذي روبرتس جون املؤرخ كتب حسبما وكاذبًا» الضمري وعديَم ووصوليٍّا
الحياة مخاطر من مألوًفا خطًرا يُمثِّل أنه تكشف امِلهنية حياته من املرحلة هذه أدلة «جميع
خداع يعشق وسئًما التفكري يف وُمستغرًقا وُمشاكًسا ماكًرا كان فقد والجامعية: األكاديمية

الذات.»
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سنٍّ فمنذ فايسهوبت. لدى الحقيقي الشغَف هي املكيدُة كانت لروبرتس، ووفًقا
إىل انضم فقد الفيثاغورسية». «األخوية مثل ية الرسِّ املجتمعاُت تفكريه عىل استوىل مبكرة،
املاسونيني افتقار بسبب باإلحباط شعر لكنه ،١٧٧٤ عام يف املاسونية الجمعيات إحدى
للحصول الباهظة الرسوُم آماَله خيَّبت كما الحقيقية، ية الرسِّ أو السياسية التطلعات إىل
لتلك االفتتاحي االجتماع وانعقد خاصة. رسية جمعية بدء قرَّر فقد ثَم ومن عضويتها. عىل
عليها أطلق وقد فقط. طالبه من وأربعة فايسهوبت بحضور ،١٧٧٦ مايو ١ يف الجمعية

التنويريني». «مذهب جمعية
إىل مثاليًة فلسفته وكانت التنويريني. بنسيج لفايسهوبت املزدوجة الشخصية التحَمت
هو النظام لهذا الوحيد الهدف كان فايسهوبت، وضعها التي ئحة لالَّ ووفًقا السذاجة. حدِّ
يف الخبيثة الخطط يُعارض أن … األخالقي وَسْمته العقل مثاليِة بأهميِة اإلنساَن يُبرصِّ «أن
ع يُشجِّ وأن وامُلضَطهدون، التعساء يُعانيه الذي الظلم محاربة يف يُساعد وأن العالم، هذا
كون إىل نظًرا فإنه أخرى، جهة ومن والعلم.» املعرفة سبل يُيرسِّ أن عامٍّ، وبوجٍه األْكفاء،
لرغباته الِعنان إطالق من هذا مكَّنه فقد هذه، الرسية لجمعيته األعىل الزعيَم فايسهوبت
من طلب فقد بطائفته. الغموضتُحيط من هالًة بعنايٍة فانتقى والخداع. باالهتمام املدفوعة
ُمنمقة مجموعًة يُمارسوا وأن ية، رسِّ مفرداٍت يتعلموا وأن زائفة بأسماءٍ وا يتَسمَّ أن املبتدئني
وأصدقائهم. أَُرسهم مع وروابطهم عالقاتهم بقطع أمَرهم كما االستهاللية، الطقوس من
وا يندسُّ أن التنويريني» «مذهب جمعية أعضاء من فايسهوبت طلب جدٍد، أعضاءٍ ولتعيني
ُمتقنًا، هَرميٍّا نظاًما فايسهوبت وضع وقد أعضاءها. يستقطبوا وأن املاسونية الجمعيات يف
يتطلب كان الهرمي النظام هذا ُسلَّم عىل ي والرتقِّ األعضاء. أقدِم سوى الجميع عن وأخفاه
للنظام الحقيقية األهداف عن تدريجيٍّا يُكشف النقاُب وكان عمياء. وطاعًة ا تامٍّ إذعانًا

الهرمي. لم السُّ هذا عىل العضو ى ترقَّ كلما — للمجتمع السلمي ل التحوُّ —
نحُو النظام لهذا انضم قد كان عرش، الثامن القرن من الثمانينيَّات بدايات ومع
فقد الرسية. حساب عىل جاء ع التوسُّ هذا لكن أوروبا. أنحاء يف موزَّعني عضٍو ثالثمائة
بعُض وأفىش امُلجنَّدين. بعض غضَب واملتحذلقة امُلتسلِّطة فايسهوبت شخصية أثارت
مصحوبًا ذلك كان ما وكثريًا بأعضاء، ليسوا أشخاٍص إىل التنويري النشاط أرساَر األعضاء
إىل النظام بهذا أحاطت التي الشائعاُت وصلت ،١٧٨٤ عام وبحلول مزعجة. بمباَلغات
وعلَّق لها، ص املرخَّ غريَ الجمعيات يحظر مرسوًما البافارية الحكومُة وأصدرت السلطات.
عىل البذيئة الشائعات نُرش وتزايد الترسيبات، واستمرت جمعيته. اجتماعات فايسهوبت
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األرسة وعصيان «بالكفر جمعيته اتهموا الذين الوعاظ، ألِسنُة الَكتْها كما الصحفيني يِد
األخالقي.» والفساد السيايس واالحتيال الحاكمة

أحد تيودور، تشارلز من شخصيٍّا فايسهوبت دنا نظامه، لتربئة أخرية محاولٍة ويف
ويف التنويريني». «مذهب جمعية أرسار بأغلب وأخربه بافاريا يف االنتخابي امُلجمع أعضاء
وفرَّ التحديد. وجه عىل التنويريني يُدين آخر، مرسوًما تيودور أصدر ،١٧٨٥ مارس ٢
الرسية الوثائق من الكثري ونُرش االعتقاالت، ت وتمَّ التحقيقات وبدأت بافاريا. من فايسهوبت
كانت وهكذا الجميع. عليها ليطَّلع الشخصية، فايسهوبت خطابات فيها بما للتنويريني،

ينَسوا. لم لكنهم — التنويريني نهاية
من الكثري إىل إضافًة حقيقية، سياسية بتطلُّعات حقيقية ية رسِّ جمعية اكتشاف إن
االرتباك من لكثري مصدًرا كان الهدام، الدنيء نشاطها عن املنمقة الشنيعة الشائعات
هنالك ما وكلُّ العمل، يف استمرَّت ية الرسِّ فايسهوبت جمعية أن أُشيع وبالفعل، واالنزعاج.
التنويُر نما إزعاجه، بكل الواقع أرض عىل الوجود عن وبعيًدا الخفاء. يف تعمل باتت أنها
أنحاء جميع يف وإنما بافاريا يف فقط ليس أسطورية؛ بأبعاٍد امُلتململني نقاده خياالت يف
فايسهوبت جمعية اكتشاف شوَّه وقد حديثًا. املستقلة املتحدة الواليات إىل وصوًال أوروبا،
ماسونية جمعيات بضع يف بالفعل وا اندسُّ قد املتنورون كان فقد أيًضا. املاسونيِّني سمعة
للجمعيات التآمرية املكائد وأصبحت ال. أو اعتُقلوا قد كانوا إذا ما يعرف أحٌد يكن ولم
الثورة اندلعت ثم متزايد. نحٍو عىل للقلق املثرية لألحداث ممكنًا تفسريًا الهدامة الرسية

الفرنسية.
للثورة العاطفية الصدمة شأن من التقليل اليوم ا جدٍّ السهل «من قائًال: روبرتس يشري
فكرة عىل واعتدنا فيها، نعيش زلنا ما للثورة حقبًة استهلت «فقد قائًال: ويُتابع الفرنسية.»
العنف من عرشسنوات مدار فعىل عرش.» الثامن القرن يف الناس يعتَْدها لم بطريقٍة الثورة
املساواة عىل القائم الجديد العلماني املجتمع حلَّ و١٧٩٩، ١٧٨٩ عاَمي بني ما والفوىض،
الثورية األفكار وبدأت طويًال. وقتًا دام أن بعد املتداعي الوراثي األرستقراطي االمتياز محلَّ
التي األساسيَة اإلنسان حقوَق الناس مالينُي ُمنح ما ورسعان أوروبا، أرجاء عرب تنترش
يفقدون غرة حنِي عىل أنفَسهم األرستقراطيون وجد حني يف قط، قبُل من بها ينعموا لم
جديد سيايس لواقٍع رسيع بزوغ مسبوق؛ وغري عميًقا تحوًُّال هذا كان وثراءهم. نفوذَهم
حجم «إن يقول: روبرتس كتب استيعابه. أجل من الناُس جاهد الحال، وبطبيعة تماًما.
واملألوفة.» التقليدية التفسريات قوائم جميع يبدو ما عىل استنفَدت … التغيريات وعنف

للفهم.» جديٍد ما بُعٍد إىل الحاجة «ظهرت وتابع:
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تقريبًا، ذاِته الوقت يف نرشمؤلفان، ،١٧٩٧ عام يف تحديًدا الفرنسية، الثورة نهاية ويف
بارويل كان بارويل. دي أوجستني فهو األول املؤلف أما الجديد. البعد هذا قدَّما كتابنَي
بعَض بالفعل ق حقَّ قد وكان أيًضا. وُمجادًال يَسوعيٍّا، كاهنًا وكان الفرنسيني، النبالء من
القوية. الدينية آرائه عىل ِبناءً التنويرية الفلسفة فيها انتقد التي ملنشوراته األدبي النجاح
يُلقي ُكتيبًا بارويل نرش الفرنسية، الثورة فيها اندلعت التي السنة وهي ،١٧٨٩ عام ففي
الكاهن وضعف الفاسدة التنوير أيديولوجية عن املسئولَة باعتبارها الثورة عىل بالالئمة فيه
الضوءَ تُسلِّط «مذكرات من األولينَي الطبعتنَي نرش عندما ،١٧٩٧ عام بحلول لكن الفرنيس.
من بعناية يُحاك كان يجري ما كلَّ بأن قناعٍة عىل بارويل أصبح اليعقوبية»، تاريخ عىل
الثورة إبَّان اقُرتفت التي بشاعًة األفعال أكثر «حتى يقول: بارويل كتب الكواليس. خلف
من جاء جرى ما كلُّ ومرسوًما. ومدروًسا ومخطًَّطا ًعا متوقَّ كان يشء كل الفرنسية،
لكن واليعاقبة. واملاسونيني التنويرين الفالسفة إىل الدناءَة هذه ونسب ُمبيَّتة.» دناءة رحم
كبرية مكيدة يف الظاهرين «األرشار سوى تكن لم املجموعات هذه إن قائًال استدرك بارويل
وقال يُعتقد.» مما بكثري انتشاًرا أكثر وهم طويًال، وقتًا عليها وُعمالؤها واضعوها عكف
قوة أكثَر رشيًرا عدوٍّا كان بأكملها، الخطة هذه يُنسق ومن هؤالء، كلِّ خلف إن بارويل
الفرنسية اململكة تدمري عىل يقترصهدفها «ال التي الشنيعة وايسهوبت آدم جمعية ومكًرا:

ذاِته.» والدين باملجتمع اإلطاحة العام، الدمار بل
بجامعة الطبيعية الفلسفة أستاذ روبيسون، جون سكوتسمان تبنَّاها ذاتُها الفكرة
مصادَر من ُمستقاة «أدلٌة الذع: عنواٍن تحت قصري، بوقٍت بارويل بعد نرشكتابه فقد إدنربة.
الرسية االجتماعات داخل أوروبا وحكومات أديان جميع تُحاكضد التي املؤامرة عىل موثوقٍة
عدٍد حول بارويل مع روبيسون اختالف ورغم إلخ.» … واملثقفني واملتنورين للماسونيني
الثورة وراء يقفون َمن هم املتنورين أن اعتقد فقد فرضيته. تختلف لم التفاصيل، من
العالم. مستوى عىل العامة الفوىض إثارة نحو خطوة مجرد هو حدث ما وأن الفرنسية،
وكل أفواههم، من تخرج كلمة بكل «يكفرون املتنورين زعماء فإن لروبيسون، ووفًقا
واإلطاحة بكامله، الدين عىل القضاء هو الحقيقي فمقَصُدهم … لغريهم يُلقنونه مذهب
أصابهم قد قراءه أن يضمن وحتى وتدمريه.» العالم يف الفوىض وإشاعة حكومة، بكل
ويعملون موجودين يزالون «ال املتنورين أن من روبيسون حذَّر يكفي؛ بما والقلق االنزعاُج

بيننا.» املقيتة مذاهبهم لنرش يسَعون فمبعوثوهم … الخفاء يف
عىل صحيًحا ليس روبيسون أو بارويل من كلٌّ قاله ما أن إىل روبرتس ويشري
طائفًة أو املاسونيني بأن شائعات انترشت الثورة، من األوىل السنوات منذ فحتى اإلطالق.
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يف تكمن ال وبارويل روبيسون من كلٍّ وعبقريِة األحداث. يف ضالعًة كانت أخرى رسية
لتخرج مًعا ونَسجوها الحاليَّة املؤامرة نظريات جميع أخذا فقد التكامل. يف وإنما االبتكار
الفرنسية للثورة فحسب تفسريًا تُعِط لم هذه ونظريتهما كبرية. واحدة نظريٍة صورٍة يف
ونظرية العالم. يف وسيحدث ويحدث حدث يشء كلِّ تفسرِي عىل كذلك قادرة ولكنها بأكملها،
املخاوف مع تماًما انسجَمت وربيسون بارويل عنها أفصح التي الشاملة الواضحة املؤامرة
ت والزالَّ الوقائعية األخطاء من الكثري عىل الكتابنَي احتواء من وبالرغم اآلنيَّة. واالحتياجات
أوروبا أنحاء جميع إىل وتصديرهما وترجمتهما طباعتهما أُعيدت ما فُرسعان املنطقية،

األمريكية. املتحدة الواليات إىل األطليس وعرب
التي التافهة فاملكائد الحديثة. املؤامراتيُة عليها تقوم التي األساسات ُوضعت وهكذا
وكاسحة. شاملة سياسية رؤيًة لتصبح تطوَّرت قبله وما عرش الثامن القرن يف ارتُئيت

فمذهب طويًال. وقتًا املتنورين فزَّاعة تُدم لم االعتبار، بعني يشء كلِّ أخِذ مع ولكن
دوره تراجع الفرنسية، الثورة عن املسئول أنه األوقات من وقٍت يف اعتُقد الذي فايسهوبت
أمثال موسيقيني عىل أُطلق فقد البوب. موسيقى لنجوم املهنية الحياة إدارة عىل ليقترص
شباب «بإفساد واتُِّهموا املتنورين» «عرائس وكيشا وست وكانييه جاجا وليدي زي جاي
لديهم املوسيقيِّني بعض فإن ُمنصفني، نكون وحتى الصادمة.» امُلضلِّلة بعروضهم العالم
املاسونيَّ الهرَم بيده زي جاي إيماءة تعكس فمثًال، الغامضة. بالرمزية ولٌع يبدو ما عىل
طَرَحت عندما ،٢٠١٥ عام أوائل يف مداه بلغ االتجاه هذا لكن يشء. تُبرصكل التي والعني
املقابالت يف هذا عن ُسئلت وعندما ر»). «متنوِّ بالعربية (وتعني «إلوميناتي» أغنيتها مادونا
الكلمة.» هذه ومنشأ رون، املتنوِّ هم َمن «أعلم قائلًة: مادونا كشفت معها، أُجريت التي
أغنيتها رسالة وأن األذكياء، األشخاِص من مجموعًة األساس يف تعني الكلمة أن وزعَمت
يف بشدٍة أرغب ألنني املجاملة هذه عىل لك جزيًال فشكًرا ر، متنوِّ أنني تعتقد كنت «إذا هي

الحقيقيني.» املتنورين الجماعة؛ هذه من جزءًا أكون أن
أيَّ أن هو للمتنورين الرسيع االضمحالل وراء يقف الذي السبب فإن يشء، كل وبرغم
سيمور االجتماع علم اختصاصيَّي زعم حد عىل عنَرصين، تتطلب ناجحة مؤامرة نظريِة
وراء تقف أنها يُعتقد التي الغامضة» «املكيدة فهو األول العنرص أما راب. وإيرل ليبست
ِجالءً وأكثُر غموًضا أقلُّ ُمستهَدفة «مجموعة فهو العنرصالثاني وأما أحداث. من يجري ما
يكن لم ما قائمة لها تقوَم لن بابوية مكيدة عن مؤامرة فنظريُة املكيدة.» بهذه عالقة لها
ما التهديد، دون يُجسِّ ُسفراءَ يكونوا أن يمكن الذين الكاثوليك املهاجرين من عدٌد هناك
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عندما الناس بأذهان عالقًة تزال ال الحقيقية امُلتنورين فضيحة كانت ملموًسا. شيئًا يجعله
املتنورون أصبح سنني، بضع غضون يف لكن الفرنسية. للثورة تفسرياٍت عن يبحثون كانوا

ذكرى. مجرَد
اختالِق مع أتت فقد الحديثة املؤامرة نظرية تطور يف الثانية الرئيسة املرحلة أما
بوجوِدها ُمدانة كانت التي وايسهوبت جمعية من العكس فعىل جديدة. غامضة مكيدٍة
كانوا الحظِّ تعساءَ سفراءها لكنَّ بالكامل. وهميًة الجديدة املكيدة كانت األقل، عىل الفعيل،

جميًعا. حقيقيني

ِصْهيَون حكماء

ذلك. نحو أو صفحًة ثمانون صفحاته عدد صغري ُكتيٌب ِصْهيَون» حكماء «بروتوكوالت
ُمروعة، صمؤامرًة يُلخِّ الكتيب هذا يكشفها. التي األرسار هول يعكس ال حجمه ِصَغر لكنَّ
نحٍو عىل االكتمال من فشيئًا شيئًا وتقرتب الزمن، من طويلٍة مراحَل إىل تاريخها يعود
وإنما ما. خارجيٍّ طرف جانب من ألرساٍر أخرَق فضٍح مجرَد ليس وهذا ومثري. مروٍع
العاملية، لليهودية األعىل للمجلس رسي اجتماع وقائع أنفُسهم؛ املتآمرون أماله اعرتاف هو
ِسواهم دون وحدهم اليهود يطلع أن له امُلخطَّط كان ِصْهيون. حكماء باسم يُعرف ما أو
بدء بعد روسيا يف ما بطريقٍة ُطبعت نسخًة لكنَّ الحال، بطبيعة املحارضة، وقائِع عىل
عىل رويس جاسوٍس مسامع إىل وصلت قد املحارضة وكانت قصري. بوقٍت العرشين القرن
من ُرسقت أو الحضور، أحد من ُصودرت إليه، تستمع الذي الشخص عىل ِبناءً أو يبدو؛ ما

الحكماء. هؤالء من عاشٍق َمحظيَُّة عليها استولت حتى أو رسي ِصهيوني أرشيٍف
الحكماء كبريُ ألقاها قصرية، ُخطبًة وعرشين أربٍع عن عبارة ذاتُها والربوتوكوالت
التامة للهيمنة خطتهم عن مروعٍة، بتفاصيَل فيها أفصَح املنتبهني، زمالئه أسماع عىل
وقال الُخطة. عليها تستند التي األخالقية املبادئ األول الربوتوكول ص ويلخِّ العالم. عىل
والوعي الذكاء يعوزهم لهم، عقل ال بربريُّون هم اليهود) (غري «األغيار» إن الحكماء كبري
لذلك، ونتيجًة سواهم. عن اليهوَد تُميِّز التي الصفات تلك الجأش، وِرباطة السديد والحكم
أن إىل وذهب أعمى. يقود أعمى شخٍص كرتِك بأنفسهم أنفَسهم يحكمون الناس تَْرك فإن
اليهود. يتزعمها التي االستبدادية العاملية الديكتاتورية هو للحكم املمكن الوحيد الشكل

الحكومات تدمري بها يمكن التي الكيفية عن مفيًدا دليًال الالحقُة الربوتوكوالت وتُقدم
أن يجب العالم، أرجاء جميع يف اليهود، أن إىل الربوتوكوالت وتُوعز بزوالها. والتعجيُل
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كما واألمم. والطبقات األجناس مختِلف بني الكراهية ينرشوا وأن قاق، الشِّ بذوَر يَنثروا
عن الدين شأن من ويُقللوا بالسياسة، ويتالَعبوا اإلعالم وسائل عىل يسيطروا أن يجب
يبدو). ما عىل اليهود، صنع من التطور (نظرية القاسية باملادية عنه االستعاضة طريق
فإنهم وقسوة، رصامة أكثَر تدابريَ اتخاذَ األمُر يستدعي عندما أما الظروف. أفضل يف وهذا
ويبَدءون الدول رؤساء ويغتالون الركود يف ويتسببون واملجاعات، األوبئة ينرشون سوف
عىل وإكراههم الشعوب نفوس يف والعجز الرعب بثُّ ويجب ورائها. من طائل ال حروبًا
يف تظل بينما هذا كلَّ تفعل أن الخدعة إن أيًضا، الكتيب ويقول والخضوع. االستسالم
تُرخى أن وبمجرد يشء. أيِّ فعل عن عاجزين األغياُر ويُصبح األوان يفوت أن إىل الخفاء
حكٍم ظل ويف السلطة. وينتزعون الفرصَة اليهود ينتهز الكايف، بالقْدر املجتمع عىل قبضتهم
الطغاة يُمارس وسوف بعض. عىل بعُضهم املوالون املواطنون س يتجسَّ سوف للحكماء،
معارضة ألي يتصدَّون وسوف املواطنني، حياة جوانب من جانٍب كل عىل مطلقة سيطرًة
حتى أو يتحدث أو ف يترصَّ شخص أيُّ الفور عىل يُعَدم وسوف رحمة. ودون الفور عىل

اليهودي. النظام يُناهض يشء أي يف يفكر
فيه بما غامٌض نفسه فالكتيب الناس. اهتمام عىل الشيطانيُّ البياُن هذا استوىل
لكنه العالم، غزو إىل يسَعون الذين للحكماء العامة االسرتاتيجيات ص يُلخِّ إذ الكفاية،
وكما تماًما. مناسٌب الكتيب أن معناه هذا محدَّدة. مواقع أو تواريخ أو أسماء أي أغفل
األلغاز كلَّ يكشف رشيد، بحجِر أشبَه «مفتاًحا يقدِّم الكتيب فإن ليفي، ريتشارد يقول
عن ناتٌج أنه عىل تفسريه يمكن العالم يف يحدث يشء فأي الحديث.» العالم يف املحرية
أيَّ يذكروا أن سوى بحاجٍة ليسوا الواعون فالقراء صهيون. لحكماء الرسية املكيدة
ِصهيون. حكماءُ أدارها والروسية؟ الفرنسية الثورتان باليهود. ليُلصقوها مجتمعية علة
والكساد ١٩٢٩ عام يف االقتصادي االنهيار نفُسه. اليشء والثانية؟ األوىل العامليتان الحربان
والخليج ولبنان وأفغانستان وفيتنام كوريا يف الحرب السبب. تخمني يمكنك الكبري؟
مجرد عىل يقترص ال واألمر صهيون. حكماء صهيون، حكماء ِصهيون، حكماء العربي؟
أنصار لبعض فوفًقا والثورات. الحروب إشعال مثل الكبرية املساعي تلك وراء الوقوف
يشء بكل اتُّهموا فقد التفصيلية. اإلدارة يف شديدة رغبٌة صهيون حكماء لدى الُكتيب،
الذي الداعر والرقص حسيٍّا املثرية النغمات (وباألخص الجاز ملوسيقى الرتويج من بدءًا
التحريض إىل وصوًال انحالًال) أكثَر النساء لجعل سعٍي (يف اللبان وتوزيع عليه) ع تُشجِّ

الكالب. َمعارض ما، لسبٍب وحتى، بل الكحوليات وُمعاقرة الدَّعارة عىل
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جميع تفسري عىل قدرته إىل إضافًة الُكتيب، يف عنها ُكشف التي الصادمة واألرسار
الكتيب ُطبع فلقد التاريخ. يف مكانًا له جعلت العالم، اضطرابات وكل املجتمعية األمراض
عىل لطيف ُعنوان بني ترتاوح بعناويَن كتٍب يف العالم، أنحاء جميع يف طباعته وأُعيدت
العالم مشكلة الدولية: «اليهودية نحو عىل مقلقة وعناوين صهيون» حكماء «أرسار ِغرار
مثل ُمروعة عناويَن إىل وصوًال املتحدة)، الواليات يف فورد هنري نَرشه (تعقيب الكربى»
النازية أملانيا يف نُرشت طبعة (عنوان صهيون» ُحكماء وبروتوكوالت املسيح عدو «اليهودي
عام يف الباحثني أحد لتقديرات وفًقا ُوزِّعت. أو النسخ مالينُي ِبيعت وقد .(١٩٣٨ عام

اإلنجيل. بعد الثانية املرتبة الُكتيب احتل بالتوزيع، يتعلَّق فيما فإنه ،١٩٣٩
حكماء «بروتوكوالت فكتيب حكماء. هناك ليس بسيطة. إشكالية هناك األمر، واقع يف
الكتيب كون، نورمان املؤرخ يقول الرباعة. إىل يفتقر زيٌف إنه بل زيف. مجرُد صهيون»
ودون بعشوائية ُرسق ، فجٌّ وضيٌع تزييٌف إنه بشعة.» بطريقة ُكتب رجعي «ُهراء عن عبارة
املكائد أساطري من أسطورة الكتيب تأليف فقصة غموًضا. أكثَر مصادر عدة من اكرتاث
فلقد وحده. العاملية اليهود مؤامرة خرافَة يختلق لم الكتيب لكن ذاتها. حدِّ يف املؤامراتية

قرون. مداِر عىل الخرافة هذه خيوط نُسجت

كذبة تاريخ

املسيحية. سنواِت أوائل إىل عليهم والتحاُمل اليهود ضد املوجهة الخرافات تاريخ يرجع
النطاق واسع إعجاٍب مثاَر كانوا الذين اظ الوعَّ أحد وهو الفم، ذهبيُّ يوحنا فالقديس
ويف ع. الرضَّ يقتلون للشيطان عبَدًة باعتبارهم باليهود التنديد يف أباَن وفصاحته، لبالغته
انخَرطوا قد أنفسهم يجدون ربما املسيحيني أن عن الثالث إنوسنت البابا عربَّ ،١٢١٥ عام
اليهود يجعل أن هو تبنَّاه الذي الحلُّ وكان اليهود. مع عالقات يف وعي ودون قصٍد غري من
عىل يتعنيَّ كان التي الصفراء العار» «شارة إىل أدَّى ما غريهم، عن تُميزهم مالبَس يرتدون
النازية وتحتحكم املظلمة؛ العصور خالل ارتداؤها أوروبا أنحاء يفجميع اليهود من الكثري
محاكَم التاسُع جريجوري البابا س أسَّ الزمان، من عقود بضعة مرور وبعد أخرى. مرًة
الرومانية، الكاثوليكية للكنيسة املناهضني املهرطقني ملالحقة رسميٍّ كمسًعى التفتيش،
آَخرين مهرطقني بني لليهود، الجماعية اإلعدامات إىل املطاف نهاية يف أدَّى الذى األمر

املقدسة. لكتبهم الجماعي واإلحراق متهمني،
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التلمود فإن الوسطى؛ العصور يف الالهوتيني بعض لدى الديني للمنطق ووفًقا
صدق عىل شاهًدا — املفارقة سبيل من وهذا — ذاِته الوقت ويف تجديفيٍّا كان اليهودي
وتدمري إنكارها عىل مرصٌّ لكنه املسيحية صدَق يعلم الشيطان أن فمثلما املسيحية. التعاليم
العلماء زعم حدِّ عىل األحوال من حاٍل بأي عنه يختلفون ال اليهود فإن بها، يؤمنون َمن
معرفًة يملكون بحيث الشيطان، مع متآِمرين اليهود يعتربون الناس وصار املسيحيني.
القائلة املزاعُم شاعت وقد للمسيحيني. متناهية غري كراهيٌة وتملؤهم أسود، وسحًرا رسية

املسيحيني. ضد مكائَد يُدبِّرون كانوا اليهود بأن
اآلبار تسميم اعتادوا اليهود أن إىل الصدد هذا يف الرائجة النظريات إحدى وذهبت
القرن إبَّان أوروبا قارة أطناَب األسود الطاعوُن رضب فعندما املسيحيون. منها يرشب التي
الرشب آباِر لتسميِم اليهود مؤامرة إىل التفيش نوباُت تُعزى كانت ما كثريًا عرش، الرابَع
اليهود من عدٍد إلرغام التعذيب أسلوب استُخدم األحيان، بعض ويف العالم. مستوى عىل
املذابح أكثر وقعت وقد أحياءً. آَخرون آالٌف أُعدم ذلك، عىل وبناءً االعرتاف، عىل بهم املشتبَه
من يئسوا والذين الهلع، أصابهم الذين املحليون السكان قرَّر فقد سرتاسبورج. يف املدبَّرة
(بعض املدينة. يهوِد بذبح الوقاية سبيل عىل يُبادروا أن إليهم، الوصول من الطاعون منِع
للتخلص فرصًة وجدوها وربما يهود، ملقرضني بأمواٍل َمدينني أيًضا كانوا املدينة نبالء
وإجماًال، املحتشدين. منع عن عجزت لكنها ل، التدخُّ املدينة سلطاُت وحاولت ديونهم.) من
رسعان ذلك، ومع طرُدهم. أو الباقني تعميُد وتم حرًقا، حتفهم يهوديٍّ ِتسعمائة قرابة لقي

وفاة. حالة ألَف ١٦ وراءه مخلًفا بأكملها، املدينة الطاعوُن اكتسح ما
قتَل اعتادوا اليهود أن أصحابُه يرى زعٌم وهو الدم»؛ «فرية أيًضا هناك كانت
اليهودي، الُفصح عيد وجبة إعداد يف يستخدمونها بحيث دمائهم، وتصفيَة املسيحيني
الخرافة هذه ظهَرت وقد الشنيعة. طقوسهم وأداء الخلقية، عيوبهم لعالج أدوية وتحضري
يف نوريتش بلدة حدود عىل رصيًعا مسيحيٍّ صبيٍّ عىل ُعثر عندما عرش، الثاني القرن يف
صار بنديكتي كاهن وهو مونماث، توماس قدَّم واحد. بيوم القيامة عيد قبل وذلك إنجلرتا،
يتعني أنه عىل اليهود تحثُّ اليهودية التعاليم أن زعم فقد ًدا. معقَّ تفسريًا هاويًا، محقًقا
اليهودية للنخب ي الرسِّ املجلس فإن ثَم، ومن وطنهم. الستعادة املسيحي الدم إهراُق عليهم
مونماث. فكرة وراجت قربانًا. سيُقدَّم الذي املسيحي الطفل الختيار عام كل يف مرًة يجتمع
تشري كانت ما كثريًا رصيًعا، عليه يُعثر أو مسيحي، طفل يُفَقد كان عندما تاليٍة، فلقروٍن

أوًال. اليهود إىل االتهام أصابُع
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ُحرم ذاِته، الوقت ويف قروٍن. مداِر عىل دينيٍة بدوافَع زة امُلحفَّ املخاوف هذه شاعت
أحياء عىل وجودهم واقترص امللكية، وحقوق املواطنة حقِّ من كثرية مناطَق يف اليهود
يتغري الوضع هذا بدأ وقد تماًما. املسيحي املجتمع خارج يُطردون وكانوا معزولة، يهوديٍة
يخرجون وبَدءوا البرشية حقوقهم اليهود من الكثري ُمنح عندما الفرنسية، الثورة أعقاب يف
التي والديمقراطية الليربالية السياسات تأييد إىل اليهود ماَل الحال، وبطبيعة عزلتهم. من
التقليدية، الوظائف من ُمستبَعدين ظلُّوا أنهم إىل ونظًرا الحرية. من مزيٍد يف آمالهم شكَّلت
الكثريون ظل حني ويف أقواتهم. لكسب جديدة طرًقا وأبدعوا مدٍن إىل منهم الكثريون سافر

الثراء. بالَغ منهم عدٌد أصبح ومعزولني، ُمعِدمني منهم
الناس من الكثري س يتحمَّ فلم جديدة. اجتماعية توتراٍت عن هذا كلُّ ض تمخَّ وقد
انخراط أصبح منهم، البعض إىل فبالنِّسبة حولهم. من تحدث التي الراديكالية للتغريات
ظهور إىل وأدَّى أَمُده طال الذي والتحامل الحديث. للعالم ُمميًزا رمًزا حديثًا اليهود
التوترات ليعكَس جديد ثوٍب يف تجىلَّ لكنه الروح فيه بُثَّت اآلبار وتسميم الدم ِفْرية خرافتَي
ظهر ،١٨٧٩ عام ويف اإلنسان. أعداء بل اإلله أعداءَ اليهود يَُعد فلم الحديثة. واالستياءات
مجموعة يوًما يُعد كان ما بأن القائلة الحقيقة ليعكَس السامية، معاداة هو جديد مصطلح
األركان. كاملَة سياسية أيديولوجية أصبح الوسطى بالقرون املرتبطة البدائية الخرافات من

عىل القائم الجديد السيايس َه التوجُّ هذا صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب استغلَّ وقد
األوىل للمرة نُرش فقد الفور. عىل الهدف يُِصب لم لكنه نحٍو. أفضِل عىل السامية معاداة
«الالفتة») بالعربية االسم (ويعني الروسية «زناميا» صحيفة يف وذلك مخترصة صورٍة يف
«بالك حركة يف عضًوا كان كروشيفان، بافيل ويُدعى الصحيفة، فناُرش .١٩٠٣ عام يف
أخرى مرًة الُكتيب وظهر روسيا». وأنِقذ اليهود، «اقتل شعار ترفع كانت التي هاندردز»،
األطوار غريب ديني ُمتطرٍف يد عىل نُرش كتاٍب من الثالثة للطبعة كملحٍق ،١٩٠٥ عام يف
التايل، العقد مدار عىل عديدة مراٍت الكتاب نرش نايلوس أعاد نايلوس. سريجي يُدعى
ق يُحقِّ لم حثيثة، جهود من بُذل مما وبالرغم الُكتيب. عىل الضوء من مزيًدا بذلك ُمسلًِّطا
أحد إىل نايلوس شكا ،١٩١٣ عام ويف النِّسبي. غموضه بسبب املرجوَّ النجاَح الُكتيب
الِجد، محمل عىل الربوتوكوالت ُكتيب بأخِذ الجمهور إقناع يمكنني «ال قائًال: أصدقائه

يستحقه.» الذي وبالقدر
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بدا ِغرٍة، حني فعىل األوىل. العاملية والحرب الروسية الثورة أعقاب يف األمور َلت وتبدَّ
هنري أصبح املتحدة، الواليات ويف بعدها. من العالم ثم روسيا اكتسح فقد نبوئيٍّا. الُكتيب
كانت بنفسه ينرشها كان التي للسامية امُلعادية فمؤلفاته الُكتيب. مؤيدي أكرب من فورد
فيما به باإلدالء أُعنى الذي الوحيد «الترصيح قائًال: فورد وأعلن سياراته. وكاالت يف تُوزَّع
مع تنسجم زالت وما عاًما ١٦ فعمرها يجري. ما مع تنسجم أنها هي الربوتوكوالت، يخص
دعمتصحيفُة إنجلرتا، ويف اآلن.» يجري ما مع تنسجم وهي هذا. وقِتنا حتى العاملي املشهد
يف جاء ما لصحِة الكامل دعمها الحايلِّ) الوقت يف وجود لها يَُعد (لم بوست» «مورنينج
االضطراب «سبب بُعنوان كتاب يف الحٍق وقت يف نُرشت املقاالت، من مجموعة يف الُكتيب
اللندنية «تايمز» صحيفة نرشت فقد شهرية. أخرى صحٍف عىل األمر انطىل كما العاملي».

التنبؤ؟» عىل املذهلة القدرُة تلك أتت أين فمن كذلك، كانت إذا زائفة. هي «هل تقول:
مبكٍر وقٍت ففي زيفها. اكتُشف ما بقدِر العالم، الربوتوكوالت اكتسحت ما وبقدِر
بني املذهل التشابَه ستانجيك، جوزيف األملاني، الباحث أوضح ،١٩٢٠ عام يف وتحديًدا
وكان سنة. بخمسني قبله نُرش الذي الروائية األعمال وأحد الُكتيب يف ذُكر الذي االجتماع
ٌج «مروِّ بأنه الباحثني أحد وصفه كاتٌب وهو جودشه، هريمان يُدعى أملانيٍّا العمل مؤلِّف
«حول بعنوان «برييتس» روايته فصول أحد ويف رخيصة.» روايات وصاحب للشائعات
ريتكليف) جون السري هو مستعار باسم يكتب (وكان جودشه أحيا براج»، يف اليهود مقابر
ذُكر فحسبما للمشاعر. ُمهيِّج بأسلوٍب ي الرسِّ اليهودي املجلس عن مونماث توماس خرافة
مائة كلَّ الظالم كنف يف قبيلة، عرشون وعددها إرسائيل قبائل أمراء يجتمع الرواية، تلك يف
دوره يأخذ منهم وكلٌّ القبور. وشواهد العشب عىل صوٍت بال تنزلق شعائرية بعباءات عاٍم،
العالم. عىل الهيمنة إىل الرامية القديمة خطتهم قته حقَّ الذي التقدُّم عىل الضوء تسليط يف
أخرُق روائي «عمل العمل هذا إن أمريكي، صحفي وهو برينشتاين، هريمان يقول وحسبما
التشابه فيه ل يُفصِّ كتابًا برينشتاين نرش ،١٩٢١ عام ويف املروعة.» امليلودراما عىل يعتمد
كان ذلك إن برينشتاين وقال «برييتس». ورواية صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب بني
تجده تفصيله، يف وأسهَب الُكتيب احتواه مهمٍّ ترصيٍح «كل قائًال: وتابع الزيف. من نوًعا

ريتكليف.» جودشه كتبها التي القصرية الرواية يف
ُكتيب ألَّف َمن يقترص فلم بعد. فيما صدمًة أشدُّ حقائُق النور إىل خرجْت وقد
نفسها كلماته رسق بل آخر، شخٍص أفكاِر رسقِة عىل صهيون» حكماء «بروتوكوالت
للُكتيب فضَحه اسطنبول يف اللندنية «تايمز» صحيفة مراسل جريفز، فيليب بدأ فقد أيًضا.

38



املؤامرة عُرص

جريفز، يقول فحسبما اإلثارة. من بأجواءٍ ،١٩٢١ أغسطس يف وذلك أيام ثالثة مداِر عىل
وكان إنجليزية» نسٍب عالقاِت ذو األرايض ُمالك «أحد وهو الروس، امُلبعدين أحد جاءه
الفرنسية، باللغة صغرية «نسخة ًزا: ُملغَّ كتابًا معه حامًال ُهويته، عن الكشف عدم يف يرغب
وقد بوصة. أرباع وثالثة ثالثة × بوصة ونصف خمسة وأبعادها عنوان، صفحة بها ليس
.«Joli هي الالتينية باللغة كلمٌة الخلفي الغالف صفحة عىل وُطبع رخيًصا. تجليًدا ُجلِّدت
هذا «اقرأ الرسالة: تلك يف جاء رسالة. وضع جريفز، الصحفي إليه أشار كما إكس، السيد
صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب أن عىل دحُضه يمكن ال دليًال وستجد كامًال، الكتاب

آَخرون.» ألَّفه ملا رسقٍة مجرد
باليهود معنيٍّ غرِي كتاٍب من ُرسق الُكتيب بأن القائلة الحقيقة يف املفارقة من نوٌع ثَمة
امللغز الكتاب أن جريفز أوضح وقد للشمولية. عنيًفا نقًدا األمر واقع يف كان بل اإلطالق؛ عىل
والفيلسوف الدنيء مكيافيليل وهما التاريخية، الشخصيات من اثنني بني مقابلٍة عىل قائٌم
ص يُلخِّ حواًرا ٢٥ ذلك ويعقب جهنم. يف مهجور شاطٍئ عىل مونتسكيو، الليربايل الفرنيس
عىل للهيمنة قذرٍة أساليَب استخداِم إىل السياسيني الزعماء حاجَة بتهكٍم مكيافيليل فيها
إمرباطور الثالث، نابليون لحكم ُمسترت شبُه هجائي نقد هي الحوارات هذه رعاياهم.
دور مكيافيليل لعب حيث عرش؛ التاسَع القرن وستينيَّات خمسينيَّات خالل امُلستبد فرنسا

الحوارات. تلك يف نابليون
فقراٍت أن وتبنيَّ املقارنة. سبيل عىل جنٍب إىل جنبًا اإلدانة، بعضفقرات جريفز وضع
السابق. العمل هذا من حرفيٍّا نُسخت قد صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب من كاملًة
السارقني أن إىل جريفز يُشري طفيف. نحٍو عىل صياغتها أُعيدت فقد األخرى، الفقرات أما
بشخٍص أشبَه األمر كان جريمتهم. آثار إخفاء عناءَ حتى أنفسهم يُرهقوا لم الروائي، للعمل
نَسخه. أو منه له راق ما صياغة وأعاد برسعة، صفحة صفحًة الكتاب هذا صفحاِت قلَّب
عن ُكشف ما رسعان لكن امللغز. الكتاب مؤلِّف يعرف أن حينذاك جريفز يستِطع ولم
املحاماة، يف عمله بجانب جويل، كان جويل. موريس يُدعى لفرنيس عمًال كان حيث هويته
ذلك) من أسوأ هو ملا يتعرَّض قد (أو يُسجن قد أنه أدرك وقد للسياسة. واعيًا مراقبًا
حاول ثَم ومن الحقيقي؛ باسمه فرنسا يف اإلمرباطور ضد االستعاري هجومه نرش لو
خلف الزمن من مدة وقىضجويل الكتاب، وُصودر عليه. ُعثر وقد بلجيكا. عرب عمله تهريب
استخدموه الذين األشخاص هؤالء أيدي يف وقع أن إىل مختفيًا الكتاب وظل القضبان.

ُكتيبهم. يف وضعوها التي الربوتوكوالت الختالق
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كتاب عىل حَصل قد كان أنه سوى بيشء جريفز يُخرب أن إكس السيد يستِطع لم
«أوخرانا». باسم املعروف الروسية ية الرسِّ الرشطة َجهاز يف سابق ضابط من هذا اإلدانة
كانت التي الروسيات، امُلبعدات إحدى رادزيفيل، كاترينا األمرية أعطت نفِسه، العام ويف
التسعينيات حقبة ففي اللغز. حلِّ إىل قادت التي الخيوط من مزيًدا نيويورك، يف تعيش
الروسية الرشطة من رسيِّني عمالء مع وثيقة صداقٌة تربطها كانت عرش، التاسع القرن من
ُكتبت مخطوطًة الرسيني العمالء أحُد عَرضعليها األيام، من يوم ويف باريس. يف «أوخرانا»
املخطوطة تلك أن لها تبنيَّ لكن حينذاك، ماهيتها تعرف تكن لم بعد. تكتمل ولم اليد بخط
الرجل كان اإلعداد. مرحلة يف يزال ال كان عندما صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب هي
عاملية. مؤامرة يف اليهود توريط أجل من يختلقه التزييف من نوٌع هذا بأن مفاخًرا يُخربها
سياسية أهداف تحقيق أجل من التزييف الرسية الروسية الرشطة استخدَمت ما كثريًا
حدِّ عىل الِجد؛ محمل عىل التزييفات تلك بها املحيطني األشخاص من أيٌّ يأخذ ولم مقيتة،
التزييف أن أدركت عندما الحًقا، َعقَدين من أكثَر بعد األمر تذكَّرت أنها هنالك ما كلُّ قولها.

حقيقة. الكثريون واعتربه العالم، اهتمام عىل استوىل قد ذاتَه
لُكتيب الخسيسُة الجذور ُكشفت قد كانت ،١٩٢١ عام خريف بحلول لذا،
سابقني، بكتابني باالستعانة عجٍل، عىل باريس، يف أُنتج فقد صهيون». حكماء «بروتوكوالت
عىل الروسية، الرسية للرشطة تابعني رسيني عمالء يد عىل وذلك القرن، مطلع قبل ما وقٍت يف
برينشتاين هريمان اختاره الذي العنوان وكان بلدهم. يف اليهود ضد الكراهية تأجيج أمِل
التي األرساَر اللندنية «تايمز» صحيفة نرشت وقد كذبة». «تاريخ هو الصحفي لعرضه
ونُرشت تاريخي. زيف محُض الربوتوكوالت أن يُعلن رئييس عنواٍن تحت جريفز كشفها
حكماء بروتوكوالت خرافَة النسياُن يطوَي أن تأُمُل النقدية، مقاالته بموازاة افتتاحية

الُكتيب!» هذا عن حديثًا «كفانا قائًال: جريفز اختتم صهيون.
صهيون». حكماء «بروتوكوالت ُكتيب نهايَة هذه تكن لم الحظ، ولسوء
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اتجَه ،١٩٢٢ يونيو يف وذلك ُمشمٍس، سبٍت يوم صبيحة من عرشة الحادية الساعة قبل
الخارجية وزارة إىل برلني أطراف عىل منزله من األملاني، الخارجية وزير راتينو، فالرت
املكشوفة. سيارته يركب كان جميٌل، الطقس أن يجد كان عندما كعادته، املدينة. قلب يف
الذي كونيسجايل طريق وسط طريقه يشق سائقه كان بينما دقائق، بضع ُميضِّ وبعد
جانبي طريٍق من داكن رمادي لون ذات سيارٌة فجأة برزت جانبيه، عىل األشجار تصطف
معطفني يرتديان شابَّان أطل باملرور. راتينو لسيارة تسمح ال بحيث أمامهم ووقفت
بندقية من راتينو أصابت رصاصات خمس أحدهما أطلق السيارة. من طويلني جلديَّني
السيارة، يقود كان الذي الثالث، الرجل فرَّ يدوية. قنبلة اآلخر قذف حنِي يف رشاشة،
يف املوت حتى ينزف راتينو ظل راتينو. بسيارة االنفجار عصف حنِي يف ُمرسًعا، بالقاتلني

الجريمة. مرسح
كان عليهم. القبُض أُلقي حتى الحقة، أسابيع ثالثة طيلَة القاتلني ب تعقُّ جرى
إرفني يُدعى عاًما وعرشين ثالثًة العمر من يبلغ طالبًا الرصاص أطَلق الذي الشخص
أما النار. إطالق تبادل أثناء الرصاَص عليه الرشطة أطلقت عندما حتفه لقي وقد كرين،
عىل االنتحاَر آثَر فقد اليدوية، القنبلة ألقى الذي الجريمة يف املتورطني أحُد فيرش، هريمان
وعرشين واحًدا العمر من يبلغ الذي الهارب، السائق كان الوقت، ذلك وبحلول االعتقال.
يف كمتورِّط تيشو ُحوكم ما ورسعان عليه. القبض أُلقي قد تيشو، إرنست ويُدعى عاًما
هو إقدامه وراء السبب إن قال لقد مذهل. بادعاءٍ أدىل الشهود، منصة وعىل االغتيال، عملية
صهيون. بروتوكوالت حكماء من كان األخري أن هو راتينو اغتيال عىل املتواطئني وزميَليه
ثَمة كانت فقط. أشهر بستِة اغتياله قبل للخارجية وزيًرا ُعنيِّ قد راتينو كان
سببًا يكن لم راتينو لكن حينذاك، الهشة الجديدة فايمار حكومة عىل السخط من حالٌة
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الالذع للنقد هدًفا أصبح ما ورسعان أيًضا. يهوديٍّا كان بل فحسب، السيايس لالنشقاق
يف تورطه من انطلَقت التي الشائعات لكن بالقتل. والتهديد للسامية املعادي باب والسِّ
قبَل كتبها قد كان التي املقاالت أحد يف واحدة جملٍة من نشأت اليهودية، العاملية املؤامرة
املصائر هون يُوجِّ اآلخَر، يعرف منهم كلٌّ رجٍل، «ثالثمائة يقول: راتينو كتب بأعوام. ذلك
التِّجاريَة املمارسات ينتقُد كان أتباعهم.» بني خلفائهم عن ويبحثون للقارة االقتصادية
األملان، الربوتوكوالت لبعضنارشي بالنِّسبة ولكن حينذاك. شائعًة كانت التي األوليجاركية
يكن لم ذلك إن قالوا فقد األمر. واقع يف اليهود يقصد كان رجٍل، ثالثمائة راتينو، قال عندما
امُلهابني. صهيون حكماء إىل ِضمنية إشارًة كان بل امُلريبة، التجارية للممارسات اتهاًما
املحدد العدد معرفُة لراتينو بها يتأتَّى التي الوحيدة الطريقة أن زَعموا أنهم ذلك من واألكثر
راتينو، قتل رضورة وراء السبب كان ثَم ومن منهم. واحًدا يكون أن هو صهيون لحكماء
صهيون حكماء أحَد كان بأنه وتباهى بنفسه «اعرتف أنه محاكمته، يف تيشو أوضح كما
بأرسه.» العالم عىل وهيمنتهم نفوذهم اليهوُد يفرض أن هدفهم كان الذين الثالثمائة،

العقَدين فخالل صهيون». حكماء «بروتوكوالت لُكتيب األوىل الضحيَة راتينو يكن لم
روسيا يف املدبَّرة الشنيعة املذابح نريان بالفعل أشعل قد كان الُكتيب، نرش أعقبا اللذَين
أملاٍن قوميِّني أيدي عىل راتينو إعدام لكن وحشية. بطريقة اليهود آالف فيها ُقتل التي

القادم. باألسوأ نذيًرا كان مسلحني

اليهودية املعضلة

راتينو لقاتيل تذكاريٍّا نُصبًا أنشأ ،١٩٣٣ عام يف أملانيا مستشاَر هتلر أدولف أصبح أن بعد
الشخَصني عىل يُثني نقًشا يحمل ضخًما حجًرا النُّصب وكان فيها، ُدفنا التي املقربة عند
النازيَّة. القضية أجل من امُلقاتلني» «طليعة ب إياهما واصًفا االغتيال عملية يف املتورَطني
عليهما النازيون القادة أغدَق لذكراهما، تخليًدا مقربتهما، عند أُقيمت التي املراسم أحد ويف
للحزب العسكري شبُه الجناح وهي العاصفة، كتيبة قائد روم، إرنست أثنى فقد مدًحا.
صنيُع «لوال أنه هيملر هينريش أكَّد وقد القاتالن. أنجزه الذي املجيد» «العمل عىل النازي،
ذاته، الوقت ويف البَْلشفي.» النظام ِنري تحت ترزح اليوم أملانيا ألصبحت الرجلني، هذين
ذَوي العاصفة قوات أفراد من بمساعدٍة أملانيا، أنحاء جميع يف الجامعة طالب أقدم
التَهَمتها التي راتينو مؤلفاُت بينها من كان الكتب من هائل كمٍّ حرق عىل البُنية، القمصان
يستمعوا كي شخص ألَف ٤٠ احتشد برلني، مدينة يف أوبرنبالتس ميدان يف اللهب. ألسنُة

42



الرضر؟ ما

الفكري املذهب ِحقبة نهاية اليوَم «نشهد قائًال: يُعلن وهو جوبلز يوِزف الدعاية وزير إىل
املتطرف.» اليهودي

عام ففي للسامية. املعادية اعتماده أوراَق الذاتية سريتَه حرفيٍّا ن ضمَّ فقد هتلر أما
أنني «أعتقد قائًال: معلومة، غرِي جهٍة إىل أُرسلت ذاتية سريٍة يف هتلر، تباهى ،١٩٢١
يف للسامية معاٍد إىل املؤلم الواقع مدرسة َلتني حوَّ لقد كوزموبوليتانية؛ أرسة من أنحدُر
نداء هتلر «سمع صهيون»، حكماء «بروتوكوالت ُكتيب ويف تقدير.» أكثر عىل واحٍد عاٍم
ظهرت وقد كون. نورمان املؤرخ ذكر حسبما ِكيانه»، بكل له واستجاب العشرية روح
مجال يف املهنية حياته مستهلِّ يف هتلر كان عندما ،١٩٢٠ عام يف األوىل األملانية الرتجمُة
نفُسه العام وهو ١٩٢١؛ عام من بدايًة خطِبه يف بالُكتيب يستشهد بدأ فقد السياسة.
احتفظ املبكرة، السنوات تلك يف أنه كون ويُشري الربوتوكوالت. زيف عن فيه ُكشف الذي
بجانب — الُكتيب يف جاء ملا مناٍرص أمريكي أشهر — فورد لهنري كبرية بصورٍة هتلر

فورد.» هنري البطل «األمريكي عنه يقول وكان مكتبه،
املؤامرة واقَع باستفاضٍة يتناول «كفاحي» عنوان يحمل الذي ١٩٢٤ عام هتلر إعالن
«لقد يقول: هتلر كتب صهيون». حكماء «بروتوكوالت ُكتيب عىل بسخاءٍ ويُثني اليهودية،
مًدى أي إىل للشك مجاًال يدُع ال وبما بتفرٍد صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب أوضح
تلك تصف التي املزاعم ورفض ُمستمرة.» كذبة عىل الشعب لهذا الكامل الوجود يستند
يف دليًال، اعتربه ما وهو يهودية؛ دعاية مجرَّد املزاعَم تلك معتربًا بالزيف، الربوتوكوالت
هنري لكالم وترديًدا يشء. كل برغم معلومات من بالُكتيب ورَد ما صحِة عىل األمر، واقع
هو عليهم ينطبق نقٍد «أفضل أن هتلر زعم حينذاك، غريه املثقفني من والكثريين فورد
الكتاب، هذا منظور من األخرية، سنٍة املائة خالل التاريخي التطور ل يتأمَّ فمن الواقع.
العقل ماهيُة كثريًا يُهم «ال قائًال: وتابع اليهودية.» الصحافة ضجيج الفور عىل سيفهم
مرعب نحٍو عىل تكشف أنها هو األمر يف املهم اإلفشاءات، تلك مصدر هو الذي اليهودي
الداخيل ارتباطه وتفضح ونشاطه، اليهودي الشعب طبيعَة للشك مجاًال يدع ال وبما
كشف التي باألرسار كافية درايٍة عىل األملاني الشعب أصبح أن وبمجرد النهائية.» وأهدافه

بالفعل.» اندحر قد اعتباره يُمكن اليهودي «التهديد قائًال: هتلر اختتم كتابه، عنها
ورسعان أملانيا، عىل هيَمنوا قد النازيون كان سنوات، عرش من أقلَّ انقضاء وبعد
أهابت وقد القومية. الدراسية املناهج إىل صهيون» حكماء «بروتوكوالت ُكتيب أضافوا ما
عىل «واجٌب أنه بالقارئ ،١٩٣٣ عام يف نُرشت التي الرسمية النازي الحزب نُسخ إحدى
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يُقارنها وأن أنفسهم، عىل صهيون حكماءُ قطعه الذي املرعب التعهَد يدرس أن أملاني كل
نتائج.» من يلزم ما يستخلص ثم له، حدود ال الذي شعبنا ببؤِس

هتلر أعلنها الزعيم)، بالعربية (وتعني كفيورر والحكم السلطة إىل صعوده وخالل
فعلُه يتعني يشء أول فإن … والقوة الحرية أملانيا تستعيد «كي أنه وتَكراًرا مراًرا واضحًة
اليهودي الشعب إىل باستمراٍر يُشري وكان البالد.» يُدمرون الذين اليهود من إنقاذها هو
أو فرئاني وباء أو فطٌر أو ُخرَّاج بأنهم وصفهم ِغرار عىل وتحقريية، شنيعة بعباراٍت
النازيون أخذ العرشين، القرن ثالثينيَّات مدار وعىل األمة. لسالمة استئصالها يجب َعْدوى
أملانيا يف اليهود أصبح وقد متصاعد. نحٍو عىل حقوقهم من اليهوَد املواطنني يُجردون

ويسرتيتش. روبرت املؤرخ وصف حدِّ عىل وطنهم، يف القانون» عن جانحني «مجرد
نوًعا هتلر يعتربهم لم وبكترييا، آفًة باعتبارهم اليهود عن حديثه كل برغم أنه غري
التي الكربى الشيطانية املؤامرة ألهَمته فقد وطرده. تهميُشه ينبغي البرش من أدنى
َخصم اليهودي الشعب بأن االعتقاد صهيون»، حكماء «بروتوكوالت ُكتيب عليها انطوى
يسرتِع «ألم منه: املقرَّبني أحد سأل إنه قيل فقد اآلري. للجنس امليتافيزيقي واملقابل قوي،
بينهما يجمع ذلك ومع جانب، كل يف لألملاني التامَّ امُلقابَل يُمثِّل اليهوديَّ أن كيف انتباهك
إىل فبالنِّسبة بينهما.» شتان لكن وثيًقا، ارتباًطا مرتبطتان مجموعتان ثَمة الدم. قرابُة
فقد مروٍع. برصاع إال تنتهَي أن يُمكن ال اآلريِّ والجنس اليهود بني املعركة كانت هتلر،

العالم!» مصري أجل من معركة إنها األمر، واقع «يف قال:
باإلبادة يتصل فيما هتلر طموح كان وقوعها، بعد األمور ل تأمُّ ميزة إىل واستناًدا
مغادرته عند ألقاها التي األوىل ُخطبه من واحدٍة يف الشمس وضوَح واضًحا الجماعية
فوق العدو يسريَ أن إما احتماالن، «ثمة قائًال: أوضح .١٩٢٥ عام الندسبريج زنزانة
العتالئه السادسة الذكرى يف ،١٩٣٩ يناير ويف جثمانه.» فوق نحن نسري أو جثاميننا

قادم: هو ملا مشئومة تحريضية رؤية هتلر قدَّم الحكم، َة سدَّ

ذلك. من يسخرون اآلخرون كان ما وعادًة دائًما، نبوئيٍّا كنت حياتي، خالل
هم األول املقام يف اليهودي الجنس كان السلطة، أجل من كفاحي فرتة وخالل
ومن البالد؛ َزعامة سأتوىلَّ إنني قلت عندما بالضحك نبوءاتي استقبلوا َمن أول
بني اليهودية املعضلة تسوية يف ذلك بعد سأميض ثم بأكملها، األمة َزعامة ثَم
يستمرُّوا لن أنهم أعتقد لكنني صاخبًا، ضحكهم كان سأفعلها. أخرى أشياء
املاليُّون الخرباء نجح لو جديد: من نبوئيٍّا سأكون فاليوم، طويًال. الضحك يف
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حرب إىل جديد من األمم جرِّ يف أوروبا وخارج داخَل اليهود من الدوليون
انتصار ثَم ومن العالم؛ عىل البلشفية هيمنُة ذلك عىل يرتتب لن فإنه عاملية،

أوروبا. يف اليهودي الجنس إبادَة النتيجة ستكون بل اليهود،

الحرب رشارَة بذلك ُمشعًال بولندا، هتلر غزا أشهر، ُميضثمانية فبعد نبوءته. تحقَقت وقد
الثانية. العاملية

إىل وأُرسلوا ممنهجة، بطريقة األوروبيِّني اليهود ماليني حشُد جرى الحرب، وخالل
شنَّها حرٌب بأنها الحرب يصفون النازيون واملروجون هتلر ظل ذلك ومع الغاز، غرف
حوله، من برلني وتداَعت أوزارها، الحرب وضعت عندما وحتى أملانيا. عىل العالم يهود
يف صدر الذي األخري، السيايس بيانه يف زعم فقد حدث. ما عىل َملوٍم غريُ أنه عىل هتلر أرصَّ
أردنا أملانيا، يف آخر شخص أي أو أنا أنني، صحيح «غري :١٩٤٥ أبريل ٢٩ يوم صبيحة
جانب من وتحريٍض برغبٍة إال الحرب نريان تشتعل «لم قائًال: وتابع «.١٩٣٩ عام يف الحرب
الجملة ويف اليهود.» لصالح يعملون كانوا أو يهودية، أصول من ينحدرون دوليِّني ساسٍة
هتلر حرَّض بعده، من القادمة األجيال إىل األخرية كلماته حملت التي بيانه، من األخرية
زعماء ل أُحمِّ يشء، كل «قبل قال: فقد اليهودية. املؤامرة محاربة يف االستمرار عىل ُخلفاءه
الضارية واملعارضة [اآلري] الجنس لقوانني الشديد االمتثال مسئوليَة دونهم وَمن األمة

العالم.» يهود وهم أال الشعوب، جميع يف سمومهم يبثُّون الذين العامليِّني للُمفسدين
يهودي ماليني ستة قتل قد كان التايل، اليوم يف هتلر فيه انتحر الذي الوقت بحلول

اليهودية. للمشكلة األخري حلِّه وراء سعيًا — أوروبا يهود ثلثي —
إيمان كان كلماته، من ُسجل ما آخِر إىل وصوًال األوىل السياسية خطاباته من بدءًا
الركيزَة هو صهيون، حكماء بروتوكوالت يف دة امُلتجسِّ األسطورية، اليهودية باملؤامرة هتلر
«التلفيق إن يقول كون نورمان كتب وأفعاله. للعالم رؤيته عليها استنَدت التي األساسية
الكامنة والتجربُّ التدمري ُقوى جميع «يُخاطب أن أجل من عالنيًة يُحاك الذي للعقل» املنايفَ

الجماعية.» باإلبادة «ترصيٍح سوى يكن لم البرشي» الجنس لدى

بالقتل ترصيح

تكن لم هذه لكن له، مثيَل ال هتلر قيادة تحت الثالُث الرايخ خلََّفه الذي الدمار حجم
بريفيك، أندرس فهناك البشاعات. تلك إىل وهمية مؤامرٌة فيها أدَّت التي الوحيدة املرَة
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الذين املراهقني من الكثريون بينهم ،٢٠١١ عام يف شخًصا ٧٧ قتل الذي النرويجي
كان صفحة ١٥٠٠ من مؤلٍَّف لبياٍن فوفًقا سياسيٍّا. صيفيٍّا معسكًرا يحرضون كانوا
ة ثمَّ أن م يتوهَّ بريفيك كان قصري، بوقٍت هجومه شنِّ قبل اإلنرتنت شبكة عىل رفعه قد
تسارنييف، تامرالن أيًضا وهناك الغربية. الحضارة لتدمري متواصلة إسالمية مؤامرًة
م توهَّ جلوب»، «بوسطن صحيفة مراسلة جيكوبز لسايل وفًقا بوسطن. ماراثون ر ُمفجِّ
نسخًة عقاره مالكة وأعطى مواطنيها، ضد تتآمُر كانت األمريكية الحكومة أن تسارنييف
أيًضا هناك جيد.» «كتاب بأنه إياها ُمخربًا صهيون»، حكماء «بروتوكوالت ُكتيب من
من وحشٍد جيفوردز، جابرييل الكونجرس عضوة عىل النار فتح الذي لوفنر، جاريد
إىل وأدَّى بالغٍة بجروٍح جيفوردز أصاب ما ،٢٠١١ يناير يف إليهم تتحدَّث كانت الناس
أن وهًما يعتقد كان «يوتيوب»، عىل لوفنر نرشه لفيديو ووفًقا الحضور. من ستة مرصع
اللغة.» قواعد يف التحكم طريق عن الناس أدمغَة وتغسل العقول عىل تُسيطر «الحكومة
بالرصاص رميًا حارًسا قتَل أبيض ُعنرصي وهو برون، فون وينيكر جيمس هناك كذلك
ووفًقا .٢٠٠٩ يونيو يف وذلك واشنطن، يف األمريكي التذكاري الهولوكوست متحف يف
يهودية. صناعة أوباما كذبة. «املحرقة أن واهًما برون ظن سيارته، يف عليها ُعثر ملذكرة
كما األمريكية. األموال عىل اليهود استوىل لقد اليهود. أسياُده عليه يُمليه ما يفعل أوباما

اإلعالم.» وسائل عىل يُسيطرون أنهم
كان الذي القدامى، األمريكي الجيش محاربي أحُد مكفاي، تيموثي أيًضا هناك
أمام امُلستأجرة سيارته مكفاي أوقف ،١٩٩٥ أبريل ١٩ صبيحة ففي نفسيٍّا. مضطربًا
وضع قد كان السيارة، حقيبة ويف أوكالهوما. مدينة يف الفيدرايلِّ موراه بي ألفريد مبنى
أدَّى هاربًا. وفرَّ الفتيل مكفاي أشعل باملنزل. أعدها التي املتفجرات من رطٍل آالف خمسة
مئات وإصابة ركام، إىل طوابق تسعة من املكون املبنى ثلث تحويل إىل الهائل االنفجار
كان فيدرالية، وكالة ١٤ مكاتب إىل (فإضافًة طفًال. ١٩ بينهم من ١٦٨ وقتل األشخاص

نهارية.) رعاية مركَز يضمُّ باملبنى الثاني الطابق
قميًصا يرتدي مكفاي كان اليوم، ذلك من الحق وقٍت يف عليه القبض أُلقي وعندما
جون بها يصيح كان التي الالتينية العبارة منها، وأسفل لينكولن، أبراهام صورة عليه
وَوْفق للطغاة». دائًما «املوت وهي لينكولن، يغتال كي الزناد سحبه عند بوث ويلكس
كان بينما ل ُمطوَّ حوار يف مكفاي استضاف الذي هربربيك، ودان ميشيل لو الصحفي
الفيدرالية الحكومة عىل متزايد نحٍو عىل قلًقا أصبح قد مكفاي كان اإلعدام، حكم ينتظر
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املعروفة الوطنية الحركة نحو انجرف لقد الجيش. ترك أن منذ الجديد العاملي والنظام
عىل كبري لهجوم تُخطط «كانت الحكومة بأن تُفيد شائعاٍت سمع حيث «باتريوت»؛ باسم
حد عىل يشء، فعُل يتعني وكان «.١٩٩٥ عام ربيع يف الباتريوت مجتمع وأفراد مسلَّحي
التي الحكومة عىل الحرب «أعلن مكفاي فإن فيدال، جور الكاتب قال هذا، وعن اعتقاده.

ُمجتمِعه.» عىل الحرب أعلنت بأنها يشعر كان
الفيدرالية الحكومة يف مكفاي لثقة املستمر التداعي وراء األسباب أحد إن قال لقد
تاريخ — أبريل ١٩ يوم وكان تكساس. يف واكو حصار مثل وقَعت التي الحوادث تلك
مكتب م توهَّ كان حيث للحصار؛ العنيفة للنهاية الثانية الذِّكرى هو — أوكالهوما تفجري
كانت ديفيديانز) (برانش الداوودي» «الفرع تُدعى دينية طائفًة أن الفيدرايل التحقيقات
الطريقة عىل غارة شنَّ فقد ثَم ومن األطفال؛ عىل وتعتدي قانونية غريَ أسلحًة ع تُجمِّ
الجماعة، أعضاء من قتيًال وسبعني ستًة ُمخلًِّفا حريٌق، اندلع وقد امُلجمع. عىل العسكرية
برءوسهم يحملون َمن هم وحدهم اإلرهابيون يكن لم طفًال. وعرشون خمسٌة بينهم من

خطرية. أوهاًما

هل لكن تجاهلُها، ويستحيل جدال دون ُمحبطة كهذه حوادث هذا؟ كل يف يَعنينا الذي ما
جوهريٍّا مرتبٌط التفكري يف املؤامرة أصحاب منطق هل االستثناء؟ أو القاعدة تُمثِّل هي

والتدمري؟ بالعنف
مؤسسة يف باحثان وهما ميلر، وكارل بارتليت جامي أجرى ،٢٠١٠ عام يف
عىل يَزيد ما تخصُّ التي والدعايات والبيانات للمؤلفات مسًحا «ديموس»، تُدعى بحثية
وأقىص اليمني أقىص من األطياف جميع مسحهما شمل بحيث متشددة، جماعة خمسني
اإليكولوجيِّني املحاربني إىل وصوًال الراديكالية، الدينية والطوائف الجماعات ومن اليسار،
ومعتقدات أفكار من الكثري يف أساسيٍّا عنًرصا املؤامرة نظرياُت شكَّلت والفوضويني.
األحيان، بعض يف املؤامرة، نظريات أن مفادها نتيجٍة إىل الباحثون ل توصَّ وقد الجماعات.
إىل «اإلشارة طريق عن األرجح عىل خطورة وأكثر تشدًدا أكثَر اتجاٍه يف املتشدِّدين تدفع
املنتمني بني الحاد الفصل أو لكراهيته، عدوٍّ إىل اإلشارة أو سيطرتنا، نطاق تتجاوز قًوى
يكن لم األمر لكن العنف.» عىل الرشعية صفة إضفاء وأحيانًا، لها، املنتمني وغري للجماعة
تُصدِّق الجماعات من الكثري أن إىل وميلر بارتليت أيًضا ل توصَّ فقد تماًما. املعالم واضح
عَرش الحادي أحداث حقيقة حركِة ِغرار (عىل العنف إىل اللجوء دون املؤامرة نظريات
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فيما املؤامرة نظريات العنيفة املتشددة الجماعات من الكثري تُصدق ولم سبتمرب) من
عسكرية). ِشبُه قومية قوة وهو الحقيقي، األيرلندي الجمهوري الجيش غرار (عىل يبدو
العاديِّني. األشخاص عن ماذا املنظمة. املتشددَة الجماعاِت يخصُّ فيما كاٍف هذا
يُجيبوا أن أمريكي ١٢٠٠ من بريانت وجوزيف أوسينسكي جو طلب ،٢٠١٢ عام يف
نظريات يُصدِّقون الذين األشخاص كان إذا ما معرفِة أجل من م ُصمِّ رأٍي استطالع عن
املفارقة فمن باملثل. متضاربًة النتائج كانت العنف. إىل تدفعهم ربما ميول لديهم املؤامرة
رقابة لقواننِي تحبيذه احتماليُة زادت املؤامرة، نظريات أحدهم تصديُق زاد كلما أنه
مقبولة طريقًة أحيانًا العنف «يكون ِغرار عىل لعبارات وَقبولُه رصامة، أقلَّ األسلحة عىل
السياسية الجماعات ملنع مقبولة كطريقٍة و«العنف الحكومة»، مع االختالف عن للتعبري
حتى — الناس أغلبية أن أكثر املطمنئ اليشء ولكن الرضر.» إلحاق من بلدنا يف املتطرفة
العنف استخدام يُعارضون إنهم قالوا — َحميَّة املؤامرة نظريات أصحاب أكثِر بني

السيايس.
بعض ة ثمَّ العنيف، والتطرف املؤامرة نظريات بني الوصل َحْلقة يخصُّ فيما إذن
أن يف جداٌل هناك فليس اليقينية. الجوانب من ا جدٍّ قليل عدٍد جانِب إىل املقلقة، االحتماالت
أشخاص دفع عىل القدرُة لديها تصبح معينة، ظروٍف ظل يف املؤامرة، نظريات من بعًضا
عندما — بريليت تشيب الصحفي أوضح كما — سيما ال فظائع، ارتكاِب إىل معيَّنني
أعدائهم شيطنِة إىل ويلَجئون بالفعل، قائمة مسبقة أحكام أو تحامالت عىل يعتمدون
ذلك، ومع عاجل. إجراء اتخاذُ يتعنيَّ أنه زاعمني فداء، كِكباش استخدامهم أو الضعفاء
ر نتصوَّ أن االضطهاد) جنون من يشءٍ عىل األمر انطواء عن (فضًال ألوانه السابق من
نظريات فتصديق لنا. يرتصدون الناقمني املؤامرة نظريات أصحاب من جحافَل هناك أن
نظريات أصحاب معظم ذلك، من النقيض عىل بل العنف. إىل بالرضورة يؤدي ال املؤامرة
لن مقبوٌل إنه يقولون َمن وأغلب مقبوًال، تكتيًكا ليس السيايس العنف إن يقولون املؤامرة
واحًدا أن ُفرض «لو أنه وبريانت أوسينسكي يوضح تلك. آرائهم عىل بناءً أبًدا يترصفوا
الدماء ملألَت عنيًفا، إجراءً التخاذهم تكفي بقوٍة َه التوجُّ هذا بشدٍة أيَّدوا السكان من باملائة

يوميٍّا.» الشوارع
عىل تستحوذ الصحف عناويَن تتصدَّر التي املأساوية واإلرهاب العنف وأعمال
دراماتيكيًة ليست املؤامرة نظريات لتصديق املحتملة العواقب لكن شك. دون اهتمامنا

األحيان. بعض يف خفيًة تكون فآثارها قلًقا. تُثري يجعلها نحٍو عىل
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ُمميتة خيارات

الشخصية، نفقتها عىل تنرشها لألطفال تربوية لكتب أسرتالية مؤلِّفٌة ماسنجر ستيفاني
،٢٠١٢ عام يف الطبيعية». باملداواة ملعالٍج سارة و«زيارة بييل» عىل ر تتنمَّ «ال بينها ومن
يتعلَّمون رحلٍة يف األطفال «يصحب أنه الرتويجية املواد عنه ذكَرت كتابًا، ماسنجر نرشت
أمراض من يخافوا ألن داعَي ال أنه ويعرفون ُمجدية غريُ التطعيمات أن كيف خاللها
الخلفي الغالف عىل املوجودة النبذة وتوضح املائي.» والُجديري الحصبة مثل الطفولة،
الذين الناس ومن األمراض من الخوف عىل تحثُّنا لرسائل هدًفا أصبحنا أننا كيف للكتاب

ما». دواءٍ أو «لقاٍح بيع يف أكيدة» «مصلحة لديهم
الفكرة استوَحت لعلها املذهلة». ميالني «حصبة الكتاب عىل ماسنجر أطلَقت وقد
وهذه دال. ُروالد املحبوب الربيطاني الكاتب ألَّفه الذي املذهل» جورج «دواء كتاب من

.١٩٨٦ عام يف عنها كتب التي الحصبة عن الشخصيَة دال مشاعَر علْمنا إذا ُمفارقة،

سبَع العمر من تبلغ كانت عندما بالحصبة أوليفيا الكربى ابنتي أُصيبت
أقرأ كنُت ما كثريًا أنني أذكر املعتاد، مساَره يتخذ املرض كان وبينما سنوات.
أحِد صبيحة يف ثم عليها. انزعاٍج بكثرِي أشعر أكن ولم الِفراش يف وهي لها
كيف لها أُبنيِّ وكنُت ِفراشها عىل أجلس كنت للشفاء، تتماثُل كانت عندما األيام،
وعندما الغليون، تنظيف يف تُستخَدم ملونة أسالٍك من صغرية حيوانات تصنع
يف يعمالن ال وعقلها أصابعها أن الحظت بنفسها، حيوانًا لتصنع دورها جاء

يشء. فعل تستِطع ولم مًعا انسجاٍم
يُرام؟» ما عىل أنِت «هل سألتها:
شديد.» بنعاس «أشعر قالت:

فقد الحياة. فارَقت ساعة، عرشة اثنتَي وخالل الوعي. فقَدت ساعة غضون ويف
تُسبِّبه الذي الفريويس الدماغ التهاب يُسمونه فظيع يشءٍ إىل الحصبة تحوَّلت

إلنقاذها. حيلٌة األطباء بأيدي يكن ولم الحصبة،

وكان لقاٌح. حينها ر يتوفَّ يكن لم أوليفيا، حياة عىل الحصبُة قضت عندما ،١٩٦٢ عام يف
دون يتعاَفون الغالبية كان طفولتهم. من ما مرحلٍة يف بالحصبة يُصابون تقريبًا الجميع
وأكثر املتحدة اململكة يف طفٍل ١٠٠ بقرابة يفتك كان املرض لكن ُمستديم، رضٍر أي
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املستشفيات، يف غريُهم اآلالف عرشاُت بسببه يُودَع وكان عام، كلَّ أمريكا يف ٤٠٠ من
لقاح استخدام أُجيز وعندما الدماغي. بالتلف وآَخرين بالعمى البعض إصابة إىل ويؤدي
أُصيبوا الذين األشخاص عدد هبط ،١٩٦٣ عام يف أي عاٍم، انقضاء بعد املتحدة الواليات يف
اآلن يرفضون الذين اآلباء أن «أعتقد قائًال: كالمه دال اختتم وقد .٪٩٨ بنسبة بالحصبة

للخطر.» حياتهم يُعرِّضون أطفالهم تطعيَم
من كذلك الوقايَة ر يوفِّ بل فحسب، الحصبة من يقي ال لقاٌح اآلن لدينا الحظ، لحسن
والحصبة والنكاف الحصبة ضد الثالثي التطعيم األملانية: والحصبة النكفية الغدة التهاب
بني ما املدَّة يف الحصبة ضد التطعيُم أنقذ العاملية، الصحة منظمة تقديراِت وفق األملانية.
منذ الحظ، لسوء لكن، العالم. حول شخٍص مليون ١٥ من أكثَر و٢٠١٣، ٢٠٠٠ عاَمي
والحصبة والنكاف الحصبة ضد الثالثي التطعيم كان العرشين، القرن تسعينيَّات أواخر
من كثري يف خفي مؤامراتي فكٍر إىل يستند شديد، وخوٍف محتدم جدٍل مثاَر األملانية

األحيان.

األوىل للمرة اللقاح ُطرح فعندما املتحدة. اململكة يف الثالثي التطعيم مع املشكلة بدأت
وخالل طفل. مليوُن التطعيَم أخذ األول، العام ففي الفور. عىل نجاًحا ق حقَّ ،١٩٨٨ عام
نرش ،١٩٩٨ عام يف ثم .٪٩٠ من أكثَر اللقاح تناول نسبة ظلَّت التالية، العرشة األعوام
تلك يف الجدل. أثارت دراسًة الزمالء، من فريق مع بالتعاون ويكفيلد، أندرو يُدعى طبيٌب
أنهم وزمالؤه ويكفيلد زعم النسيت»، «ذا هي رائدة طبية دوريٌة نرشتها التي الدراسة،
التطعيم بأن الدراسة وتكهنت د. التوحُّ أطفال من عدٍد أمعاء يف الحصبة فريوس اكتشفوا
كافية غريُ النتائج أن أوضحت لكنها بالتوحد، األطفال إصابة يف دوًرا لعب ربما الثالثي
ففي اإلعالم. وسائل إىل مبارشًة النتائج هذه ويكفيلد نقل ذلك، ورغم العالقة. تلك إلثبات
الباحثني من العديد رفض وقد — واحد بيوٍم الدراسة نرش قبل ُعقد صحفي مؤتمر
الثالثي التطعيم يُشكِّله الذي الخطر أن ويكفيلد زعم — الحضور الدراسة يف املشاركني
لكلٍّ ُمستقلة جرعاٌت تُعطى أن يتعنيَّ كما الفور، عىل اللقاح سحُب يتعنيَّ بحيث هائٌل
من بدًال عاٌم األخرى عن منها كالٍّ يفصل بحيث األملانية؛ والحصبة والنكاف الحصبة من
يُرص كان الواقع، يف مطلًقا؛ التطعيم يُعارض لم نفَسه، ويكفيلد أن بالذكر (جديٌر ذلك.
أن زعمه واصل أنه هنالك ما كلُّ الصحية؛ الرعاية يف عنه ِغنَى ال جزءٌ اللقاحات أن عىل

د.) بالتوحُّ عالقة له الثالثي التطعيم
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عىل أفضل دليٌل هناك وليس اإلعالم، بوسائل يتأثَّرون القلقني اآلباء أن املعلوم من
البداية. يف بسيًطا بالخرب االهتمام كان املزعج. ويكفيلد إعالَن أعقب الذي الفزع من ذلك
من عدد نقل الصحفي، ويكفيلد مؤتمر فيه ُعقد الذي العام وهو ،١٩٩٨ عام ففي
بحلول لكنه طفيف. نحٍو عىل الرتاجع يف اللقاح أخذ معدالت وبدأت ادِّعاءه، األنباء وكاالت
بأن القائلة الفكرة َحِظيَت سنوات، عدة مدار فعىل ويؤثِّر. ينترش الخرب بدأ ،٢٠٠١ عام
الربيطانية اإلعالم وسائل يف إعالمية بتغطيٍة د بالتوحُّ اإلصابة إىل يؤدي الثالثي التطعيم
بني ما املدة يف ِذروتَها للهلع املثرية التغطيُة بلغت وعندما آخر. ِعلمي خٍرب أي من أكثَر
املناطق بعض ويف .٪٨٠ إىل لتصل اللقاح تناول معدالت تراجعت و٢٠٠٣، ٢٠٠١ عامي

بشدة. التطعيم معدالُت انخفضت لندن، من جهات يف سيما ال البالد، من
اللقاح. منها يقي التي لألمراض تفشٍّ نوباِت إىل التطعيم معدالت تراجُع أدَّى وقد
أقلَّ التطعيم معدالت كانت حيث ٢٠٠٠؛ عام دبلن يف األوىل التفيشِّ نوبة ظهَرت وقد
وأُدِخل بالحصبة. إصابة حالة ١٦٠٠ قرابة عن أُبلغ وقد لندن. يف معدالته من بالفعل
تُويفِّ وقد منهم. ثالثة وتُويفِّ خطرية، مضاعفات بسبب امُلستشفيات طفل ١٠٠ من أكثر
شخص أوَل بذلك ليصبح ،٢٠٠٦ عام يف وذلك إنجلرتا يف عاًما ١٣ العمر من يبلغ صبيٌّ
يف وباءً الحصبة أُعلنت ،٢٠٠٨ عام ويف .١٩٩٤ عام منذ إنجلرتا يف الحصبة بسبب يموت
حالة ٢٠٠٠ من أكثُر ظهر ،٢٠١٢ عام ويف عاًما. ١٤ خالل األوىل للمرة املتحدة اململكة
قد آباؤهم كان ومراهقني أطفاًال طال األكرب التأثري وويلز؛ إنجلرتا يف بالحصبة إصابة
يف أخرى تفشٍّ نوبُة ظهرت ،٢٠١٣ عام ويف بسنوات. ذلك قبل الثالثي التطعيم رَفضوا
وتُويفِّ شخًصا ٨٨ أثرها عىل املستشفى أُودع شخص، ١٠٠٠ من أكثر أُصيب حيث ويلز؛

عاًما. ٢٥ العمر من يبلغ رجٌل بسببها
د التوحُّ يف الثالثي التطعيم تسبُّب حول الدائر الجدل كل أن تبنيَّ ،٢٠٠٤ عام ويف
بدء قبل بأنه تُفيد أدلًة دير براين الصحفي ق املحقِّ كشف فقد كذبة. عىل قائًما كان
أنه ُزعم لبديٍل اخرتاع براءة عىل الحصول طلب يف شارك قد كان البحثية، دراسته ويكفيلد
حدود يف مايل مبلغ عىل أيًضا حصل قد كان أنه كما الثالثي. التطعيم لقاح من أمانًا أكثُر
أجل من الشخيص الرضر مجال يف متخصصة محاماٍة رشكة من جنيه مليون نصف
اعتقدوا آباءً ويكفيلد إىل أحالت قد ذاتها املحاماة رشكة وكانت البحثية، الدراسة إجراء
دراسته. يف األطفال بهؤالء االستعانة يُمكنه بحيث اللقاح، بسبب أُضريوا قد أطفالهم أن
دير اكتشف فقد فعَلها. إساءٍة أقلَّ كان املصالح تعارض عن ويكفيلد إعالن عدم لكن
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طبية إلجراءات النمو يف ًرا تأخُّ يُعانون الذين األطفال إخضاع تضمنَت التي الدراسة أن
يكون ربما ويكفيلد أن اتضح وأخريًا، أخالقية. إجازة عىل حصلت قد تكن لم جراحية،
عن الناتج د التوحُّ نظرية مع ينسجم بما لألطفال املَريض التاريخ من بعناَرص تالعب قد
علمه، رغم نقل، قد األخري أن إىل العمل يف ويكفيلد زمالء أحد أشار وقد الثالثي، التطعيم
رخصُة ُسحبت كما الدراسة، ُسحبت املطاف، نهاية ويف صحيحة. غري اختباراٍت نتائَج

ويكفيلد. من املتحدة اململكة يف الطب ممارسة
أن بالرضورة علينا يتعنيَّ ال لكن سيِّئ، أمٌر كلَّه هذا إن نقول أن العدل من أنه أرى
عىل د التوحُّ يف بأخرى أو ما بدرجٍة يتسبَّب الثالثي التطعيم بأن القائل االفرتاض نرفض
الكبرية الدراسات عَرشات اكتشفت دراسته، نُرشت أن فمنذ وحده. ويكفيلد سلوك أساِس
عديدة قاراٍت أنحاء يف األطفال من اآلالف مئات وشمَلت جيد بشكٍل أُجريت التي املستقلة
بول أوضح وقد د. والتوحُّ الثالثي التطعيم لقاح بني نوٍع أي من عالقٌة هناك ليس أنه
اليقني سبيل عىل ندري ال زلنا ما أننا املناعة، علم واختصايص األطفال طبيب أوفيت،
من كبري بقدر حاليٍّا نقول أن يُمكننا لكننا التوحد، تُسبِّب التي العوامُل بالضبط هي ما

بها. امُلشتبَه العوامل قائمة من شطبها يُمكن اللقاحات إن التأكد
املعارضة األدلة وجاهة من وبالرغم تماًما، ويكفيلد دراسة من الثقة نزِع من وبالرغم
العالم. دول من وغريها بريطانيا يف الثالثي التطعيم من مخاوُف هناك تزال ال ملزاِعمه،
األطليس، املحيَط الثالثي التطعيم من الفزُع عَرب حتى طويًال وقتًا األمُر يستغرق فلم
التطعيم. مناهضة قضية كاري جيم وصديقها مكارثي جيني أمثال مشاهريُ تبنَّى حيث
الواليات يف الشواغل بني من وكان أخرى. مخاوَف وأفرَزت املزاعم تطورت الوقت، وبمرور
متنوعة، لقاحات يف ثيْمريوسال، مادة وهي الزئبق، عىل معتِمدة حافظة مادة وجوُد املتحدة
التوحد. شيوع زيادة عن املسئولة املادَة هذه للقاح املناهضني النشطاء بعُض اعترب وقد
فقد القلقني، اآلباء من الكثريين إىل بالنِّسبة كذلك.) ٌ خطأ الزعم هذا أن الدراسات (أظهرت
لدراسة فوفًقا بكامله. للقاح الزمني الجدول عىل والرِّيبة الشكِّ من بظالٍل الجدُل ألقى
عىل واحًدا لقاًحا أمريكيني آباء ١٠ كل بني واحٍد من أكثُر رفض ،٢٠٠٩ عام أُجريت
طفَلهم تاركني معينة، جرعاٍت تأجيل اختاروا اآلباء عدد وِضعف لطفلهم، به أُويص األقل

أطول. وقتًا حماية بال
ومحتاًال البعض نظر يف بطًال أخرى: بعبارة أو استقطابيٍّا، رمًزا ويكفيلد ويظل
للحصبة تفشٍّ نوبة أعقاب يف ُكتبت حديثة مقالٌة وصفت وقد آَخرين. نظِر يف خطريًا

52



الرضر؟ ما

الحركة «رائد بأنه ويكفيلد ،٢٠١٤ ديسمرب يف كاليفورنيا والية يف الند ديزني يف بدأت
ويكفيلد. أندرو تسبق لها سنَد ال التي املخاوف فإن ذلك، ومع للقاحات». املناهضة
اإلعالم وسائل إىل بريطاني طبيٌب فيها يذهب التي األوىل املرة هذه تكن لم الواقع، يف
الغرابة وشديد مشابٌه حادٌث وقع فقد باللقاحات. ترتبط أرضاٍر حول ُمختَلقة بمزاعَم

عقود. ببضعة ويكفيلد قبل

شيوًعا. الديكي السعال أعراض أكثر هي عليها السيطرة يُمكن ال التي عال السُّ نوبات
ينجم نَفًسا ليأخذ املرء يجدها التي املشقة فإن الحلق، يف يحدث الذي الضيِق فبسبب
تسميته وراء السبب هو وهذا الديكة، صياح يُشبه عاٍل صوٌت األحيان بعض يف عنها
العينني، ُمقلتَي يف نزيٍف إلحداث يكفي بما شديًدا السعال يكون أن ويمكن االسم. بهذا
إىل تصل مدًة السعال يستمرَّ أن يمكن الحادة، الحاالت ويف والفتوق. الضلوع يف وكٍرس
السمع حاسة أو البرص وفقدان التغذية سوء إىل األحيان بعض يف مؤديًا أشهر، أربعة
عنهم يصدر ال فاألطفال األطفال. عىل خطًرا أشدُّ الديكي السعال لكن الدماغ. تلف أو
يف ويموتون لونُهم يزرقُّ وأحيانًا التنفس، عن يعجزون ذلك، من وبدًال الصياح، صوُت
كلَّ يموتون تقريبًا شخص ألف ٢٠٠ فإن العاملية، الصحة منظمة تقديرات وفق هدوء.
الدول يف الصغار األطفال من هؤالء وأغلب العالم، أنحاء يف الديكي السعال بسبب عام

النامية.
يحمي بل فحسب، الديكي السعال من يحمي ال لقاًحا لدينا فإن الحظ، ولحسن
لألسف لكن، تي). بي (دي البكتريي الثالثي اللقاح وهو والتيتانوس؛ الدفترييا من أيًضا
محتدم جدٍل مثاَر اللقاح هذا أصبح العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيَّات يف الشديد،

املؤامرة. نظريات عىل منهما كبريٌ جانٌب استند شديد، وخوٍف
أكاديمي مؤتمر يف عرًضا ويلسون جون يُدعى بريطاني طبيب قدَّم ،١٩٧٣ عام ففي
رصٍع نوبات يُسبِّب كان البكتريي الثالثي اللقاح يف الديكي السعال ن مكوِّ أن فيه زعم
تبنيَّ وقد األطفال، من صغري عدد إىل البحثية الدراسة استندت األطفال. لدى دماغي وتلف
اللقاح أصًال يتلقَّ لم منهم البعض وأن األطفال حاالت تشخيص يف ٌ خطأ حدث أنه بعدها
شاشة عىل وظهر اإلعالم، وسائل إىل نتائجه ويلسون نقل ذلك، وبرغم البكتريي. الثالثي
أن وزعم مرىض، ألطفال ُمفزعة صوًرا عَرض برنامٍج يف املشاهدة ذروة وقَت التليفزيون
وقد البكتريي. الثالثي للقاح نتيجًة عام كلَّ دماغيٍّا تلًفا يعانون الربيطانيني األطفال مئات

53



ُمتشكِّكة عقول

فقط ٪٣١ إىل العقد بداية يف ٪٨٠ نحو من البكتريي الثالثي اللقاح تناول معدل تراجع
و١٩٧٩؛ ١٩٧٨ عامي خالل الديكي السعال جائحُة ذلك أعقبت وقد .١٩٧٨ عام بحلول
ووفق وويلز. إنجلرتا يف الديكي بالسعال املصابة الحاالت من اآلالف مئات عن أُبلغ حيث

الجائحة. تلك يف حتفه طفل ٦٠٠ نحُو لقي التقديرات،
َحت رصَّ التي الدراسات من املتنامي العدد وأيًضا ويلسون، نظرية مثالب من وبالرغم
الدماغي، والتلف البكتريي الثالثي اللقاح بني املزعومة العالقة عىل أدلٌة توجد ال بأنه
وثائقي فيلم ويف أمريكا. إىل العرشين القرن من الثمانينيات أوائل بحلول الخوف وصل
التليفزيون شاشة عىل اللقاحات» مقامرة تي: بي «دي اسم تحت ١٩٨٢ عام ُعرض
ألطفاٍل املؤثرة باملشاهد مليئًا الفيلم كان الربيطاني، الربنامج يف ُعرض ومثلما األمريكي.
الرضر تجاهلت أو الحكومُة واَرت وقد البكتريي. الثالثي اللقاح بسبب أُضريوا أنهم ُزعم
يطلب لم الفيلم أن صحيح الوثائقي. الفيلم زعم حدِّ عىل الطبية؛ املؤسسة فعَلت وكذلك
واضحة. كانت الضمنية الرسالة لكن أطفالهم، تطعيم عن َف التوقُّ مبارش بشكٍل اآلباء من
وأصبحت اللقاحات»، «مقامرة فيلم فيرش، لو باربرا وتُدعى األمهات إحدى شاهدت
مع بالتعاون فيرش ست أسَّ وقد البكتريي. الثالثي اللقاح بسبب أُضري ابنها أن تعتقد
نفسها عىل أطلقت جمعيًة اللقاحات بسبب أُضريوا أطفالهم أن اعتقدوا آَخرين آباءٍ
ليصبح اُسمها تغريَّ لكن اآلن، إىل قائمًة الجمعية تزال وال مًعا». الساخطون «اآلباء اسم
عدم أن حقيقة االسم يف التغيري عكس وقد اللقاحات». حول للمعلومات الوطني «املركز
السنني، وبمرور البكتريي. الثالثي اللقاح يتجاوز بما نطاقها اتسَع قد باللقاحات ثقتهم
يُتداول تقريبًا لقاٍح كلِّ وفعالية أماِن يف مشابهٌة أخرى وجمعياٌت فيرش جمعية شكَّكت

استخدامه.
عىل النسيت» «ذا دورية من ١٩٩٨ مايو ٢ طبعة احتوت بدأنا. حيث إىل يُعيدنا هذا
أندرو لدراسة نقدية مقالٍة إىل أشارت فقد ذاتها. فيرش لو باربرا بقلم املحرِّر إىل خطاٍب
األمريكيني.» اللقاحات سياسات واضعي ِقبَل من استباقيَّة «رضبة باعتبارها ويكفيلد
الصحة مسئويل أن املفهوم من «لعله تقول: فيرش كتبت الشنيعة، الدوافع إىل إيماءٍة ويف
للمشكالت البيولوجية اآللية مجال يف امُلستِجدَّة الرسيرية األبحاث من ثقتهم يسحبون
األبحاث من النوع هذا إجراءَ بتصميٍم رَفضوا عندما باللقاحات الصلة ذات الصحية
اللقاحات حول للمعلومات الوطني فيرش مركز منح وقد بأنفسهم.» األساسية العلمية

ويكفيلد. ألندرو الحق وقت يف العلم» مجال يف «الشجاعة جائزة
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بأخرى أو بصورة هي ما الثالثي التطعيم من للخوف الحالية الجائحة فإن لذا
الواقع، يف العرشين. القرن سبعينيَّات يف تفاقم الذي اللقاحات من للقلق امتداٍد سوى
لقاح أول اكتشاف منذ وبائعيها ُمصنعيها ودوافع اللقاحات أمان من قلقني الناس أصبح

اإلطالق. عىل

الُجدري لقاح حول الجدل

بالقيح واملليئة بشدٍة املؤملة والبثور الكريهة الرائحة الُجدري ملرض الشائعة األعراض من
فريوسية جسيمات تصبُّ الفم داخل تنفتح التي والقرحات والجسم. الوجه أجزاء جميع يف
وحتى بل والعطس، بالسعال ينترش حيث بشدة؛ ُمعٍد املرض أن يعني ما والحلق، الفم يف
وأربعة حتفهم، بالعدوى مصابني باِلغنَي أشخاص ثالثة كل بني واحٌد لقي وقد الكالم.
وهو أو، مشوَّهني أصبحوا ما فكثريًا املرض من نَجوا الذين أما أطفال. خمسة كل بني من
األطفال. نمو يف تأخٌر وحدث الحوامل وأُجهضت بالعمى منهم الكثريون أُصيب األسوأ،
عام ففي التاريخ. يف اإلطالق عىل آخر مرٍض أي من أكثَر بأناٍس الجدري فتك
شكَّل وقد وحده. العام ذاك يف العالم حول شخص بمليونَي يُقدِّر ما الجدري قتل ،١٩٦٧
نوبات بسبب والحروب املعارك يف وهزائُم انتصاراٌت حدثت فقد التاريخ. مجرى الفريوس
األمريكتنَي استعمار أمام الطريق تمهيد يف ساعد كما وحكام. بملوك وفتك الجدري. تفيش

األصليني. السكان ماليني بقتل األوروبيني املستوطنني ِقبل من والجنوبية الشمالية
بفضل الربِّية من املرض استُؤصل فقد بالجدري. تُصاب لن أنك الحظ لحسن
التطعيم يف الجديدة املمارسات لكن الزمان. من قرنني منذ العالم يف لقاح أول اكتشاِف
يومنا حتى قائمًة تزال ال للقاحات مناِوئة حركاٍت حشِد وإىل اللقاح من القلق إىل أدَّت

هذا.
األطوار غريَب كالسيكيٍّا إنجليزيٍّا ريفيٍّا رجًال جينر كان اللقاح. جينر إدوارد اكتشف
جمع قبيل من بأشياءَ ما نوًعا ا مهتمٍّ كان عرش. الثامَن القرن إىل ينتمي اليشء، بعض
من أكرب أحجام ذات َخرضاوات وزراعة الساخن الهواء مناطيد يف والطريان الحفريات
ظهرية يف األبقار حالبات إحدى يُغازل كان عندما بالجدري اهتمامه ازداد وقد املعتاد.
يُسبب كان مرض وهو البقر، بجدري اإلصابة بأن الشعبي االعتقاد منها وعلم األيام، أحد
املزارع عمال من وغريها األبقار حالباِت يبدو ما عىل تقي كانت األبقار، رضوع يف بثوًرا
اليَدين، عىل ضارة غري بثور بضَع لإلنسان يُسبِّب البقر جدري كان بالجدري. اإلصابة من
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اختبار جينر قرَّر الجدري. مرض ضدَّ الحياة مدى مناعًة يبدو ما عىل يُكسبه لكنه
عانَوا الذين املزارع عمال من عامًال ١٥ بتعريض فبدأ الشعبي. االعتقاد هذا صحة مدى
ذلك، بعد منهم. أيٌّ يَُصب ولم البرشي. الجدري لفريوس البقر جدري من السابق يف
صغريًا صبيٍّا أصاب فقد اآلن. حتى أُجريت تجِربٍة أجرأ أجرى ،١٧٩٦ عام يف وتحديًدا
هذا عىل جينر أطلق الطفل. يمرض لم البرشي. للجدري عرَّضه ثم البقر جدري بعدوى
البقر» «من ومعناها vaccinae الالتينية الكلمة من مشتقة وهي vaccination اإلجراء،
وأوروبا بريطانيا يف الناس مالينُي حصل ،١٨٢٠ عام وبحلول .١٧٩٨ عام نتائجه ونرش
الجدري بسبب يموتون الذين األشخاص عدُد وانخفض التطعيم، عىل املتحدة والواليات

النصف. إىل
للقاح. شتَّى بقاٍع يف معارضون ظهر ما فرسعان الجميع. يبهر لم اإلنجاز هذا لكن
نفَسه املرء تطعيم أن ُزعم فقد دينية؛ أسٍس إىل تستند اللقاح عىل االعرتاضات وكانت
ملجرد أو اقتصادية، حجٍج إىل استناًدا آخرون واعرتض اإللهية. املشيئة عىل اعرتاٌض
األطباء يف وثوقهم عدم إىل إضافة مريضة، أبقاٍر من مشتقٌّ اللقاح أن حقيقة من ِفهم تأفُّ
من لقاحه عن الدفاع إىل جينر اضُطرَّ ،١٨٠٠ عام بحلول اللقاح. هذا يُعطون الذين
التحقري أجل من قليلة قلٍة ِقبَل من الواهية «املساعي يقول: فكتب أهميته، من املنتقصني
محله. يف يكن لم تفاؤله لكن ازدراء.» مثاَر ستُصبح ما رسعان الجديد اإلجراء شأن من
التطعيم قوانني إىل بحقٍّ وامُلنظمة للقاحات املناوئة األوىل الحركات جذوُر تعود
عرش. التاسع القرن وستينيَّات خمسينيَّات يف الربيطاني الربملان أقرَّها التي اإلجباري
اللقاَح أطفالُهم يتناول لم الذين اآلباءَ د هدَّ ،١٨٥٣ عام يف ُطرح الذي األول، فالقانون
السبب ويرجع كبري، بَقبوٍل البداية يف القانوُن حظي وقد والسجن. املالية بالغرامات
بعاٍم، القانون إصدار قبل إنجلرتا اكتسحت السوء شديدة جائحٍة إىل ذلك يف الرئيس
يُفرض لم القانون أن الناُس أدرك عندما جديد من انخفضت التطعيم معدالت لكن
هذَين عىل فعل وكردِة .١٨٦٧ عام يف رصامة أكثَر قانونًا الربملان فأجاز ببساطة. تنفيذُه
أنه اللقاح منتقدو زعم فقد للتطعيم. املناوئة املنظمة الحركات أوىل تشكَّلت القانونني،
،١٩٠٠ عام وبحلول أسَوئها. يف سمٌّ أو تدليٌس وأنه الحاالت، أفضل يف الجدوى عديُم
فقد املتحدة الواليات وأعقبَتها إنجلرتا. أنحاء يف للتطعيم مناوئة جماعٍة ٢٠٠ قرابة ظهر
القرن سبعينيَّات يف الساحة عىل الظهور يف للتطعيم املناوئة األمريكية الجمعيات بدأت

عرش. التاسع
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الحكومُة لهم أذعنت فقد نًرصا. اإلنجليز اللقاح منتقدو ق حقَّ ،١٨٩٨ عام يف
تطعيم عدم يختاروا أن املزعومني الواعني للمعارضني سمح قانونًا أقرَّت إذ الربيطانية؛
شهدت ثَم ومن .١٩٠٧ عام االعرتاضيف شهادات عىل الحصول تسهيل جرى وقد أطفالهم.
إنجلرتا. أنحاء يف جديد من الجدري تفيشِّ نوباُت وارتفعت انخفاًضا، التطعيم معدالت
القدَر اكتسبت للتطعيم املناوئة الحركات تكن لم حيث املجاروتنَي؛ وأيرلندا اسكتلندا ويف
االنخفاض. يف الجدري معدالت واستمرت التطعيم َقبول استمر بعد، التأثري من نفَسه

األعراض تنجِل ولم ذاِته، األول للَّقاح الجانبية األعراض أحَد كان اللقاح من فالقلق إذن
مدى هو اللقاحات من األمد الطويِل االنزعاج بشأن الالفَت اليشء ولعل قط. تماًما
منتقدو ابتكر فقد القرون. مر عىل املطروحة الجدلية الحجج طال الذي التغيري ضآلة
التضحية عىل عازمًة املشاعر، عديمَة وحوًشا األطباء ر تُصوِّ منمقة كارتونية رسوًما جينر
والعرشين الحادي القرن يف للقاحاِت املناوئون وكتب الحيلة. العديمي األبرياء باألطفال
قتل أجل من نفوذًا يريدون «األطباء غرار عىل كثريًة عناويَن حملت مدوناٍت يف منشورات
«سمِّ عىل احتوى الجدري لقاح أن عرش التاسع القرن نشطاءُ وزعم األبرياء.» األطفال
يف هم حقِّ عن ودافعوا والِجراء»، والضفادع الخفافيش وإفرازات وأحشاء ودماء األفاعي
بها يبلغ فلم الحديثة الخرضاء» «اللقاحات حركة أما ُملوَّثني». وغري «أنقياء يبَقوا أن
تحتوي اللقاحات أن ترى تزال ال لكنها أحشاء، عىل تحتوي اللقاحات إن لتقول الحدُّ
أوضح وقد للنُّطف. وُمبيًدا للحرشات وطارًدا د التجمُّ ملنع مذيبًا يشمل بما سموم عىل
بأخرى أو بطريقٍة يُسبِّب الثالثي التطعيم أن مسألة من الحاليَّة املخاوَف أن أوفيت بول
الزعم منطقية مثل البيولوجية، الناحية من تقريبًا، نفِسه بالقْدِر منطقيٌة هي د التوحُّ
ينادي كان الذي عرش، التاسع القرن من األول العقد أوائل يف كثريًا تداوله جرى الذي
عىل يسريون ويجعلهم ونه، يتلقَّ َمن لدى قرون نمو إىل يؤدي الجدري لقاح بأن أصحابه

األبقار. تخور كما ويخورون أربٍع
مخاطِر من للتهويل كبرية دولية مؤامرًة أن تزعم نظرياٌت ظهرت ذلك، كل وخالل
ولضماِن للقاحات، األعراضالجانبية حقيقة وإلخفاء اللقاحات، تلك تُعالجها األمراضالتي
الربيطانيني النشطاء أحُد كتب وقد أرباًحا. والحكومة الكربى الدوائية الرشكات تحقيق
األطباء، يُعززه مختَلق، العدوى من الرعب «هذا يقول: الجدري عن عرش التاسع القرن يف
عىل قبضتهم وإحكام أهميتهم لتعزيز كوسيلة األساس، من صنعوه َمن هم يكونوا لم إن
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من أكثَر انقضاء وبعد قبضتهم.» يف َحراٍك وبال الحيلة عديمَة كانت لطاملا التي األمة
ُخطط أكرب «أحد بأنه البرشي الحليمي الورم فريوس لقاح فيرش لو باربرا وصفت قرن،

الطب.» تاريخ يف املادية األرباح تحقيق
أكثَر تدابريَ إىل اللقاحات بشأن املؤامراتية املخاوف دفعت العالم، أنحاء بعض يف
الزعماء انتقد باكستان، من أجزاء ففي التطعيمات. تلقي عدم اختيار مجرَّد من شدًة
بالعقم. املسلمني إلصابة أمريكية خطًة إياها معتِربين التطعيمات املحليون الدينيون
التطعيم مجال يف العاملني من شخًصا ٦٠ من أكثر ُقتل الربيطانية، اإلذاعة لهيئة ووفًقا
اإلشارة (تجدر .٢٠١٢ عام منذ باكستان يف حرَّاسهم أو سائقيهم أو األطفال شلل ضد
خالل من الثقة عدم من قصٍد دون عزََّزت األمريكية املركزية االستخبارات وكالة أن إىل
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من للتأكد سعيها من كجزء ،٢٠١١ عام يف آباد أبوت يف زائًفا تطعيٍم برنامَج تأسيسها
عينات يجمعوا بأن ا رسٍّ اللقاحات موظَّفي تكليف طريق عن الدن بن أسامة وجوِد مكاِن
غاب التي الخطة هذه انكشفت وعندما الدن. بن أسامة أرسة أفراد من النووي الحمض
وقد اشتباه.) موضَع البالد يف التطعيمات مجال يف العاملني جميع وضَعت املنطق، عنها
وليس نيجرييا. يف األطفال شلل تطعيماِت مجال يف للعاملني مشابهة قتل عمليات حدثت
مستوى عىل فقط بلدان ثالثة من اثنان هما ونيجرييا باكستان أن الصدفة، قبيل من

فيها. ُمتوطِّنًا وباءً يُشكِّل األطفال شلُل يزال ال العالم

أصحاَب التطعيمات ون يتلقَّ ال أطفاٌل لديهم الذين اآلباء جميع ليس الحال، بطبيعة
يزالون ال قد التطعيمات ون يتلقَّ ال الذين األطفال فبعض جامحني. مؤامرة نظريات
تمنعهم مَرضية أسباٌب لديهم وآخرون بتناولها. لهم تسمح ال بدرجٍة السن يف صغاًرا
املوىص الزمنيِّ بالجدول يلتزمون ال الذين اآلباء من وكثري التطعيمات. تلك تلقي من تماًما
الكربى، الدوائية الرشكات مؤامرة من الخوف بسبب ليس ذلك، يفعلون للتطعيمات به
سهًوا سقطوا أنهم وبسبب الطبيب، إىل للذَّهاب وماٍل وقٍت من لديهم ما قلِة بسبِب ولكن
القطيع؛ َمناعة عىل يعتمدون الذين األطفال هم هؤالء الصحية. الرعاية نظام قوائِم من
الذين اآلباء أما املرض. ضدَّ بنا املحيطني معظِم مناعِة من تُكتَسب التي الحماية وهي
بل فحسب، للخطر أطفالهم يُعرضون ال فُهم عمٍد عن أطفالهم تطعيم عدم يؤثِرون

أيًضا. لذلك اآلخرين أطفال يعرضون
أطفالهم تلقي عدم يُؤثِرون الذين اآلباء شيطنُة الخطأ من يكون ربما ذلك، ورغم
بقدٍر ويتمتعون الطيبة والنوايا واالهتمام والحنان الوعَي يملكون اآلباء فهؤالء اللقاحات.
ذاِته الوقت يف ومفوَّهة صغرية قلٍة وبسبب األحيان. أغلب يف واالطالع التعليم من جيد
أفكاٍر إىل املستندة املضلِّلة باملعلومات تعجُّ اإلنرتنت شبكة أصبحت للقاحات، املناوئني من
اإلعالم وسائل أن ِبلة، الطني زاد ومما باللقاحات. الوثوق عدم عىل تُحرِّضنا مؤامراتية
باملزاعم اآلباء أغلب سمع فقد الحيادية. وغياب التحيُّز من بيشء الجدل ر تُصوِّ ما كثريًا
املؤامرة نظريات عن القراءة مجرد فإن حديثة، لدراسة ووفًقا واللقاحات، د بالتوحُّ املتعلقة
نتحدَّث (سوف أطفالهم. تطعيم يف اآلباء رغبة من يُقلل أن يمكن للتطعيمات املناوئة
قد اللقاحات بأن القائلة املزاعم تصديَق القلقني اآلباء عىل ل يُسهِّ ملا التفصيل من بمزيٍد

الثامن.) الفصل يف وذلك رضًرا، تسبِّب
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يف ثقتَنا تُقوِّض املؤامرة نظريات لكن د. التوحُّ تُسبِّب ال اللقاحات واضح: الِعلم
األمور. جميع حسِم بعد حتى طويًال يستمرَّ بأن للجدل الِعنان مطلقًة الِعلم،

الهواء طواحني محاَربُة

العنيف، التطرِف حالة ففي األرواح. من لكثري حصٌد املؤامرة نظريات عىل يرتتَّب إذن
الخوف حالة ويف وتحامالت؛ تحيُّزات من فينا ما َ أسوأ املؤامرة نظريات تستغلَّ أن يمكن
وأعزِّ أحبائنا حماية يف رغبتنا وتر عىل املؤامرة نظريات تلعب أن يمكن اللقاحات، من
نظريات معظم أن إىل اإلشارة تجدر بأنفسنا، للنجاة هاربني نفرَّ أن قبل لكن نملك. َمن
يف منخرطون اليهود أن الناس يعتقد فعندما إحراًقا. أقل مادة من مصنوعٌة املؤامرة
وعندما مقلًقا. يكون فاألمُر سمٌّ، هي األرواح تنقذ التي اللقاحات أن أو ُمروعة، مؤامرٍة
بوالية كاالمازو يف ويعيش جيدة وبصحة الحياة قيد عىل يزال ال إلفيس أن يعتقدون

بشأنه. طويًال التفكري إىل يضطرُّنا ال األمر أن فاألرجح ميشيجان،
ففي سيئة. عواقُب لها يكون قد براءًة أكثَر تبدو التي األفكار حتى ذلك، وبرغم
إرشاف تحت ستانفورد بجامعة النفس علم اختصاصيِّي من ثالثة أجرى ،١٩٩٥ عام
كيه) إف (جيه كينيدي» إف «جون فيلم مشاهدتهم قبل الناس مع حواراٍت باتلر ليزا
— ١٩٩١ عام يف ُعرض وقد باملؤامراتية املشحون الفيلم وهو — ستون أوليفر للمخرج
بعد الناس قال الفيلم، مشاهدة قبل الناس بآراء ومقارنًة مبارشة. الفيلم مشاهدتهم وبعد
أو يتربَّعوا لن وإنهم املقبلة، االنتخابات يف األرجح عىل يُصوِّتوا لن إنهم الفيلم مشاهدتهم
شيئًا مؤقتًا، األقل عىل أفقدهم، الفيلم مشاهدتهم فمجرد سياسية. حمالت ألي يتطوعوا

املجتمعية. باملشاركة إيمانهم من
بعد األمريكيِّني عن دراسًة مؤخًرا بريانت وجوزيف أوسينسكي جو أجرى وقد
املرء تصديُق زاد كلما أنه إىل ال وتوصَّ قصرية. بفرتة ٢٠١٢ لعام الرئاسية االنتخابات
يف رغبًة أقلَّ يصبح أنه كما االنتخابات. يف تصويته احتماالت قلَّت املؤامرة، لنظريات
التربع أو املرشحني أحد لصالح التطوع أو مؤتمرات حضور أو سياسية الفتات تعليق
احتمالية تزداد املؤامرة نظريات يُصدِّقون الذين (هؤالء سيايس. ملنصٍب ح الرتشُّ أو باملال

االنتخابات.) نتائج يف التالعَب تصديقهم
لآلمال ُمخيِّب اتجاٌه هو السيايس االنسحاَب هذا أن وبريانت أوسينسكي ويوضح
السيايس املشهد من املؤامرة نظريات أصحاب من املزيد انسحب كلما أنه إىل نظًرا بشدة؛
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وهذا ذاته، يف أبَديٌّ السياسية الحياة وازدراء إليهم. الساسِة ه توجُّ احتماالُت قلَّت العام،
مبادرين يكونوا أن يمكن املؤامرة نظريات أصحاب أن يف شكٍّ من ما ألنه ؛ بحقٍّ عاٌر
األفعال بكشف جيدة استفادًة منها يُستفاد أن يمكن املزايا فهذه ومؤثِّرين. ومنظِّمني
نظريات أن معناه املؤامراتية به تتَّسم الذي الذاتية العزلة منطق لكن ومقاومتها. الشائنة
وهميِّني. ملتآمرين تعقبًا مفرغة؛ ذهنيٍة دوائَر يف ندور تجعلنا األحيان أغلب يف املؤامرة

سبتمرب. من عَرش الحادي لهجمات العارشة الذِّكرى يف نيويورك يف كنُت مرة ذات
الهجمات، يف حتفهم َلُقوا الذين األشخاص أسماءَ سمعت منهاتن، وسط يف أتجوَّل وبينما
واملحبون األصدقاء يقرؤها املالية، الضاحية من ما نوًعا الهادئة الشوارع يف أصداؤها يرتدَّد
يقف كان الذي املكان يف حديثًا إنشاؤه اكتمل الذي التذكاري النُّصب عند عاٍل بصوٍت
جهة عمارات عدة عبوري بعد لكن األوقات. من وقٍت يف شامَخني التوءمان الربجان فيه
أبنية، و«ثالثة مدبٌَّر» هدٌم سبتمرب، ١١» أصحابه ينادي هتاٌف الصوت هذا حجب الرشق،
سوداءَ ُقمصانًا يرتدون منهم الكثريون وكان احتَشدوا، قد الناس عَرشاُت كان وطائرتان».
الفتاٍت يحملون كانوا كما داخلية!» َمكيدٌة سبتمرب ١١» عليه مكتوبًا شعاًرا تحمل اللون
حدثًا االحتشاُد هذا أصبح املارَّة. عىل يوزِّعونها رقميًة فيديو وأقراَص ونرشاٍت وشعارات
كل سبتمرب من عرش الحادي لذكرى الرسميَة الفعاليات يُرافق متطفل كضيٍف سنويٍّا،
تكتنف تزال ال التي الحقيقيَّني واأللم الحزن مشاعر عن االنتباه من شيئًا يرصف عام،

نيويورك. قاطني من الكثريَ
وضَعتها التي الحقيقية املشكالت عن االنتباَه املؤامرة نظريات ترصُف ذلك، عىل عالوًة
مؤامرًة األرجح عىل ذ تُنفِّ لم األمريكية الحكومة أن حني ففي الضوء. دائرة يف الهجمات
وكان بل يمكن، كان أشياءُ فثَمة اللوم. من كليًة إعفاؤها يُمكن ال فإنه كهذه، رشيرة
وكالة فمثًال سبتمرب. من عرش الحادي هجماِت لتجنب مختلفة بطريقٍة تؤدَّى أن ينبغي
يف يعيشان كانا امُلختِطِفني من اثننَي بأن علٍم عىل كانت األمريكية املركزية االستخبارات
الفيدرايل التحقيقات مكتب لدى سيصبح وكان الهجمات. قبل لشهور املتحدة الواليات
رايت لورانس ذكر البالد. يف بوجودهما علم أنه لو الرجلني مع للتحقيق السلطُة األمريكي
لوكالة التابعة الدن بن أسامة بوحدة املكلَّفني العمالء أحد الوشيك»، «الربج كتابه يف
رؤسائه إىل اإللكرتوني بالربيد رسائل وتَكراًرا مراًرا أرسل األمريكية املركزية االستخبارات
ولم الفيدرايل. التحقيقات مكتب إىل األهمية بالغِة معلوماٍت بتمرير ترصيًحا منهم يطلب

رسائله. عىل أحٌد يردَّ
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بني التواصل فَضعُف الكفاءة. عدم وإنما الحكومة داخل التآُمَر هي املشكلُة تكن لم
الجميع يجعل بشدة، إليها يحتاجون ملن املعلومات إيصال عدُم أخرى بعبارٍة أو الوكاالت،
طريق وعن أخطاء، ارتُكبت لقد أعينهم. أمام املوجوِد الواضِح الخطِر إبصاِر عن عاجزين
ومع مستقبًال. ذاتها األخطاء حدوث تكرار منع عىل قادرين نصبح ربما إليها، التنبيِه
أصبحت اإلرهاب ومكافحة باالستخبارات املختصة األمريكية الوكاالت شبكة فإن ذلك
البريوقراطية من الزيادة عن تكفُّ ال بمستويات مىض، وقٍت أي من تعقيًدا أكثَر اآلن
السياسية التهديدات بشأن املعلومات من هائلة كميات تجمع فالحكومات الزائدة. والعمالة
يزال ال ذلك، ومع املساملني)، املدنيني مالينِي بشأن تجمعه الذي املعلومات كم عن (فضًال
هذه تحظى ال ما وغالبًا أحد. إليهم ينتبه أن غري من الشقوق عرب يتسللون اإلرهابيُّون
ِقبَل من املؤامرة نظرياُت به تحظى الذي االهتمام من الكبري بالقدر الحقيقية القضايا

اإلعالم. ووسائل الناس عموم
غري أيًضا. حقيقية مؤامرات فثمة الكفاءة. عدم إىل يشء كل نعزَو أن يمكن ال بالطبع،
والصحفيون الوشاُة دائًما يكشفها الحقيقية املخالفات أن املؤامراتية مفارقات بني من أنه
الفساد أن يُفرتض الذي نفِسه النظاِم داخل يعملون الذين واملسئولون واألكاديميون
املؤامرة نظريات «أصحاب يقول: بريليت تشيب كتب إصالحه. يتعذَّر نحٍو عىل فيه تغلغل
وتهديداٌت بل — العالم هذا يف واالمتيازات السلطة يف تكافٍؤ عدُم ة فثمَّ جانٍب. يف ون محقُّ
يف ترتكز املؤامراتية أن بريليت يرى ذلك، ومع إصالٍح.» إىل بحاجٍة — نفسه للعالم
والتغيري االستقصائي البحث مجال يف الجادِّ العمِل عن االنتباه رصف عىل األحيان أغلب
لكنها املذهلة، األسئلة من الكثري عىل الضوءَ املؤامرة نظريات «تُسلط ويتابع: االجتماعي.

ة.» املهمَّ اإلجابات عىل تُركز قلما
كرتونية صورة واألسود؛ األبيض باللوننَي العالَم املؤامراتية العاملية الرؤية تُلون
ظالٌل الواقع لكن الِجسام. املؤامرات يُواجهون وهم األشاوس املؤامرة نظريات ألصحاب
املؤامرة نظريات ترصف وهميِّني، متآمرين من فداءٍ ِكباش عن البحث خالل فمن رمادية.
تُحارب كنت إذا نًرصا ق تُحقِّ أن يمكنك فال حلُّها. يمكن واقعية مشكالٍت عن االنتباَه

أصًال. لها وجود ال مؤامرًة
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املؤامرة؟ نظرية معنى ما

برَجي عىل بالطائرات هجماتهم مختطفون شنَّ ،٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي يف
واشنطن األمريكية العاصمة يف البنتاجون ومبنى نيويورك مدينة يف العاملي التجارة مركز
ي رسِّ بتخطيٍط تم قد الهجوم وكان شخًصا. ٢٩٩٦ بحياة أودى ما بنسلفانيا، يف وحقٍل

القاعدة. تنظيم أعضاء من
… أو

برَجي عىل بالطائرات هجماتهم مختطفون شنَّ ،٢٠٠١ سبتمرب من عَرش الحادي يف
واشنطن األمريكية العاصمة يف البنتاجون ومبنى نيويورك مدينة يف العاملي التجارة مركز
رسيٍّ بتخطيٍط تم قد الهجوم وكان شخًصا. ٢٩٩٦ بحياة أودى ما بنسلفانيا، يف وحقٍل

األمريكية. الحكومة أعضاء من
تُصادفنا ما كثريًا العبارة فهذه املؤامرة. نظرية تَعنيه ما يعرفون الجميع أن يبدو
ما كثريًا سواء؛ حدٍّ عىل املغمورة اإلنرتنت شبكة وُمنتديات العامة اإلخبارية املواقع يف
كما التليفزيونية؛ والعروض واألفالم الكتب عناويَن وتُزين فون، واملثقَّ الساسة بها يتفوَّه
فالهبوط األمثلة. لك أُعدِّد أن السهل ومن تقريبًا. يشء لكل بديلة بتفسريات تُلَحق أنها
يف املتورطة هي األمريكية املركزية االستخبارات ووكالة ُخدعة، كان القمر سطح عىل
العاملي والنظام سيِّئة، أشياءَ يف ضالعون واملاسونيون ُقتلت، ديانا واألمرية كينيدي، قتل

العالم. عىل الهيمنة يف آخذٌ الجديد
هاتني ل تأمَّ املؤامرة. بنظرية املقصود يُفرسِّ ال املؤامرة نظريات رسد مجرَّد لكن
يف حدَث واحٍد ليشء تفسريًا تُقدِّمان كلتاهما سبتمرب. من عرش الحادي ألحداث الروايتني
النظرية، الناحية من الزَّعمان، وهذان مؤامرة. نتيجة وقَع بأنه انه تُفرسِّ وكلتاهما العالم.
روايًة فإن ذلك ومع تآمُرها. يُدَّعى التي الجهة يف يتمثَّل الوحيد االختالف تقريبًا. متماثالن
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وما السبب؟ فما مؤامرة. نظريُة بأنها واسٍع نطاٍق عىل إليها يُشار التي هي منهما واحدة
اختالف؟ يوجد وهل االختالف؟

أضاف جيدة. بداية نقطة هو القواميس إىل اللجوء فإن تعريٍف، عن البحث عند
تُفرسِّ التي «النظرية :١٩٩٧ عام يف املؤامرة نظرية مصطلَح اإلنجليزي أكسفورد قاموس

مصلحة.» ذات أطراف بني مؤامرة عن ناتٌج بأنه ما ظاهرٍة حدوث أو معنيَّ حدث وقوع
أنه غري مشابًها، تفسريًا عرشة) الحادية (الطبعة الجامعي وبسرت مرييام قاموس ويقدم
ما حدثًا تُفرسِّ «نظريٌة نفوذ: ذَوي يكونون قد املتورطني بأنَّ تُفيد غامضة إيماءة يُضيف
كثري يف نفوذ ذَوو متآمرون يضعها رسيَّة خطٍة عن ناشئٌة بأنها الظروف من مجموعًة أو

األحيان.» من
تتعلَّق نظريٌة األساس يف هي املؤامرة نظرية فإنَّ الحرفية، التعريفات لهذه ووفًقا
ال فإنهم مؤامرة، نظريُة بأنه ما شيئًا الناُس ينَعت عندما لكن املؤامرات. بتخطيط
للغاية. كثرية املؤامرات يشء، كل فربغم وَحْسب. قديمة مؤامرة أيِّ عن عادًة يتحدَّثون
الرشكات مسئويل إىل وصوًال البنوك لرسقِة يُخطِّطون الذين القانون عن الجانِحني من بدءًا
وعمليات االنقالبات إىل والرِّشوة املخدرات تهريِب ومن عمالئهم، لتضليل يُخطِّطون الذين
هي العالم يف تحدث التي األشياء من كثريًا فإن اإلرهابية، والهجمات واالغتيال الخطف
وليس أقوياء. متآمرون يُدبِّرها ية رسِّ خطٍط أو مصلحة ذات أطراٍف بني مؤامرة نتيجُة
فتعريفنا كهذه. مؤامرات لوجود نظريات وضع يخصُّ فيما يُذكر بأن جدير يشء من هناك
العادية، املحادثات ويف فعليٍّا، املصطلَح الناُس بها يستخدم التي الكيفية يعكس أن ينبغي
أكربُ فاملصطلح مؤامرة. نظرية عليها يُطَلق أن تصلُح ما مؤامرٍة عن نظرية كلُّ ليست

أجزائه. مجموع من
نفسية ظاهرًة باعتبارها املؤامرة نظريات دراسة عىل الشائعة االعرتاضاِت بني من
املنطقي غري ومن واألحجام، األشكال يف بشدٍة ع تتنوَّ فالنظريات ُمتفردة؛ نظرية كل أن
الثبوتية أسانيده إىل استناًدا زعٍم كلِّ َل تأمُّ أن حني ففي واحدة. سلٍة يف جميًعا نحشدها أن
فإن ال، أو صحيحًة ما نظريٌة كانت إذا ما لتحديِد شكٍّ دون الوحيدة الطريقة هو املتفردة
فرضيات باعتبارها املؤامرة بنظريات مهتمني غريُ فنحن املقام. هذا يف يَْعنينا ال األمر هذا
الحال. يقتيض حسبما يُصدِّقونها ال أو الناس يُصدِّقها أفكاًرا باعتبارها ولكن تجريبية،
إىل وتحديًدا السطح، تحَت نظرنا لو — الظاهرة اختالفاتها جميع برغم — أنه والحقيقة
متماثلة. املؤامرة نظرياُت تبدو املزاعم، لتلك أساًسا تُشكِّل التي واالفرتاضات والِبنْية املنطق
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تحديدها يصعب دة املعقَّ األفكار تعريفات فجميع مانع. جامع تعريٌف هناك ليس
تعريف صعوبُة ُربطت وقد الكفاية. فيه بما طويًال وقتًا فيها فكَّرَت لو دقيًقا تحديًدا
أجربت بأنها اشتَهرت مهمة وهي اإلباحية؛ تعريف بمحاولة املؤامرة نظرية مصطلح
بها املقصود «أُدرك قائًال: يستنتَج أن عىل العليا األمريكية املحكمة قاَيض ستيوارت، بوتر
ومقبول ووجيز محدَّد تعريٍف إىل ُل التوصُّ علينا يصعب كان إذا حتى لكن أراها.» عندما
تحدَّث الكفاية. فيه بما ومفيًدا مناسبًا تعريًفا نضع أن يُمكننا املؤامرة، لنظرية عام بوجٍه
باعتبارها املؤامرة نظريات عن املؤامراتية، مجال يف املرموق الباحث هوفستاتر، ريتشارد
تُشكِّل التي والتصورات التصاميم عن فني مؤرِّخ يتحدَّث قد ومثلما للتفسري. «أسلوبًا»
من نوَعني بني الدقيقة الفوارق عن موسيقي ناقٌد يتحدَّث أو الباروكي األسلوَب مجتمعًة
نظريات تمييِز يف مهمتنا فإن و«جرايم» «َدبستيب» وهما اإللكرتونية الرقص موسيقى
من بعًضا نُحدِّد أن هي باملؤامرات تتعلَّق التي العادية القديمة النظريات عن املؤامرة
األسلوَب مجتمعًة تُشكِّل التي املجازية والتعبريات واألفكار االستعارية املوضوعات أهمِّ

املؤامراتي.

إجاباٍت عن تبحث أسئلٌة

بني الخصومة من األكرب الجانَب يُسبِّب الذي بالسؤال نبدأ أن من أفضُل هناك ليس
أن شك ال ببساطة؟ خاطئٌة املؤامرة نظريات هل ومنتقديهم: املؤامرة نظريات أصحاب
نعوم يقول واملثقفني. املفكرين أوساط يف األقل عىل ُمستحَسنة، غري دالالت له املصطلح
فإنهم للناس يُرْق لم شيئًا وقلَت الشعبية، األحياء أحِد يف مرشٍب يف كنَت «لو تشومسكي:
تكون حيث تحريري؛ مكتب يف أو جامعي ناٍد يف كنت لو ا أمَّ يسبُّونك. أو سيرضبونك
الفكري املكافئ وهي استخدامها، يمكن التي العبارات من مجموعة فثمة تهذيبًا، أكثر

املؤامرة».» «نظرية هي العبارات تلك إحدى الغضب. ونوبات باب السِّ لهذا
لهم يروق — الرئيسية عناوينهم محرِّري األقل، عىل أو — الصحفيني من كثريٌ
تَكرار معدِل إىل استناًدا ويحكمون البيان، عن الغني بالوهم املؤامرة نظريات وصُف
العناوين يف و«مختَلقة» و«سخيفة» «مجنونة» مثل بصفاٍت املؤامرة نظرية مصطلح اقرتان
املصطلح يستخدمون أيًضا الساسُة أخرى. مواقَف يف خجًال أكثَر ملؤلِّفني املثرية الرئيسية
وقد أساس. أيِّ إىل تفتقر لهم تروُق ال مزاعَم أن إىل ضمنيٍّا اإلشارة يف يرغبون عندما
نظريات مع أبًدا تتساهلوا «ال قائًال: األمريكيِّني حثَّ عندما مثاًال بوش دبليو جورج أعطى
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تُحاول التي الخبيثة واألكاذيب سبتمرب، من عرش الحادي هجمات حول الشنيعة املؤامرة
أكثَر الباحثون يكون أن يمكن هل اقرتفوه.» عما املسئولية من أنفَسهم اإلرهابيِّني تُعفَي أن
ليس املؤامرة، بنظريات اإليمان تتناول التي الكتب بعض عناويِن إىل استناًدا ًظا؟ تحفُّ
يتناول الذي كتابه عىل أرونوفيتش ديفيد أطلق فمثًال، الباحثني. لدى كبري ٌظ تحفُّ هناك
وين فرانسيس باملثل وينتقُدها الهراء». «تاريخ اسم العرشين القرن يف املؤامرة نظريات
لكتاب الفرعي العنوان وضع حني يف العالَم» الفارغة األفكاُر غَزت «كيف كتابه عنوان يف
الخرايف «الطب مع جنب إىل جنبًا املؤامرة نظرياِت امُلضلِّلة» «املعرفة طومسون داميان

املختلق». والتاريخ الزائف والِعلم
«بالتأكيد، قائًال: بارينتي مايكل أقرَّ مؤامرة؟ نظرية أصحاب بأنهم امُلتَهمني عن وماذا
فكرة أن يرى لكنه قذرة»، «حقائق كتابه يف وذلك خرقاء.» مؤامرة نظريات بالفعل هناك
تندرج ال فهي ثَم ومن فيها؛ نزاَع ال حقيقٌة كينيدي إف جون اغتيال وراء مؤامرة وجود
إخالء فيسك روبرت الربيطاني الصحفيُّ قدَّم وباملثل الغريبة». «األوهام قائمة ضمن
بموضوع يتصل فيما «إندبندنت» صحيفة يف ٢٠٠٧ عام نُرشت رأٍي مقالِة يف مسئولية
شأن ال مؤامرة. نظرية صاحَب «لسُت يقول: كتب سبتمرب. من عرش الحادي هجمات
لحركِة الكالسيكية لألكاذيب مبارشًة تَكراره بعد وذلك باملكائد.» يل شأن ال بالهراء، يل
يف السابع املبنى النهيار الواضح اإلنكار مثل سبتمرب، من عرش الحادي أحداث حقيقِة
املؤامرة: «نظريات كتابه يف بايفورد جوفان النفس عالُم ح يوضِّ العاملي. التجارة مركز
وإنما زيًفا، باعتبارها املؤامرة نظرياِت يُنكران ال وفيسك بارينتي أن نقدية» مقدمة
هذه لكن تُصدَّق، أال يُفرتض املؤامرة نظريات إن قائًال ويتابع اآلخرين. إىل اللوَم يَرصفان

املؤامرة. نظريات يُصدِّقون آَخرين أناًسا أن يبدو وفيما منها. واحدًة ليست
فزعٌم زيف؛ املؤامرة نظريات التمييز. يجب أنه عىل يتفقون تقريبًا الجميع أن ويبدو
معناه هذا هل اإلطالق. عىل مؤامرٍة نظريَة األمر واقع يف يعني ال مؤامرة بوجود صحيح
يعتقد مؤامرة؟ بحدوث كاذب زعٌم بأنها املؤامرة لنظرية تعريًفا ونضَع ُقدًما نمَيض أن
الخوف هي املؤامرة «نظرية بايبس، دانييل املؤرخ لتعريف ووفًقا ذلك. الباحثني بعُض
املؤامرة نظريات لكن حقيقيٌة، املؤامراِت بعَض أن ويعرتف لها.» وجوَد ال مؤامرٍة من
َسنستاين كاس تبنَّاها ذاتُها هذه النظر وجهة أصحابها.» مخيلِة يف إال لها وجود «ال
أكثَر أكاديميٍة بلغٍة عنها التعبري رغم السياسية، العلوم اختصاصيا فريميول، وأدريان
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الزيف، الواضحِة املزاعِم عىل املؤامرة لنظريات دراستهما قْرصَ اقرتحا حيث تحفًظا؛
بعد.» صحتُها يثبت لم أو صحيحٌة هي «التي النظريات تلك بذلك مستبِعَدين

والزيف، الحقيقِة بني الفارِق مع يتعامل أنه هو املسلك هذا مثل سلوك يف املشكلة
الحقائق إىل الرجوع فيها يتم مسألة تماًما؛ دة معقَّ غريَ مسألًة باعتباره والوهم والواقِع
حسبما األشياء.» بها تحدُث التي للكيفية َحْديس «َفْهم إعمال حتى أو إليها، واالستناد
اختالفهم. بقْدر للغاية مختلفٍة نتائَج إىل الناس يقود الَحْدس لكن أرونوفيتش. ديفيد يرى
خطٍّ لرسم محاولة وأي آخر. لدى مؤامراتية حقيقٌة هي ما شخٍص لدى املؤامرة فنظرية
القاطعة األدلة ماهية بشأن أبدي جدٌل مصريُها والزائفة الحقيقية املؤامرات بني واضح
أسئلٌة جميعها هذه ال. أو بهم الوثوق يمكن كان إذا ما ومسألِة الحقيقيني، الخرباء وُهوية

كثريًا. يفيدنا ال ُهراء املؤامرة نظريات بأن الزعم مجرد تعريفنا، حَسب لكن جيدة،
زائًفا أو صحيًحا فيه ُمختصٌم زعٌم كان إذا ما تحديِد إىل الركون فإن ذلك، من األهم
األمر هذا أوملستيد كاثرين أوضحت املؤامراتية. الطريقة سمات من أساسية ِسمٌة يُعِوُزه
غريَ أو حقيقيًة تكون قد مؤامرة عن مقرتَح هي املؤامرة «نظرية تقول: كتبَت عندما جليٍّا
الجدال من املزيَد ببساطٍة هذا يُثري قد األوىل، للوهلة بعد.» صحتها يثبت فلم حقيقية؛
حقيقيًة ما نظريٌة تكون قد املصدِّقني، إىل بالنِّسبة تها.» صحَّ «يثبت عبارة حول يبدو فيما
هذه لكن ريب. دون زائفًة تكون ربما املتشكِّكني، إىل وبالنِّسبة للشك، مجاًال يدَع ال بما
بل الكافية. األدلة إىل تفتقر ألنها مؤكَّدة غريُ املؤامرة نظريات إن أقول ال املشكلة. ليست

عمٍد. عن مؤكدة غريُ املؤامرة نظريات ذلك. من أعمُق هو ما أرى إنني
إعادة لجنة إن تقول روايٌة ة ثمَّ ووترجيت. لفضيحة محتمَلني تفسريين مثًال ل تأمَّ
نيكسون تورَّط ذلك وبعد السياسيِّني، خصومه عىل س للتجسُّ تآمرت نيكسون انتخاب
وصَلت الديمقراطية لتقويض مؤامرة ادعاء من فبالرغم الحقيقة. إلخفاء املؤامرة يف نفُسه
بمؤامرة يتعلَّق األمر ألن ملاذا؟ مؤامرة. نظرية هذه عىل أحٌد يُطلق ال البيضاوي، املكتب إىل
فندَق يقتحمون وهم نيكسون أعوان عىل القبض أُلقي فقد معها. التعامل وتمَّ انتهت
الرئاسة. من األمر نهاية يف نيكسون واستقال ، التسرتُّ عىل األدلة وُكشفت ووترجيت،

األمر. افتُِضح باختصار،
الكتاب تأليف يف اشرتك الذي آلن، جاري طَرحها روايٌة وهي أخرى، لروايٍة َوفًقا
مؤامرة وراءَ يقف نيكسون يكن لم مؤامرًة»، تسميتها عىل يجرؤ أحَد «ال الكالسيكي
من بعنايٍة الفضيحة ِحيكت آللن، فوفًقا مدبَّرة. ُخطَّة كانت بل اإلطالق. عىل ووترجيت
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شملت خبثًا، أكثر بل أكرب، مؤامرٍة من كجزءٍ األبيض البيت عن نيكسون تنحية أجِل
الجديد العامليَّ والنظام الخارجية العالقات ومجلَس كيسنجر وهنري روكفلر نلسون
وإن حتى صحتها. تثبت ال بحيث مدبَّرة وهي مؤامرة. نظريُة لدينا أصبح اآلن القادم.
يعرتف لم فكيسنجر مستمر. التسرتُّ أن نفُسها النظرية تُخربنا حقيقية، بأنها اقتنعَت
عنها النقاُب يُكشف لم والحقيقة جرى، ما حقيقَة بعُد يعرفون ال والناس بالحقيقة،

اآلن. حتى تماًما
من عَرش الحادي ألحداث املتنافستنَي روايتَينا يف نفَسها الثنائية نلحَظ أن يمكننا
املؤامرة، انتهت وراءها، يقُف َمن هو القاعدة تنظيم بأن القائلة للرؤية فوفًقا سبتمرب.
نَسب الدن بن أسامة أن أقلَّها ليس بها؛ تتعلق التي األشياء جميع نعرُف أصبحنا وتقريبًا
الذين فإن داخيل، بتدبرٍي وقَعت األحداث أن ترى التي للنظرية َوفًقا لكنه لنفسه. جرى ما
قد املذهلة. الحقيقة إلخفاء التخطيط يف منهِمكني يزالون ال األحداث تلك وراء يقفون
االعتقاُد معناه النظرية دعم فإنَّ الحالتنَي، ِكلتا ويف حقيقية؛ غريَ أو حقيقية النظرية تكون
أخرى مؤامرة نظرية أيِّ عىل ينطبق نفُسه واليشء بعد. تفاصيلها تُكَشف لم املؤامرة بأن
أو بعُد يعرتفوا لم له املقرتفني لكنَّ وقع، قد يكون ربما فالفعل ببالك. تخطَر أن يمكن

بعد. األمر يُفتضح ولم الحقيقة، يعلمون ال الناس يزال وال عليهم. القبض يُلَق لم
قد يشء وصف مجرِد إىل تهدف ال املؤامرة نظريات أن فينسرت مارك الباحُث أوضح
يغفلون يزالون ال الذين الناس إقناع أمِل عىل خفيًة مكائَد تكشف أنها تزعم لكنها حَدث،
يمكن ال املطَلقة الحقيقَة بأن ِضمني باعرتاٍف مصحوبًة تأتي فهي املزعومة. الحقيقة عن
نضع أن يُمكننا ال لكن نلمحها، أن يُمكن وأننا األنظاِر عن مخبوءٌة وأنها إليها، الوصوُل
القاطعة األدلة لكن األبد، إىل الكشف عىل عصيًة تظلُّ املؤامرة فإن ثَم ومن عليها. أيديَنا
يف املوازين وتقلب الجمهور ستوقظ التي الحاسمة األدلة أخرى بعبارٍة أو املنال؛ بعيدُة
ستظلُّ صحتها، عدم أو النظريات هذه صحة تبيَّنت وسواءٌ بعد. تُكتشف لم األمر، نهاية

إجابات. عن تبحث أسئلًة أعماقها يف

عليه يبدو الذي النحو عىل يشء ال

كانت الهجمات أن سبتمرب من عرش الحادي بأحداث املتعلِّقة املؤامرة نظريات أغلُب تزعم
ترفع التي السفن إىل األساس يف يشري املصطلح هذا الزائف». «العَلم عمليات من عمليًة
هذا نطاُق اتسع وقد الحرب. أو القرصنة ألغراض الحقيقي، عَلِمها بخالف َعَلًما حرفيٍّا
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مواطنيه ضدَّ هجوًما بلٌد فيها يُنظم حاالت أو أمثلة أيَّ اآلن يشمل أصبح بحيث املصطلح
تحقيق أجل من كذريعٍة ارتكبه، قد آخر طَرًفا وكأنَّ الناس لعموم األمر يبدَو أن عىل

حروب. يف الخوض أو متشددة قوانني تمرير مثل شنيع هدف
مواطنيها، ضدَّ هجماٍت لتدبرِي األمريكية الحكومة لدى املزعومِة الرغبِة عىل وكسابقٍة
أوائل يف الجيش قادُة وضعها التي الُخطة كانت «نورثوودز». عملية إىل املرء يُشري قد
إرهابيًة أعماًال األمريكية للحكومة تابعون عمالءُ يُرتَِّب أن هي العرشين القرن ستينيَّات
إحدى يف جاء الكوبية. بالحكومة يُلِصقوها ثم مَدنية وأهداٍف األمريكي الجيش ضد
ثَم ومن كوبا. ونتهَم جوانتانامو خليج يف أمريكية سفينًة ننسَف أن «بمقدورنا الوثائق:
الشعبي.» االستياء من مفيدة موجًة تُثري قد األمريكية الصحف يف الضحايا قوائم فإن
إرهابية هجمات وشن قادمني، كوبيِّني الجئني تنقل سفينة إغراُق األخرى األفكار بني ومن
إىل اضُطروا العسكريُّون القادة حتى الحظ، لحسِن لكنه، واشنطن. والعاصمة فلوريدا يف

العملية. تنفيذ الحال يف كينيدي إدارة رفضت وقد رؤسائهم، من بأوامَر كهذه خطٍط
إذعانًا أكثُر أنها تبنيَّ األخرى اإلدارات فإن املؤامرة، نظريات ألصحاب وفًقا لكنه
ما سبتمرب، من عرش الحادي بأحداث يتعلق فيما فإنه النظريات، لهذه فوفًقا لألمر.
أخرى: بعبارة أو مدبًَّرا، داخليٍّا عمًال كانت القاعدة تنظيم تدبري من أحداٌث أنَّها تبدو
الصيحات كانت سبتمرب، من عرش الحادي أحداث أعَقبَت التي السنوات ففي ذاتيٍّا. هجوًما
وكل جماعي نريان إطالق عملية كلَّ تتعقب مدبَّر داخيل عمٌل يجري ما بأن الزاعمة
املدبَّر الداخيل العمل نظريات عليه تسريُ الذي الجديد النهج لكن تقريبًا. إرهابي هجوم
يف يتمثَّل املؤامراتي النهج عنارص من الثاني الحاسم فالعنرص قديمة. لعادات ِنتاًجا جاء
لنظريات فوفًقا كذلك. نُخدَع بل فَحْسب، ما بأمٍر جهٍل عىل نبقى ال بأننا القائلة الفكرة

عليه. يبدو الذي النحو عىل يشء وال ُمضلِّلة، العالم هذا يف املظاهَر فإن املؤامرة،
الرسمية. للروايات املؤامرة نظريات تتعرَّض عندما جالءً أكثَر تُصبح مة السِّ هذه
تابًعا مختِطًفا ١٩ بواسطة ُشنَّت قد سبتمرب من عرش الحادي هجمات إن لنا فيُقال
وكان الدن، بن أسامة وضعها خطٍط عىل ِبناءً جريمتهم اقرتفوا الذين القاعدة، لتنظيم
الوكاالت بني التافهة والتنافسات والبريوقراطية الكفاءة عدَم نجاحهم يف الرئيس السبب
العاملي التجارة مركز يف السابع واملبنى التوءمان الربجان انهار وقد األمن. عن املسئولة
العديد إىل تستند العامة الرواية هذه فيه. اشتعَلت التي والنريان ِبنيته لتدمرِي نتيجًة
التخصصات مختِلف من الخرباء من اآلالف آراء جمَعت التي املوسعة، التحقيقات من
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منها ق والتحقُّ بشأنها التقيصِّ عىل املستقلِّني الباحثني من املزيُد عكَف والتي واالنتماءات،
نطاقها. وتوسيع واستيضاحها

األمور ِزمام يتوىلَّ َمن أو بوش دبليو جورج فإن املؤامرة، نظريات إىل بالنِّسبة لكنه
الروايات عىل املؤامرة نظريات يعرتضأصحاُب وعندما الرواية. هذه اختلق األمر حقيقة يف
العام الَفهم أنَّ إىل ضمنيٍّا يشريون فهم الحكومة، تُِقرُّها التي التفسريات أو الرسمية
من أعلنَت سلطة ِقبَل من تحضريه جرى محتمل، واحٍد تفسرٍي مجرِد من أكثَر ليس للحدث
األشخاصذاِتهم ِقبَل من ُقدِّم التفسري هذا أن يُعتقد ما كثريًا ذلك، من واألسوأ عنه. جانبها
د. متعمَّ اختالٌق بل مغلوطة، رواية مجرَد ليس فهو املزعومة. املؤامرة وراء يقفون الذين
نُصدِّقه. أن منا السلطات تريد ما هي الرسمية الرواية أن يَرون املؤامرة نظريات فأصحاب
تقرير من فكلٌّ ظ. تحفُّ دون الرسمية الروايات تصديُق علينا يتعنُي ال الحال، بطبيعة
سبتمرب من عرش الحادي أحداث لجنة وتقريِر كينيدي جون اغتيال بشأن وارين لجنة
مطلًقا. منه فائدة ال التقريرين ِكال أن معناه ليس هذا لكن وقصوًرا. خلًال نان يتضمَّ
نتيجة إىل تُشري ومستقلة متعددٍة بمصادَر مدعوًما يكون الذي التفسري هو تفسري أفضل
عىل إنكاره يُمكن أنه معناه الرسمية الرواية أنه عىل التفسريات أحد وتصوير واحدة.
هائل عدٌد بها أدىل التي الكاشفة اآلراء خالصة فعليٍّا يعكس كان وإن حتى واسع، نطاٍق
واحد استنتاٍج إىل جميعها تصل والتي مختلفة، وأجندات انتماءات لديهم الذين الناس من
مزعجٍة آراءٍ لرفِض املؤامرة» «نظرية مصطلح يُستخَدم أحيانًا أنه أُضيف (وقد متَّسق.

لألدلة.) كثريًا االلتفات دون
تنطلَق أن يمكن املؤامرة فنظريات أساسيٍّا. رشًطا ليست رسمي تفسرٍي معاَرضَة لكنَّ
تكون وأحيانًا الرسمية. الرواية عن يُعلن أن قبل حتى الفور، عىل ما حدٍث أعقاِب يف
املتحدة «الواليات كتابه يف ووكر جييس يوضح الرسمية. الروايَة ذاتُها هي املؤامرة نظرية
يرسد االستقالل فإعالن مؤامراتية. شكوٍك عىل تأسَست أمريكا أن االرتياب»، وجنون
«ُخطة» إىل وأدَّى املستعمرات، عانته واالغتصابات» االنتهاكات من «سيًال جاد بشكٍل

الواليات». هذه عىل املطَلق «الطغيان لرتسيخ
للنهج األعمق املنطق أعراض أحد مجرُد هو الرسمية الروايات استساغِة وعدم
أساس عىل تعمل املؤامرة نظريات أن دوجالس وكارين وود مايك يوضح املؤامراتي.
خفي وهٌم واآلخر أغلبه)، (يف مرئي وغري حقيقي أحدهما عاَلمني؛ «هناك بأن االفرتاض
تسري بطبيعتها املؤامرة نظريات فإن لذلك، ونتيجًة الحقيقة.» عىل التسرتُّ إىل يهدف وماكر
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اإلجابة أن ترى املؤامرة فنظريات عقب. عىل رأًسا السائد االعتقاد تَْقلب فهي التيار. عكس
فالحوادث أعظم. خفَي ما وأن العالم، هذا يف أبًدا صحيحًة تكون ال الواضحة البديهية
إىل وبالنِّسبة كاذبة. األعالم وجميع أقنعٌة الوجوه وجميع زائفة والديمقراطية مدبَّرٌة
تقريبًا، يشء كل عىل الشكوك من بظالٍل املؤامراتي النَّْهج يُلقي املتطرفة، املؤامرة نظريات
فالجامعات حقيقة: يصري والخيال خياًال تُصبح فالحقيقة للواقع. األسايس َفْهمنا حتى
والكتب السينمائية األفالم يف املؤامراتية املكائد أن حني يف باألكاذيب الدولة تُزود التي هي
العاملي للنظام الالشعوري املستوى عىل إعدادنا أجل من مت ُصمِّ تنبؤية بَْرمجة هي

القادم. الجديد
أبيض، إىل األَسَود ل يُحوِّ البارع املؤامرة نظرية «صاحب يقول: بايبس دانييل كتب
كتابه قرَّاءَ أيك يستجدي أيك.» ديفيد من براعة أكثُر أحٌد هناك وليس أسود. إىل واألبيض
إلنر). مايكل البديل الطب مماِرس كالم من (مقتبًسا الدولية» للمؤامرة أيك ديفيد «دليل
األطباء عقب. عىل رأًسا انقلب يشء كل الوراء، إىل يسري يشء كل حالنا، ل تأمَّ «فقط فيقول:
ر تُدمِّ والحكومات املعرفة، ر تُدمِّ والجامعات العدالة، رون يُدمِّ واملحامون الصحة، رون يُدمِّ

الروحانية.» ر تدمِّ واألديان املعلومات، ر تُدمِّ الكربى اإلعالم ووسائل الحرية،

السيطرة تحت يشء كل

طائرات باختطاف الشباِب القاعدة تنظيم أعضاء من عضًوا ١٩ شنَّه الذي الهجوم يُعد
يف وقعت التي اإلرهابية الهجمات أكثَر أمريكية معاِلَم تدمرِي يف واستخدامها ِتجارية
لم الهجمات أن كما ذلك، ومع تَلت. لسنواٍت العالم حول أحداثًا شكَّل وقد دمويًة، أمريكا

املؤامرة. مع نفُسه اليشء حدث تماًما، املوضوعة الخطة َوفق تَِرس
الساعة يف ليبريتي نيوارك مطار من ٩٣ رقم األمريكية الجوية الخطوط رحلة أقلعت
املخطوفة الوحيدة الطائرة كانت دقيقة. ٤٠ ب املحدَّد مغادرتها موعد بعد صباًحا، ٨:٤٢
املختِطفون اندفع دقيقة، وأربعني خمٍس ميضِّ وبعد ملحوظ. نحٍو عىل رت تأخَّ التي
وُمضيفة، ضابَطني وقتلوا القيادة، مقصورة نحو الطائرة متن عىل كانوا الذين األربعة
بالطائرة َه التوجُّ هي املوضوعة الخطة كانت واشنطن. العاصمة نحو بالطائرة اتجهوا ثم
٩:٣٢ الساعة يف وتحديًدا دقائق، ميضِّ وبعد الكابيتول. مبنى أو األبيض البيت نحو
القيادة مقصورة من صوتية رسالًة كليفالند يف الجوية املراقبة مسئويل أحُد سمع صباًحا،
هناك مقاعدكم. يف البقاءُ منكم يُرجى إليكم، يتحدَّث الكابتن والسادة: «السيدات تقول:
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أنه يبدو ما عىل املختطف اعتقد أماكنكم.» يف الجلوس يُرجى لذا الطائرة. متن عىل قنبلة
كانت الوقت، ذلك وبحلول الجوية. املراقبة إدارة وليس الطائرة ركاب إىل يتحدَّث كان
عىل والطاقم الركاب وبدأ العاملي. التجارة مركز بربَجي بالفعل اصطدمت قد الطائرات
الجوية والهواتف املحمولة هواتفهم من األرض عىل بالناس االتصال يف ٩٣ الرحلة متن
من مجموعٌة أدركت وقد لهجوم. تتعرَّض أمريكا أن َعِلموا ما ورسعان الطائرة، متن عىل
يشء آخر كان املقاومة. قرروا ثَم ومن انتحارية، مهمة يف كانوا املختِطفني أن الركاب
حياَل ما شيئًا سنفعل تقلقي، «ال الصوت: ينقطع أن قبل زوجته الركاب أحُد به أخرب

بنسلفانيا. يف فارٍغ حقٍل يف لتتحطم الطائرة سقطت ذلك، من دقائق وبعد ذلك.»
الخطة؛ تنفيذ يف ً خطأ كان ذلك أن املؤامرة نظرياُت ترى ال اآلخر، الجانب عىل
الطائرة أن ترى فهي املوضوعة. للخطة وفًقا بالضبط يجري كان يشء كل أن ترى بل
بحيث سلًفا ا ُمَعدٍّ كان شانكسفيل يف التحطُّم فموقع اإلطالق. عىل تتحطَّم لم ٩٣ يونايتد
بذَويهم الطائرة ركاب بعض أجراها التي الهاتفية واملكاملات طائرة. تحطم كموقع يبدو
مرفق إىل الركاب أُخذ حيث هوبكينز كليفالند مطار يف الطائرة وهبطت قة. ملفَّ كانت
واألكثر ذلك. بعد يشءٌ عنهم يُسمع ولم ناسا، األمريكية الفضاء وكالة يتبع قريب بحثي
وكلَّ سبتمرب. ١١ يف حدث مما تفصيلٍة كلَّ بعناية تُدير األمريكية الحكومة كانت ذلك، من
والسياسة «التخيل إخفاقات بأنه سبتمرب من عرش الحادي أحداث لجنة تقرير وصفه ما
شديد. بحرٍص مدبَّرة مكيدة من جزءٍ سوى األمر، واقع يف يكن، لم واإلدارة» واإلمكانات
فضًال ،٩٣ الرحلة مصريُ لنا يُظهر وكما متفاعلة. كثرية بأجزاء د معقَّ مكاٌن العالم
الصعب من كونرتا، إيران فضيحة أو ووترجيت فضيحة مثل أخفَقت التي املؤامرات عن
ها. رسِّ إفشاء أو إفسادها من شخص أيِّ منُع هو ذلك من واألصعب جيدة، مؤامرٍة تشكيل
املرسومة، الخطة َوْفق األمور تسري عندما حتى لكنه املحاولة، من الناس يمنع لن وهذا
النتائج تختلُف عامة، وكقاعدة بها. التنبؤ يتعذَّر مقصودة غريُ عواقُب تحدث ما كثريًا

املستهدفة. النتائج عن املتحققة
بايبس دانييل يقول بكثري. أبسَط العالم هذا يف األشياء تبدو املؤامرة، لنظريات وفًقا
أقلِّ فعىل أعدائهم.» بقدرات مذهل «إيمان يبدو فيما لديهم املؤامرة، نظريات أصحاب إن
تصبح األحداث، املتآمرون يُحرِّك عندما أنه يقرتحون املؤامرة نظريات أصحاب تقدير،
فاملتآمرون ظاهرتنَي. وفطنة ببصريٍة األمور إليه ستصري بما التنبؤ عىل القدرُة لديهم
تامٍّ انصياٍع يف كفريٍق سويٍّا التضافر عىل والقدرة االستعداد لديهم يكون يبدو ما عىل
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طموحاته لديه منهم كلٌّ الناس، من مجموعة وليس واحًدا عضًوا كانوا لو كما للمؤامرة،
وهواياته. وأُرسه وخوالجه

القدرُة لديهم املتآمرين أن تطرًفا، حاالتهم أكثر يف املؤامرة، نظريات أصحاب ويرى
النهج عنارص من العنرص هذا هوفستاتر ريتشارد رصد تقريبًا. يشء كلِّ فعِل عىل
اآللية ِك َرشَ يف العدو يسقط ال بقيتنا، من العكس «عىل يقول: كتب فقد املؤامراتي.
قائًال ويُتابع قصوره.» وجوانب ورغباته ملاضيه ضحيٌة نفسه وهو للتاريخ، الضخمة
تحويل يحاول أو بنفسه، التاريخ آلية ويصنع م يُصمِّ «هو ذلك من النقيض عىل إنه
تامة سيطرًة تفرض املؤامرة إن يُقال ما كثريًا األمر.» واقع يف للتاريخ، الطبيعي املسار
وهي والعلم؛ واالقتصاد اإلعالم وسائل يف تتحكَّم فهي للسلطة؛ ال فعَّ ما مصدٍر عىل
العالم. ِعلل جميع عن مسئولة واملؤامرة وغذائنا. دوائنا من وتنال باالنتخابات تتالعب
الركود، وتُسبِّب البنوك، من أموالهم سحِب إىل املوِدعني وتدفع األزمات، «تصنع فهي
هوفستاتر واختتم فيه. تتسبَّب الذي البؤس» من وتنتفع تستمتع ثم الكوارث، وتفتعل
كجزء تُؤخذ ال الحاسمة «األحداث وإن للتاريخ، ا جدٍّ شخيص تفسريٌ هذا إن بقوله كالمه

ما.» شخٍص إلرادِة كعواقَب ولكن التاريخ، مسار من
ما باستثناء بالغة؛ بكفاءة يتمتَّعون فاملتآمرون لها. االنتباُه ينبغي نقطة هناك لكن
فإن املؤامرة، نظريات من الكثري مع الحال وكما آلَخر. آٍن من بسيط زلٍل من يعرتيهم قد
إخباري تقرير أفرزها كليفالند يف بأماٍن هبطت ٩٣ يونايتد الرحلة بأن القائلة الفكرة
الخطأ. ُرصد عندما رسيًعا ُسحبت ثم الدائر، االرتباك خضمِّ يف ٍل بتعجُّ وتكرََّرت مغلوط،
دليًال كان وسحبه الخط، طول عىل صحيًحا التقريُر كان املؤامرة، نظرية إىل بالنِّسبة لكن
املؤامرة كانت فلو املؤامرة. نظريات من الكثري أساس هي كهذه ُمريبٌة ٌت زالَّ . التسرتُّ عىل
علم ملا أبًدا، واحد دليٌل املتآمرين أيدي من يُفلت لم ولو يشء، كل برغم تماًما، محبوكة
إن قال عندما بِجالء الفكرة هذه كولينز لورين أوضح املتآمرون. يصنع بما قطُّ أحد
الذي النحو عىل والتأثري والقوة الكفاءة من قدر «عىل يبدو ما عىل تكون ما دائًما املؤامرة

املؤامرة.» نظرية صاحُب أراده

األشياء جميع يف الرشيكمن

لكتابه للرتويج ٢٠٠٥ عام جولة خالل الجماهري جريفني راي ديفيد الربوفسري أخرب
قاعدًة جذب الذي سبتمرب» ١١ وأحداث بوش إدارة عن مقلقة أسئلة الجديد: هاربر «بريل
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ال ا جدٍّ ا مهمٍّ شيئًا تعرف أن فعليٍّا املمكن «من قائًال: جماهريه وأخرب القراء، من عريضة
محليون.» إرهابيون أداره داخليٍّا، عمًال العاملي التجارة مركز تدمري كان للشك. مجاًال يدَع
فضح عىل يعتمدان حضارتنا بقاءُ حتى وربما جمهوريتنا «رفاهية قائًال: جريفني واختتم

الحار. التصفيق من بعاصفٍة كالمه ُقوبل سبتمرب.» ١١ يف جرى ما حقيقة
أحداث حقيقة لحركة الهادئ والصوت األكاديمي الوجه هو جريفني الربوفسري
له غليظ صوت ذو تكساس والية من رجل وهو جونز، ألكس سبتمرب. من عرش الحادي
ملا الجرأة من مزيًدا يُضيف املحلية، اإلذاعية املحطات من العديد يبثه يومي إذاعي عرٌض
الحادي أحداث حقيقة لحركة املنارصين احتشاد يف للصوت بمكٍرب جونز أمسك فقد يحدث.
كذريعة إرهابيًة هجماٍت ذ تُنفِّ «الحكومة بأن املارة وأخرب شيكاغو، وسط سبتمرب من عرش
كي سياسيِّني، رقيًقا تجعلنا كي نا، تأِرسَ كي ملاذا؟ بوليسية. دولة إىل أمريكا لتحويل
سبتمرب ١١ والسادة، السيدات الكوكب. تغزَو كي عاملية، إلمرباطورية كمحرٍك تستخدمنا

داخلية.» مؤامرة
هي للمشاعر املهيجة فاملزاعم وجريفني. جونز عليه اعتاد نهٌج امُلروع التهويل
وصوًال للسامية املعادي الدم ِفرية من بدءًا املؤامراتي، النهج عنارص من محوري عنٌرص
جون الفرنسية. الثورة أعقاب يف ظهرت التي األركان كاملِة األوىل املؤامرة نظريات إىل
الفصل يف إليها أرشنا التي للمتنورين املناهضة األطروحات إحدى مؤلِّف هو روبينسون
إفشاءاته ِعظم مدى إيصال أجل من الكبرية للحروف املتحرِّر استخدامه (وكان األول
معلِّقي جانب من قروٍن مرور بعد الكبرية الحروف مفتاح استخدام إلساءة إرهاًصا
وهو وواضح، رصيح غرٍض أجِل من جمعيٌة «تشكَّلت يقول: كتب الغاضبني)، اإلنرتنت

الحاليَّة.» أوروبا حكومات بجميع واإلطاحة الدينية املؤسسات جميع اقتالع
حفالت إلقامة يتآمرون فالناس ومحموًدا. رضوريٍّا شيئًا املؤامرة تكون أن ويمكن
األقل (عىل القومي األمن لحماية تتآمُر االستخباراتية والوكاالت ألصدقائهم. ُمفاجئة
يُدبِّرها التي املكائد من بدءًا شائعة، واملدمرة القاسية فاملؤامرات ذلك، وبرغم نظريٍّا).
األعمال إىل وصوًال الحياة، عىل التأمني بوليصة رصِف أجل من زوجته لقتل األزواج أحد
ِ امُلتسرتَّ الفعل كون إىل تحديًدا يرجع وذلك يَة الرسِّ األمُر يتطلب وأحيانًا الشنيعة. اإلرهابية
تكون ما غالبًا املكائد من األنواع هذه حتى لكن األخالقية. الناحية من مشبوًها عليه
يف املختصان الباحثان فلمينج، وكريس جني إيما ص تلخِّ والنطاق. الطموح يف محدودة
يف نعيش ال نحن علمنا، «حسب فيقوالن: نعرفه. الذي املؤامراتي النشاط نوَع املؤامرات
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املؤامرات مالينُي فيه تعتمل عالٍم يف نعيش لكننا اثنتان، أو قوية مؤامرة فيه تعتمل عالٍم
أغلب أن ويُضيفان أبًدا.» تهدأ ال التي — املتوسطة املؤامرات بعض وربما — الصغرية

بشأنها.» التنظري تستحق وال وتافهة «مبتذلة الحقيقية املؤامرات
عموًما تتَّسم املؤامرة فنظريات التفاهات. هذه ملثل وقٌت لديه ليس املؤامراتي والنهج
ِسمٌة لديهم املتآمرين إن يُقال تقدير، أقل وعىل وطموًحا. مكًرا أكثَر متآمرين بنوعية
ولديهم أجلها، من التدليس تستحق غنيمٌة «لديهم فهم مكيافيليل. سمات من بارزة
أوسينسكي جو قول حد عىل األمر.» كلَّفهم مهما عليها الحصول عىل والقدرة اإلرادة
املستفيد؟ َمن وهي: كثريًا ترتدَّد الزمٌة لديهم املؤامرة نظرية فأصحاب بريانت. وجوزيف
وإمعانًا به. مشتبًها نظرهم يف تلقائيٍّا يُعد ما موقٍف من يستفيُد أنه يرون شخص فأي
أن عادًة منها ع نتوقَّ التي املؤسسات أو األفراد هم األوغاد أن يظهر ما كثريًا املكيدة، يف
بانتخابات مناصبَهم تولَّوا الذين الزعماء غرار عىل العام، الصالح يف هو بما تترصف
فإن األحيان، من كثري ويف اإلعالم. ووسائل الصحية، الرعاية خدمات ومقدمي ديمقراطية،
مؤسسات وحلِّ بأكملها، بحكومات اإلطاحة تربير إىل يؤدِّي قد املؤامرة نظريات تسويغ

التاريخ. كتابة وإعادة لها، الجنائية واملالحقة ِتها برمَّ وصناعات
لكل املانعة الجامعة «التعبريات املؤامرة نظريات تصبح املتطرفة، الحاالت ويف
وكأنه يبدو ووترجيت فضيحة يف السيايس الفساد من تجعل التي املنظَّم الرش أشكال
عاديِّني. مجرمني مع نتعامل ال فنحن وفلمينج. جني قول حد عىل تافهة.» طائشة كذبة
الذاتية املصلحة رحم من تُوَلد التي اليومية املكائد مجرد يتجاوز الخبيث فطموحهم
صفحات من خَرجوا قد وكأنهم يبدو أوغاٌد فهؤالء واإلجرام. والقسوة والفساد والتنافس
ويرتكبون نُعانيها، التي العلل جميع يف يتسببون بأنهم متََّهمون فهم املصورة. الكتب أحد
املطاف نهاية يف ويسَعون روتيني نحٍو عىل املتصورة غري املقيتة الوحشية األعمال جميَع
يعجُّ املؤامرة، نظريات أصحاب نظر يف فالعالم، به. نعتزُّ يشء كل تدمري أو لتقويض
بكل د املتجسِّ الرش مواجهة يف جميًعا فنحن املطلقة. األخالقية واملبادئ الجسيمة باألخطار
يقول أن للمرء «يمكن يقول: السياسية، العلوم اختصايصُّ زاوادزكي، بول كتب أركانه.
شيطاٌن املرة هذه يف لكنه الشيطان، أعادت املؤامرة] [نظريات إن املفارقة سبيل عىل
جريفني، راي ديفيد إىل أنِصْت فقط املبالغة، من نوٌع هذا بأن شعرت إذا برشي.»
للغاية ُمنصبٍّا تركيزنا وأصبح شيطانية، قوة علينا استحوذت «لقد الهادئ: األكاديمي

ممكنًا.» تقريبًا يشء كل أضحى بحيث والسيطرة الثراء شهوة عىل
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الغريبة األشياء عن البحث

لتجميِع املؤامرة نظريات أصحاب جانب من البطولية» «املساعي هوفستاتر ريتشارد الحظ
إىل املؤامرة نظريات أصحاب ينظر «ال بايفورد: جوفان ويقول مصالحهم. تدعم أدلٍة
ة فثمَّ قني.» ومحقِّ باحثني أنفسهم يعتربون ولكن مغوية، لقصٍص رواًة باعتبارهم أنفسهم
من عرش الحادي وهجمات كينيدي اغتيال مثل ألحداٍث نفسها كرََّست كاملة منظومات
التزاًما املتآمرين أكثُر ويمتلك تُحىص. ال التي املؤامرة نظريات من ذلك وغري سبتمرب،
مناهضيهم. معرفَة األحيان، أغلب يف بكثري، تفوق بموضوعهم، ودقيقة تفصيلية معرفة
تبهرك فربَّما سبتمرب، من عرش الحادي أحداِث حقيقِة حركِة أنصاِر أحَد جادلت فلو
باعتبارها املؤامرة اتجاه يف بوضوٍح تُشري التي والحجج الحقائق من تنتهي ال قائمٌة

متكافئ. نحٍو عىل األدلة جميع مع يتعامل ال املؤامراتي النهج لكن الوحيد. التفسريَ
،٢٠٠١ سبتمرب ١١ يوم ظهرية الرشقية، الزمنية املنطقة بتوقيت ٤:٥٤ الساعة يف
ُركام من مسافة عىل تقف نيويورك، مدينة يف الربيطانية اإلذاعة هيئة مراسلة كانت
قد ثالثًة سحاب ناطحة إن وقالت الدخان، منه ينبعث الذي خلفها التوءمني الربَجني
يف الوحيدة املشكلة العاملي. التجارة مركز يف السابع املبنى تقصد وكانت للتو؛ انهارت
يف نرى أن املمكن من كان الواقع، يف بعد. انهار قد يكن لم السابع املبنى أن هي تقريرها
لكان القصة، نهاية هذه كانت لو قائًما. يزال ال كبريًا جزءًا املراِسلة، كتِف أعىل من الخلفية،
ميض٢٦ بعد لكن طويل. وقت منذ األرجح عىل النسيان طيِّ يف أصبح قد الخاطئ التقرير
انقطاع من فقط دقائق خمس انقضاء وبعد ٥:٢٠؛ الساعة يف وتحديًدا ذلك، من دقيقة
املبنى. انهار لندن، يف الربيطانية اإلذاعة هيئة واستديو املراِسلة بني غامٍض لسبٍب اإلرسال
األدلة لنوعية نموذجي مثاٌل هو السابع املبنى انهيار عن ألوانه السابق التقرير
أيُّ للتقرير فليس الرسمية، الرواية إىل وبالنِّسبة املؤامرة. نظريات إليها تستند التي
حالة يف املبنى أن معلوًما وكان منهاتن، وسط يف ُملتِبسة كانت فاألمور حقيقية. أهمية
فإن املؤامرة، نظريات لبعض وفًقا لكنه خطأ. مجرَد انهياره بشأن التقرير وكان سيئة،
كهذه فأشياء دليل. فهو سبتمرب؛ من عرش الحادي لهجمات فهمنا يف كثريًا يُفيد التقرير
رشياِن بمثابِة — الفور عىل تفسريها الرسمية الرواية تستطيع وال غريبًة تبدو تفاصيُل —
نتيجٍة إىل تقود التي األفكار من سلسلًة يولِّد غريب تافٍه يشء وكلُّ املؤامرة. لنظريات حياة
املبنى عن الخاطئ التقرير يُشري املؤامرة، لنظريات فوفًقا مؤامرة. ته برمَّ األمر أن مفاُدها
استبََقت املراِسلة وأن سيحدث، بما علٍم عىل كانت الربيطانية اإلذاعة هيئة أن إىل السابع،
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لوالها. ثغرٍة بال ستصبح كانت مؤامرٍة يف البسيطة الزالت تلك إحدى لها؛ املكتوب النصَّ
أيًضا ُخطِّط قد يكون أن يستتبُع فهذا مسبًقا، له ُخطِّط قد السابع املبنى انهيار كان وإذا

بدايتها. من بدقٍة ُدبِّرت بأكملها الكارثة أن يعني ما وهو التوءمني، الربجني النهيار
يف وتافه غريب يشء كلِّ استخدام طريِق عن إنه قائًال كييل براين الفيلسوف أوضح
الرسمية الروايات من أقوى املؤامرة نظريات تبدَو أن يمكن كبرية، جامعة نظرية نسج
املنافسة؛ النظريات يفوق تفسريًا تعطي ما «دائًما املؤامرة فنظريات أركانها. تكاُمَل ملجرد
الرواية بيانات من كالٍّ تُفرسِّ أن املؤامرة لنظريات يمكن مؤامرة، ادعاء خالل من ألنه
يستدرك كييل لكن تفسريها.» عن املتلقاة النظرية تعجز التي الشاذة والبيانات اة املتَلقَّ
مكان كل يف وشاذة غريبة أشياءَ تجد أن فيمكنك وهم. مجرُد الظاهرية امليزة هذه إن قائًال
وتناقضاٍت أخطاءٍ عىل دائًما سينطوي دة املعقَّ لألحداث وفهمنا بحثك. يف اجتهدَت إذا
طبيعة إىل «استناًدا بقوله: كييل ويختتم معصومني. والبرشغري مشوش فالتاريخ وثغرات.
املحتملة النظريات أفضل حتى أنه ع نتوقَّ أن ينبغي النقصان، يعرتيها التي للعالم َفهمنا

املتاحة.» البيانات لجميع تفسري تقديم عن تعجز قد
من فكثري جوهرها. يف القيمة عديمُة الغريبة األشياء هذه مثل أن معناه ليس هذا
تفسريها عن تعجز غريبة بيانات اكتشاف من تنشأ والتحسينات العلمية االكتشافات
غريب، ضئيل يشء كل عىل بالغة أهميًة يُضفي املؤامراتي النهج لكن الحاليَّة. النماذُج
تُصبح أن يمكن ال بأكمله. السائد التفسري عىل الشك من ظالٍل إلقاء يف إياه مستخدًما
الحقائق سياق يف وضعه خالل من إال عادل تقييٍم موضَع الغريب لليشء الحقيقية القيمة

فيها. يُشكك أنه يبدو التي
كبرية أهميًة يُولون كينيدي جون باغتيال املهتمني الخرباء بعض هذا، عىل كمثاٍل
داالس يف بالزا دييل حديقة يف املارة بعُض ح رصَّ اليوم، ذلك يف بأنه القائلة للحقيقة
واستناًدا — صحته ثبَتَت إذا الذي األمر وهو نارية؛ طلقات ثالث من أكثر سمعوا بأنهم
يُلقَي أن يمكن فإنه — يُفرتض حسبما نارية طلقات ثالَث أوزوالد هاريف يل إطالق إىل
أوزوالد بأن تُفيد والتي وارين لجنُة إليها لت توصَّ التي النتائج حول الشك من بظالٍل
التي األخرى األدلة عىل أولويًة هذه العيان شهود أدلة تُعطى عليه، وبناءً بمفرده. عمل
هو التسرت) إىل تعزوه (أو بذكره املؤامرة نظريات تُعنى ال ما مؤامرة. وجود إىل تشري
نارية طلقات أربع بسماعهم حوا رصَّ َمن هم الشهوِد من فقط املائة يف خمسًة أن حقيقة

طلقات. ثالث الشهود من ٪٨١ سِمع وقد أكثر. أو
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األحوال جميع يف الغَلبة

اغتيال يف رسمية تحقيٍق لجنِة أول وهي وارين، لجنة يف الرشيف بدوره وارين إيرل يشتهر
نظريات من كثري يف محورية شخصيًة وارين أصبح فقد جهوده، إىل ونظًرا كينيدي.
التسرتُّ عملية يف الرئيس الدور أُعطي حيث كينيدي؛ اغتيال حول ِحيَكت التي املؤامرة
وذا — صارًخا مثاًال وارين كان الوقت، ذلك من عقَدين قبل أنه املفارقة فِمن لذا الكبرية.
من جزءًا سنجعله الذي املؤامراتي النهج عنارص من األخري للعنرص — كبرية أهمية
عليه وبناءً دحضه، أو مهاجمته يمكن ال منطٍق حول تتمحوُر املؤامرة فنظريات تعريفنا.

العكس. تُثبت التي األدلة حتى املؤامرة؛ ينفي اإلطالق عىل يشء ال
٩٠٦٦ رقم التنفيذي األمَر روزفلت فرانكلني الرئيس ع وقَّ ،١٩٤٢ فرباير ١٩ يف
يُمنع أن يجوز عسكرية كمناطَق البالد أجزاء بعض بتحديد الحرب وزير يُخوِّل الذي
مجموعًة يستهدف التنفيذي األمر كان الغامضة، صياغته وبرغم األشخاص. جميع منها
أكثر — يابانية أصول ذَوي شخص ألف ١٠٠ من أكثر ُطرد فقد األشخاص. من محدَّدة
اعتُرب اعتقال. معسكرات إىل وأُرسلوا منازلهم من — أمريكيني مواطنني كانوا نصفهم من
«االستكمال أن أوضح ٩٠٦٦ رقم التنفيذي األمر أن إىل نظًرا رضوريٍّا الصارم اإلجراء هذا
الجبهة عىل والتدمري» س التجسُّ من املمكنة الحماية أوجه جميَع يتطلب للحرب الناجح

الداخلية.
لتقويض يتآَمرون كانوا اليابانية األصول األشخاصذوي أن عىل الدليل كان ماذا إذن
أعقبت التي الستة األسابيع خالل تخريبية أعمال أيُّ وقعت قد يكن لم الحربية؟ الجهود
عدم إىل ل توصَّ قد الفيدرايل التحقيقات مكتب وكان هاربر، بريل عىل الياباني الهجوم
وجود عدَم فإن املؤامرة، نظريات إىل بالنِّسبة لكنه أمنية. تهديدات أي عىل أدلٍة وجود
كاليفورنيا لوالية العام املدعي وارين، إيرل وكان بفعاليَّة. تسري املؤامرة أن معناه أدلة
الكونجرس: أمام شهادته يف وارين قال فقد االعتقال. عن املدافعني أقوى أحد آنذاك،
أيِّ وجود عدم إىل نظًرا أنه يعتقدون مسئولينا من وبعٌض شعبنا ِمن كثريون «لألسف،
الحرب، بَْدء منذ الدولة هذه يف الخامس للطابور نشاط أي وجود وعدم تخريبية أعمال
بأن القائلة النظر وجهة أتبنَّى لكنني ضدنا. يُخطِّط أحٌد هناك ليس أنه معناه ذلك فإن
أن هنالك ما كلَّ بأن اللجنة وارين أخرب ته.» برمَّ موقفنا يف بشؤم ينذر دليل أوضح هذا
محاولٌة تلك أن «أعتقد وارين: أوضح رضبتهم. لتوجيه املواتية اللحظَة ينتظرون املخربني

األمن.» من زائفة بحالة إلشعارنا
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إذ مشابهة ريبٌة لديهم سبتمرب من عرش الحادي أحداث حقيقة حركة أنصار
لقاءٍ يف جويت تشارلز اإلذاعي املذيِع ذلك عن عربَّ كما مفقودة، أدلة بوجوِد يعتقدون
كان الذي ميكانيكس» «بوبيوالر مجلة مراسيل أحد كوبرين، ديفيد مع ٢٠٠٦ عام محتدم
حوَل االثنان اختلف الهجمات. حول املؤامرة نظرياِت يدحض كتاٍب تأليِف عىل يعمل
متى أعوام. خمسُة مرَّت لقد «اللعنة! حنٍق: يف جويت تساءل فقد املحجوبة. األدلة أهمية
كفايًة هناك أن «أعتقد قائًال: الرد يف كوبرين وبدأ األدلة؟» عىل األمريكي الشعب سيطَّلع
ني مهتمِّ لسنا «حسنًا، بقوله: قاطعه جويت لكن حدث.» ما تُفرسِّ التي املتاحة األدلة من
املحجوبة.» األدلة هو يَعنينا ما نعرفها. لم التي باألدلة مهتمون لكننا عَرفناها، التي باألدلة
أن يمكن ُمناقضة أدلة وجود فإنَّ املؤامرة، عىل دليًال أدلة وجود عدم كان وإذا
الحادي أحداث حقيقة حركة أنصار من الكثريين إىل فبالنِّسبة إدانة. أكثر حتى يكوَن
عن ومنقوصة متحيزًة األحوال أفضِل يف الرسمية التحقيقات كانت سبتمرب، من عَرش
التي الدن بن أسامة فيديوهات أن حنِي يف تدليس، عىل انطَوت األحوال، أسوأ ويف عمٍد،
للمنطق ووفًقا له. شبيٌه استُخدم حيث مفربَكة كانت الهجمات عن بمسئوليته فيها اعرتف
بأنه تفسريه حتى يمكن املتهمني املتآمرين جانب من املبارش اإلنكار فإن املؤامراتي،
املركزية االستخبارات وكالة مذكرات من مذكرة أشارت فقد بالجريمة. ِضمني اعرتاٌف
أُرسلت والتي كينيدي، اغتيال مؤامرة نظريات موضوع تتناول التي ١٩٦٧ لعام األمريكية
االغتيال عملية لتُنظِّم كانت الوصف بهذا جديرٍة مؤامرة أي أن الخارجيِّني، العمالء إىل
لدى املتآمر للشخص الصحيح الخياَر ليُصبح يكن لم («فأوزوالد للغاية. مختلفٍة بطريقة
«نظرية كتاب مؤلف ديهافن-سميث، النس إىل بالنِّسبة لكن مثًال.) عاقل»، إنسان أيِّ
عىل هي، متقنة، غريَ بَدت االغتيال عمليَة بأن القائلة الحقيقة فإن أمريكا»، يف املؤامرة
ديهافن-سميث كتب محرتفني. أشخاٍص أيدي عىل ت تمَّ العملية أن عىل دليٌل النقيض،
عىل القدرة وهي الحقيقية، الخربة ِسمات جميع عىل تنطوي كانت االغتيال «عملية يقول:

هاٍو.» مجرد املرء فيه يبدو الذي الوقت يف واملهارات الخبرية املعرفة استخدام
مستحيل. أمٌر املؤامرة نظرية دحض محاولة فإن هذا، الذاتي العزل منطق بفضل
اعتمال؛ حالِة يف تكون ما دائًما النظرية فإن جوهريٍّا، ُمثبتة غريُ املؤامرة نظريات أن فبما
وانعطافات التواءات اختالق طريق عن لدحضها محاولة أيِّ مواجهِة عىل قادرًة تكون إذ
يف الحقيقة، عن للباحثني تضليٍل محاولُة أنها عىل ستُفرسَّ لدحضها محاولة فكل جديدة.
املؤامرة عن اللثام إماطة يف املؤامرة نظريات أصحاب جانب من املتواصل اإلخفاق أن حني
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نظريات تتمتَّع وال الناس). عموم (وسذاجة أعدائهم ونفوذ قوة مدى عىل إال يدل ال
مؤامرة، األمر بدا ما فإذا بسببه. تزدهر هي بل فحسب؛ الدحض من بحصانٍة املؤامرة
تصبح املؤامرة نظرية ضد فاألدلة مؤامرة. بالتأكيد فهو مؤامرة، يبُد لم وإذا مؤامرة. فهو

األحوال. كل يف صائبة فهي مؤامرة. وجود عىل أدلًة

مناسب تعريف

ة ثمَّ ُقدًما، وامليضِّ املوقف تقييم قبل لكن املؤامراتي. للنهج عنارصحاسمة ستَة إذن عَرْضنا
باملوضوعية، زائًفا انطباًعا يُعطَي أن يُمكن مراجعة قائمِة إىل الوصول هنا. واجب تحذيٌر
يُطلق ما أو عنه؛ نبحث َمن وجِه ملالمِح صورًة بحوزتنا بأن الشعور أخرى: بعبارة أو
لكن شيوعي». جارك أنَّ تستنتج «كيف نهَج املؤامرة نظريات يف الباحث نايت بيرت عليه
مدى يف بشدة تتبايُن املؤامرة ونظريات «املؤامرات أن حان يوضِّ فلمينج وكريس جني إيما
محلِّل فكل لرورشاك. الحرب بقع اختباَر أحيانًا تُشبه وهي وتأثريها، ونطاقها مصداقيتها
املؤامرة نظريات مثل غامض مفهوم وتعريف مختلفة.» بطرق ها ويُفرسِّ إليها ينظر
ُمجرَّبة قواعَد باعتبارها هنا أوردناها التي الستِّ الخصائص إىل انظر إذن ذاتية. مسألٌة

ثابتة. قواننَي باعتبارها ال
ُمسهبة أطروحات عن عبارٌة املؤامرة نظريات بعض أن حني يف ذلك، إىل وإضافة
عن تعبري صورِة يف يظهر منها اآلخر البعض فإن وُمستفيضة، وتفصيلية وجامعة
فبدًال فحسب». سؤاًال «أطرح تكتيك قبيل من يشء أخرى: بعبارة أو داخيل، إحساس
يبدو فيما تُثري أسئلًة هنا املؤامرة نظرية صاحب يطرح متماسكة، رواية افرتاِض من
شخًصا أن ِضمني بافرتاٍض دوًما مغلًفا ذلك ويكون — الرسمية بالرواية تتعلق مشكالٍت
مايك النفس لعالم وفًقا التكتيك، هذا السامع. إىل التفاصيل َفْهم مهمَة تارًكا — يكذب ما
نظريات دحُض يمكن حيث اإلنرتنت؛ شبكة ظهور مع َرواًجا يبدو فيما اكتسب وود،
ليست هذه لكن النقد. من واقيٍة كدرٍع الغموض يُفيد أن ويمكن طرحها، فور املؤامرة
الذين األشخاص جانب من رخيصة دفاعية كآلية فحسب تُستخدم وال جديدة. اسرتاتيجية
الحائز راسل، برتراند الربيطاني الفيلسوف الفكرية. الخصومات يف الَجَلد إىل يفتقرون
كينيدي مقتل يف امُلتسبِّب حول لجنة شكَّل أنه عنه اشتَهر األدب، يف نوبل جائزة عىل
ًال مغفَّ كان أوزوالد أن إىل أملحت االغتيال»، عملية حول سؤاًال ١٦» بعنوان مقالًة ونرش

متسرتة. كانت وراين لجنة وأن
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من — ذاتها حد يف — واحدة خصيصٌة هناك ليس أنه عىل التأكيُد بنا يجدر
انطباق ومجرد املؤامرة. ووهم املؤامرة حقيقة بني تُميز — عنها ثنا تحدَّ التي الخصائص
إىل أيًضا اإلشارة تجدر صحيح. الزعم ذلك أن معناه ليس ما، زعٍم عىل الستة املعايري
يف فأوًال، نوعها. من الفريدة املشكالت من عدًدا يُواجهون املؤامرة نظريات أصحاب أن
يبدو، ما عىل فيه العالم يسري الذي الطبيعي املسار عن املؤامرة نظريات تنحرف حني
تكون أن فإما يكفي؛ بما جيدة تكن لم التي تلك هي فقط نعرفها التي املؤامرات فإن
ولم هدفها حققت قد تكون أن وإما ها، رسَّ أفىش قد أحٌد يكون أن وإما أُفِسَدت، قد
أصحاب قول حدِّ عىل بحق، جيدًة املؤامرة تكون فعندما رسيَّتها. إىل حاجٌة هناك يَُعد
براين ح يوضِّ وثانيًا، األبد. إىل إثباتها عن عاجزين نبقى ربما فإننا املؤامرة، نظريات
ملخترباتهم معاطَف يرتدون الذين اململِّني القدامى العلماء من العكس عىل أنه كييل
فإنهم نظرياتهم، بشأن ون محقُّ املؤامرة نظريات أصحاب أن لو اختبار، أنابيَب ويحملون
يصعب ال النيوترينوات أن «تخيَّل يُعرقله: أن بقوة آخر شخٌص يُحاول بحٍث يف ينخرطون
األبحاث يف معهودة غريُ التعجب (عالمات تُرصد!» لئال جاهدًة تسعى بل فحسب، رصُدها
ملجموعة ذهنية صورة تخيُّل بفرصِة الباحثون يحظى أن املعتاد غري من لكنه األكاديمية،
عىل مؤامرة حدوَث تنفي التي األدلة تفسري ذلك، ضوء ويف املراوغة.) النيوترينوات من

الحد. هذا إىل العقالنية إىل بالرضورة يفتقر ال مؤامرة حدوث تُثبت أدلة أنها
ينطوي الذي نفِسه الخطأ بقْدر يكون قد تروٍّ دون مؤامرٍة بوجوِد زعٍم كلِّ فرفُض
تُحاول املؤثِّرة الُقوى فبعض . بحقٍّ املظاهر تخدع فأحيانًا تمحيص. بال الَقبوُل عليه
ال خبيثة مكائُد الواقع أرض عىل تحدث وأحيانًا، الناس. وتضليَل األدلة حجب أحيانًا
عن (فضًال بعناية لها يُخطَّط لم التي «نورثوودز» فعملية رها. تصوُّ أو تصديقها يمكن
املؤامرة نظريات أكثُر منها حيكت التي باملادة أشبَه تبدو أخالقيتها) وال قانونيتها عدم
رفيعي حكوميِّني مسئولني ِقبَل من األمر واقع يف مدبَّرة كانت أنها حقيقة باستثناء غرابة؛
لكننا الخطة؛ تنفيذ رفضوا منصبًا يَْعلونهم كباًرا مسئولني أن الحظ، (لحسن املستوى.
عىل نجاًحا حققت أخالقية غرِي لخطٍة مزعًجا مثاًال — الخامس الفصل يف الحًقا — سنرى

الوقع.) أرض
باعتباره ما زعٍم الستبعاِد يُستخَدم ما كثريًا مؤامرة نظرية بأنه ما يشءٍ وصُف
ليس تعريفنا فإن ذلك، وبرغم ازدراءً. أقلَّ تعريًفا أُقدِّم أن أتمنَّى كنت للسخرية. مثريًا
مدى بني األرجح عىل عكسية عالقًة هناك إن نقول أن العدالة من فيبدو بالكامل. محايًدا
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أشمل، وبعبارة معقوليتها. ومدى الستِّ خصائصنا من خصيصة كلَّ ما نظريٍة إظهاِر
صحيًحا. يكون أن احتماالُت زادت الزعم، واقعية زادت كلَّما

ذلك يف والسبب االهتمام، من بالًغا قْدًرا املؤامرة نظريات تُثري األحوال، جميع ويف
يوجد ال وألنه للمعقولية، ج متدرِّ مقياٍس طوِل عىل توجد املؤامرة نظريات أن هو تحديًدا
النظريات تُعد الواقع، يف املؤامرة. ووهم املؤامرة حقيقة بني يفصل الرمل يف واضح خطٌّ
التي النظريات أخرى: بعبارة أو — مثريٍة أدلٍة إىل تفتقر التي امُلروعة للخدع الشاملة
عنه ض يتمخَّ يشءٍ أقلُّ هي — املؤامرة نظرية عن رنا تصوُّ مع أمثَل نحٍو عىل تنسجم
حيثما فإنه هذا، من ى تبقَّ ما خالل من سنعرف وكما لالهتمام. إثارًة املؤامراتي النهج
بعبارة أو — تشوًشا حاالته أكثر يف املؤامراتي والفكر التقليدي الفكر بني الحاجز يكون
عىل نكون — مداها االرتياب وجنون املعقولية بني التمييز صعوبة تبلُغ حيثما أخرى:

عقولنا. عمل آلية عن والكثري الكثري لتعلُّم استعداٍد

نظرية اإليجاز. من بيشء املؤامرة نظرية وصَف نُِعْد هيا االعتبار، يف املحاذير كلِّ وبوضِع
يشءٍ من ما أنه تفرتض فهي جواب؛ إىل بحاجٍة سؤال هي األسايس، بمفهومها املؤامرة،
كمٌّ ويُحرِّكهم النظري، منقطعِة كفاءة ذَوو بأنهم املتآمرين ر وتصوِّ الظاهر؛ حاله عىل
قابلٍة غري وهي الغريبة، األشياء تصيُّد أساس عىل تقوم املؤامرة ونظرية الرشور، من هائل
ألحداِث روايتني بني التفريق يف كثريًا تُفيد الخصائص هذه املطاف. نهاية يف للدحض
القائل الزعم أن من بالرغم فحتى الفصل. هذا بهما بدأنا اللتنَي سبتمرب من عرش الحادي
مؤامرٍة عن نظريًة يطرح الهجمات لشن تآمروا القاعدة لتنظيم املنتمني املختطفني بأن
بأن القائل الزعم أن حني يف املؤامرة، نظرية معايرِي مع ينسجم ال الزعم هذا فإن ما،

تماًما. الوصف مع ينسجم مدبرة داخلية عمليًة كانت الهجمات
فقد املؤامرة؛ نظريات وراء تقُف التي الدوافع معرفة طريق عن أنه ذلك من واألهم
املؤامرة فنظرياُت املؤامرة. نظريات ألصحاب املحرِّكة الدوافع حول الدالئل بعَض كشفنا
خياالت مع تنسجُم ألنها رواًجا تلقى وهي ما، شخٍص لخيال ِنتاٌج ألنها النحو؛ هذا عىل
سيكولوجيتنا. تقيده — ومعقولة جذابة نجدها التي األفكار نوع — وخيالنا اآلخرين.
جميع عىل تنفتَح أن مثًال املفيد من يكون قد تعريفنا، ببنود يفي بزعٍم تقتنع فحتى
ال أنه تظن كنت وإذا السائد، الرأي رفض عىل معتاًدا كنت إذا امُلثبتة، غري التآمر مزاعم
كنت وإذا الرش، مع مواجهٍة يف الدخول تعتزم كنت وإذا الصدفة، طريق عن يحدث يشء
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كانت مهما بقناعاتك االحتفاظ عىل قادًرا كنَت إذا وأيًضا الغريبة، األشياء تفسري يف ترغب
األدلة). غابت إن (أو األدلة

سؤاالن هذان السبب؟ وما الطريقة، بهذه للتفكري يَميلون الذين الناس نوعية ما
عن واإلجابة بأخرى. أو ما بطريقٍة عقود، مدار عىل دراستهما، عىل النفس علماءُ عكف
وراء السبب معرفة يخص فيما أما بأخرى. أو ما بدرجٍة جميًعا، نحن هي: األول السؤال

التوضيح. من مزيد إىل يحتاج فاألمر الطريقة، بهذه تفكريِنا
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يشءٌ أم التفكري، متشابِهي ألشخاٍص بريءٍ اجتماٍع مجرُد املؤامرة نظرية يوم هل «إذن
اإلنرتنت منتديات أحِد عىل يتصاعد االرتياب كان بكثري؟» ذلك من غموًضا وأشدُّ أفظع
نشاطها ف توقَّ والتي الغامضة الربيطانية الفضائية التليفزيونية القنوات إلحدى التابعة
يف فكرُت «كلما آخر: مستخدٌم وقال .٢٠٠ القناة يف»، تي «كونرتوفريشال قناة — حاليٍّا
«أنجريهيد»: نفسه عىل يُطلق ُمعلِّق وتساءل االرتياح.» عدم من بمزيد أشعر األمر، هذا
لإلقصاء أسٍس وضِع نحَو صامتة خطوًة لندن يف الوشيك املؤتمر يكون أن املمكن من «هل

الدولة؟» نظام خالل من املؤامرة نظريات ألصحاب االضطهاد ثم املستقبيل
اإليمان عن األحاديث من سلسلًة يتضمن كان بشأنه يتحدثون كانوا الذي املؤتمر
بدء قبل لكنه بينهم. من واحًدا وكنت األكاديميني من لفيٌف يُلقيها املؤامرة، بنظريات
وبروح أجندتُنا. به تحظى كانت الذي التدقيُق الحدث منظِّم انتباَه اسرتعى املؤتمر،
األخرى. النظر وجهة يُمثِّل متحدٍث بإرساِل أشار فقد دعوًة. ه وجَّ والشمولية، االنفتاح
سابق تنفيذي «مسئول كرين فإن اإللكرتوني، ملوقعه ووفًقا كرين. آر إيان حرض وقد
الشبكات حول أحاديُث له تُذاع كما مؤلفاته، وله حاليٍّا يُحارض وهو النفط، مجال يف
األمريكية الهيمنة عىل الخاصِّ تركيزه مع الراهن، الوقت يف تُحاك التي الجيوسياسية

العالم.» موارد عىل للسيطرة الجديد العاملي النظام وأجندة
َوديعني باحثني األساس يف يضمُّ الفعاليات من النوعية هذه ملثل املعتاد الجمهور
املذكور، املنتدى عىل دائًرا كان الذي الجدل بفضل لكنه االجتماعية. بالعلوم اهتماٌم لديهم
يف» تي «كونرتوفريشال قناة متابعي من مجموعٌة الحضور بني من كان إيان، ومشاركة
األول املتحدَث كنُت واضًحا. التوتُر وكان حكومية. أبواٌق جميًعا أننا يعتقدون كانوا الذين
من مبكرة مرحلٍة يف طالبًا حينذاك كنت إنني قائًال أضيَف أن ويمكنني اليوم، هذا يف
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كانت املظهر. حيويَّ املالمح بريءَ وكنت الدكتوراه، درجة عىل للحصول العليا الدراسات
تماًما، له أتهيَّأ لم موقًفا أواجه بأنني شعوري إىل ونظًرا الخطابة. يف يل تجِربة أوَل تلك
اللطيف من إنه قلت طريف. بيشء كالمي أستهلَّ بأن جيدًة حسبتُها فكرٌة ببايل خطرت
فكرتي لكن بيلدربريج. مؤتمر منذ مًعا قاعة يف نجتمع لم إذ اآلخرين؛ املتحدثني أرى أن

كثريًا. تُفلح لم
خروج يف ا مهمٍّ عامًال كان الوفود بني الرؤى ع وتنوُّ إيان وجود إن أقول أن عيلَّ يتعني
خالل الجمهور من وأفراٍد املتحدثني بني حيوي جدٌل هناك كان فقد جيد. بشكل املؤتمر
سبتمرب من عرش الحادي أحداث أن كيف حول تمحوَر الذي إيان حديث وكان املؤتمر،
حانت ثم اآلخرين. ألحاديِث امُلعارضة النظر وجهة بمثابة مدبَّرة، داخلية عمليًة كانت
يف — الحياة يف إثارًة اللحظات أكثر من ككثرٍي — بشدة انتباهي اسرتَعت التي اللحظة
أحداث أن من يقنٍي عىل كانوا الذين الجمهور أفراد أحد مع تحدثت فقد ذلك. بعد املرشب
ُمغرًما يكن لم أنه يل، اتضح لكن مدبَّرة. داخلية عمليًة كانت سبتمرب من عرش الحادي
عرش الحادي أحداث وراء بالفعل تقف الحكومة كانت إذا سألته كرين. آر بإيان كثريًا
يُخِرسه ال وملاذا وذاك؛ هذا مخِربًا مكاٍن كل يف يتجولَّ بأن إليان يُسمح وملاذا سبتمرب، من
آر إيان يكون أن ا جدٍّ الوارد من إنه قال نحوي. ومال إيلَّ نظر األمر؟ وينتهي املتآمرون
عن املصداقية من املؤامرة نظريات أصحاِب تجريَد محاوًال الحكومة، لصالح يعمل كرين

الحمقى. بمظهر إظهارهم طريق
وأنا األكاديميني زمالئي أن من بالصدمة أشعر لم إيلَّ. بالنِّسبة مفاجأًة كانت هذه
كنا مضلِّلة. معلوماٍت لرتويِج الحكومة من مدعومني عمالءَ نكون أن يف شك موضَع كنا
أقوله أن يُفرتض ما هذا ذلك، كل وبرغم تسرتٌ، هناك ليس ربما إنه األساس يف نقول
يسعى أنه يزعم ما شخٌص يكون أن فكرَة لكن املزعوم. التسرتُّ من جزءًا يُمثل كشخص
تماًما مختلًفا آخر مستًوى تُمثِّل لفضحه يسعى الذي التسرتُّ من جزءًا ما ٍ تسرتُّ لفضِح

املراوغة. من
املؤامرة. وراء ما نظريِة من النوع هذا فيها أصادف التي األوىل املرَة هي تلك كانت
املخلصني. املؤامرة نظريات أصحاب بني للغاية شائعة فكرٌة هذه أن يل اتضح لكنه
جاك يعتقد البرشي»، والخداع الفضائية الكائنات مع التواصل «إفشاءات: كتابه يف
الكثري أن الهوية املجهولة الطائرة األجسام وعلم الفلكية الفيزياء علم اختصايصُّ فايل
االختطاف وعمليات الهوية املجهولة الطائرة لألجسام بمشاهدات الخاصة املزاعم من
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الباحثني مصداقية تقويض إىل تهدُف التي املمنهجة التدليل حملة من جزءٌ هي الخارجية
الُهوية. املجهولة الطائرة األجسام مجال يف الحال) بطبيعة نفسه فايل (أمثال ين الجادِّ
كلِّ إسكاِت وسائل من ذلك غري أو القتل أو الرتغيب أو التخويف إن يقول فاملنطق
للغاية. ومكلًِّفا مرهًقا يكون قد املعقولة؛ غرِي بالحقيقِة يصطدم مؤامرة نظريِة صاحِب
طريِق عن داخلها، من مصداقيتها من املؤامراتية الحركات تجريُد األسهل من يكون ربما
تهيئة ثَم ومن املعقولية؛ عن تكون ما وأبعَد وهزًال، وسخًفا تعقيًدا أكثَر نظرياٍت نِرش
األطوار غريبي أشخاٍص مجرُد بأنهم دوًما املؤامرة نظرية أصحاب إىل فيه يُنظر مناخ
بمجرَّد مرسًعا قطاًرا تُوقف أن يمكنك ال فايل، يقول وكما الفارغ. كالمهم إىل يُلتَفت ال
أن إىل رسعته من وتَزيد متنه عىل تصعد أن الُفضىل الوسيلة تكون ربما أمامه. الوقوف

القضبان. عن ويخرج السيطرة يفقَد
فحسبما نفِسه. املؤامرة نظرية مصطلح ِلَرواج مؤامرة نظريَة حتى هناك إن بل
بالتفكري ليقرتن جاء املصطلح بأن القائلة الحقيقة فإن ديهافن-سميث، النس يقول
التحديد، وجه وعىل نفسها.» الحكومة جانب من ومدبًَّرا له مخطًَّطا شيئًا «كانت املختل
ستينيَّات يف للمصطلح ا رسٍّ الرتويج األمريكية املركزية االستخبارات وكالة عمالء بدأ
مخترصة طريقة وارين»؛ لجنة اد نقَّ ضد الكواليس وراء من تُدار «كحملٍة العرشين القرن
يُدرِّس الذي بالسكيافيتش، لبوب ووفًقا مجنون. بأنه هذا يزعم الذي الشخص لوصف
أواخر يف الفكرة هذه بدأت كلري، أو ويسكونسن بجامعة املؤامرة نظريات عن مقرًَّرا
عام صدر الذي كتابه ويف زخًما. اكتسبت الحني ذلك ومنذ العرشين، القرن تسعينيَّات
وكالة «حملة قائًال: ديهافن-سميث يتحرسَّ أمريكا»، يف املؤامرة «نظرية اسم تحت ٢٠١٣
هدًفا املؤامرات يف االعتقاد وجعل املؤامرة نظرية مصطلح لرتويج املركزية االستخبارات
(وذلك األوقات.» جميع يف نجاًحا الدعاية مبادرات أكثَر لألسف تُعد والخصومة، للسخرية
يف يتشكَّكون الناس أن مبارشًة التالية الجملة يف يعرتف ديهافن-سميث أن من بالرغم
أنه نظري، وجهة من األقل عىل يبدو، ما وهو تصديقها، من أكثَر الوحيد القاتل رواية

املزعومة.) امُلغرضة الحملة نجاح من بأخرى أو ما بدرجٍة يُقلل
فاملؤامراتية املؤامراتية. للعقلية املحورية السمات من واحدة عىل الضوء يُسلِّط هذا كل
رؤيتها. مجال يف يشء كل تشويِه عىل قادرة وهي خاللها، من العالم رؤية يمكن عدسة
املؤامرة، من جزءًا يصبح أن يمكن — بسيًطا أكاديميٍّا مؤتمًرا كان ولو حتى — يشء فكل
يكشف أو املؤامرة نظريات ينرش كان سواءٌ فيها، متورًطا شخص كل يكون أن ويمكن
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الجحر هذا قاع يف يسقط املؤامرة نظريات يُصدِّق َمن كلُّ ليس الحال، بطبيعة زيفها.
تلطيخ عىل املؤامرة خرباء تدفع املؤامراتية العقلية سنرى، كما أنه، غري الغائر. الفكري
يشء كل بأن االعتقاد معناه هذا يكون عندما حتى ذاته؛ باللون األحيان أغلب يف يشء كل
وراء االنسياق أو الطاقة مرشوبات عن قة ملفَّ قصص تصديق أو مؤامرة، الصحف تذكره

ذاِته. الوقت يف بعًضا بعُضها يُعارض نظرياٍت

الزائف الِعلم هاشتاج

يُعاني بأنه حالته صت ُشخِّ مضطرب شابٌّ وهو النزا، آدم قرَّر ،٢٠١٢ ديسمرب ١٤ يف
بالرصاص. رميًا الناس من عدًدا يقتل أن القهري، الوسواس واضطراَب أسربجر متالزمَة
ساندي مدرسة إىل بسيارته اتَّجه ثم كونيتيكت، بوالية نيوتاون، يف منزلهم يف والدته وقتل
قتىل. وأرداهم طفًال و٢٠ بالغني ستٍة عىل الرصاص أطلق حيث األسايس؛ للتعليم هوك

نفسه. عىل الرصاَص النزا أطلق الرشطة، وصلت وعندما
الجمهوَر ويُطِلعوا حدث ما تفاصيَل يجمعوا كي أياًما املحقِقني من األمُر استغرق
سيَد االرتباك كان املأساة، أعقبت التي الساعات يف لكنه معلومات. من إليه لوا توصَّ ما عىل
إىل أدَّى ما الحرصية، األخبار إذاعة عىل اإلخبارية اإلعالم وسائُل تنافست فقد املوقف.
ودوافعهم، جرى عما املسئولني األشخاص أو الشخص هوية عن مؤكدة غري شائعات نرش
أذاعتها التي املزاعم عن اإلعالمية الوسائل تلك تراجعت ساعات أو بدقائق ذلك بعد ثم
تورَّط ثانيًا قاتًال ة ثمَّ أن ً خطأ أُذيع اليوم، مدار وعىل التحقيقات. نتائج أُعلنت عندما
املدرسة؛ يف لطفٍل أبًا كان القاتل وإن عسكريٍّا؛ زيٍّا يرتدي إنه قيل رجل وهو حدث، فيما
ساعاٍت، لبضع اتُّهم أنه ذلك، من واألسوأ ذاِتها. املدرسِة يف معلِّمة كانت القاتل والدة وإن
األمر حقيقة يف أنه حني يف الجاني بأنه ً خطأ النزا، رايان ويُدعى الفعيل، القاتل شقيق
عن دافَع حيث نيوجرييس؛ يف الجديد منزله إىل منهاتن يف مكتبه من حافلًة مستقالٍّ كان

«فيسبوك». موقع عرب شديد وهياج بغضب براءته
يشعر يكن لم مبارشة، النار إطالَق أعقبت التي الفزع ساعات يف حتى ذلك، ومع
يقف َمن بالفعل عَرفوا فقد جرى. ملا التفسري من مزيٍد إىل حاجًة ة ثمَّ بأن الناس بعض
غمرت ما ورسعان جرى. ما دبَّرت التي هي األمريكية الحكومة النار: إطالق عملية وراء
عدًدا (أو القاتل أن ُزعم حيث اإللكرتونية؛ املؤامرة نظريات مواقَع والتعليقات املقاالُت
الدماغ. غسيل تأثري تحت الحكومة استغلَّته ساذًَجا شخًصا كان األرجح) عىل القتَلة، من
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يؤدون أشخاًصا كانوا املفجوعني القتىل األطفال آباء أن املؤامرة نظريات أصحاب وزعم
وقد صحفي. مؤتمر خالل بالبكاء يتظاهر كان أوباما الرئيس وأن لهم، ُرسم قد َدوًرا
وأرسل . التسرتُّ عىل دليًال الصحيحة غري املعلومات عن اإلعالم وسائل تراجع البعض اعترب
تخديُره جرى قد ابنه أن له مؤكًدا النزا، آدم والد إىل رسالًة املؤامرة نظريات أصحاب أحد
بهدف تلك أفعاله ارتكاب عىل وأُجرب األمريكية، املركزية االستخبارات وكالة بواسطة

األسلحة. عىل الرقابة لقانون الدعم كسِب
أدلٍة الستخراِج الهواة املحققني فرصة فإن الشاشات، عىل األحداث تُعَرض عندما
من بالقرب ناسفتان عبوتان انفجرت ،٢٠١٣ أبريل ١٥ يف أكرب. تكون مؤامرة وجود عىل
وخالل آخرين. ٢٠٠ من أكثر وُجرح أشخاص، ثالثة ُقتل بوسطن. ملاراثون النهاية خط
موقع عرب حسابه عىل املحرتفني، املؤامرة نظريات أصحاب أحد جونز ألكس كتب ساعة،
َعنان لتبلغ رائحته تفوُح حدث ما لكن … والقتىل الجرحى عىل قلوبنا «انفطرت «تويرت»:
أحُد سأل متلفز، صحفي مؤتمر خالل نفِسه، اليوِم عرص ويف الزائف.» #العَلم السماء
ما كان إذا ما باتريك ديفال ماساشوستس والية حاكَم بيدوندي دان ويُدعى جونز زمالء
تشديد خالل من الداخيل األمن وتعزيِز املدنية حرياتنا النتزاع آَخر داخليٍّا «هجوًما حدث

التايل.» السؤال «ال، القاطعة: باتريك إجابة كانت الشوارع.» يف علينا األمنية القبضة
والفيديوهات التليفزيونية الصور يفحصون الناس من آالٌف أخذ اإلنرتنت، شبكة عىل
باحثني االنفجارات، مرسح من العيان شهود وروايات الهواة وفيديوهات وصور اإلخبارية
تداولها جرى التي الصور إحدى يف وظهر انتباَههم. تسرتعي قد غريبة مظاهر أيِّ عن
— الناسفتان العبوتان فيها انفجرت التي اللحظة يف التُقطت قد كانت — واسع نطاق عىل
بأن الظنوَن أثار ما القريبة، األبنية أحد سطح فوق يبدو ما عىل مرسًعا يسري كان رجٌل
كلٌّ يرتدي غامضان رجالن أخرى صورة يف وظهر باالنفجارات. عالقٌة له كان الرجل
يُديران كان وأنهما للجيش تابعان أنهما وُزعم ظهره، عىل حقيبة ويحمل قبعًة منهما
يف ساَقيه ِكال فقَد وجندي الجرحى أحد بني التشابَه ثالثٌة صورة وأظهَرت ا. رسٍّ الهجوم
أن عىل دليًال باعتبارها الصورة هذه تداول جرى وقد بعامني، الحادث قبل أفغانستان
موقع عىل بامب، فيليب كتب وقد فحسب. يُمثِّلون كانوا الضحايا وأن مدبًَّرا، كان التفجري
ثماني بعد أي — التفجري فيه وقع الذي اليوم مساء ١٠:٣٠ الساعة من بدءًا أنه «واير»
عبارة عن «جوجل» البحث محرك عىل البحث عملياُت كانت — االنفجارات من ساعات

عملية. ألف ٨٥ من أكثَر بوسطن» ملاراثون الزائف «العَلم
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التدقيق. من مشابٍه بقْدٍر العالم من أخرى أماكَن يف تقع التي األحداُث وتحظى
بريطانيٍّا جنديٍّا رجالن هاجم ،٢٠١٣ مايو ٢٢ يوم عرص من الثانية الساعة حوايل ففي
محاولٍة يف لندن، ضواحي إحدى وولويتش، شوارع أحد يف قتيًال وأْرَدياه ريجبي يل يُدعى
املعلِّقون فحص اإلنرتنت، شبكة وعىل املذعورين. املارَّة من مرأًى عىل بمنجل رأسه لقطع
عىل الضوءَ ُمسلِّطني الجريمة، مرسح من وفيديوهات صوًرا املؤامراتية العقلية أصحاُب
وباملثل، الدم. من كافية كمية وجود عدم اعتَربوه ما مثل ظاهرٍة غريبٍة أشياءَ وجوِد
الفرنسية للصحيفة باريس مكتب عىل الناَر مسلحان أطلق ،٢٠١٥ يناير ٧ صبيحة يف
كان وبينما آخرين. ١١ وجرح شخًصا ١١ مقتل إىل أدَّى ما إيبدو»، «شاريل الهزلية
أحد عىل الرصاص ليُطلق أحدهما ف توقَّ الجريمة، مرسح من هاربنَي يفران املسلحان
حياته. عىل اإلبقاءَ ًال متوسِّ األرض عىل استلقى حيث الرأس؛ يف ليُصيبه الرشطة ضباط
شكا قريب، مبنًى من العيان شهود أحد ره صوَّ الذي الصادم، اإلعدام فيديو ظهر وعندما
وقد الجريمة. مرسح يف الدماء كفاية عدم من مجدًدا املؤامرة نظريات أصحاب بعُض
دائًما القوة ألن فيها؛ مشكوٌك الرسمية «الروايات قائًال: الفيديو عىل املعلقني أحد كتب
أو نسبيٍّا مؤٍذ غريَ شيئًا يُظِهره ما كان سواءٌ — جيًدا مثاًال هذا يبدو لنفسها، تحتاط ما

الحقيقة.» بهذه لتذكرينا — خبيثًا
الجزء رضب الذي كاترينا إعصار يظل املؤامرة. من جزءًا يكون قد الطقس حتى
الطبيعية الكوارث أسوأ أحَد ،٢٠٠٥ أغسطس يف املتحدة الواليات من الرشقي الجنوبي
وبلغت حتفهم، َلُقوا شخص ١٨٠٠ من أكثر فإن للتقديرات، وفًقا أمريكا. يف حدثت التي
باإلعصار ترضًرا املناطق أكثر وكانت أمريكي. دوالر مليار ٨١ يُقارب ما الدمار ُكلفة
املؤامرة نظريات انطلقت وقد املدينَة. املياُه لتغمر السدود انفجَرت حيث أورليانز نيو هي
رت ُدمِّ السدود أن يزعم فالبعض رائجة. تزال ال وهي إبطاء، دون كاترينا إعصار عن
أن اآلخر البعض زعم حني يف العرقي؛ التطهري أو التجاري لالستغالل محاولٍة يف عمًدا
للتالعب التأثري بالغة رسية عسكرية تقنية باستخدام بوش حكومة تدبري من كان اإلعصار

بالطقس.

عامٍّ بوجٍه اإلعالم وسائل من فكلٌّ الرقمي. العرص نتاُج املؤامراتي التفكري إن أقول ال
إىل الوصول يف والرغبة الحقيقة عىل املتصارع الطلب إلشباع جاهدين يسَعون ومنتقديها
وأرسع أسهَل املعلومات تداول جعلت اإلنرتنت شبكة أن هنالك ما كلُّ رسيعة. إجاباٍت
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وقوع من دقائَق فخالل فشيئًا. شيئًا األحداث ف تكشُّ أثناء حتى مىض، وقٍت أيِّ من
أن اإلنرتنت بشبكة اتصاٌل لديه شخص ألي يمكن اإلخبارية، الشبكات يهزُّ ما حدٍث
وكما . التسرتُّ أو املؤامرة من ما نوٍع عىل دليٌل جرى ما أن كيف بدلِوه اإلدالء يف يبدأ
مدار عىل تنقطع ال التي واألخبار اإلنرتنت شبكة فإن وود، مايك النفس عالم أشار
الكمِّ هذا إىل «نظًرا يقول: إذ املؤامرة نظريات تستغلها ِخصبة مادًة ران تُوفِّ الساعة
كأدلٍة واستغاللها اقتناصها يمكن وشذوذات تناقضات وجود احتماالُت تزداد الهائل،
دحض إمكانيَة أخرى، ناحية من اإلنرتنت، شبكة وتتيح للحدث.» السائدة الرواية ضدَّ

ظهورها. بمجرد رسيًعا املؤامرة نظريات
وولويتش وهجمات بوسطن وتفجري هوك ساندي مدرسة يف النار إطالق أن الفكرة
ينتهي ال عدٍد بني من نسبيٍّا حديثة أمثلة بضعة مجرُد هي كاترينا وإعصار إيبدو وشاريل
التفجريات من فبدءًا املؤامرة. نظريات أصحاب لخياالت وقوًدا تُمثِّل التي األحداث من
إىل وصوًال الدولية والرصاعات واختفائها، الطائرات بكوارث مروًرا النار إطالق وعمليات
من األمد قصريَة موجًة األقل عىل يُثري ال األخبار يف حدثًا تجد قلما األمراض، تفيشِّ نوباِت

املؤامرة. نظريات
االقتناِع أو مؤامرة نظريات استنتاج يف يُسارعون الناس بعض بأن القائلة الحقيقة
تفسرٍي إىل الوصوُل يصعب عندما الحدث، تعقُب التي الفوضوية الدقائق يف حتى بها،
الحيادي التقييم من أكثُر األمر يف املؤامراتي التفكري ضلوع أن إىل ح تُلمِّ جرى، ملا فوري
القمر، سطح عىل والهبوط كينيدي، جون اغتيال غرار عىل أحداث يخص ففيما لألدلة.
ومن املعلومات؛ وُجمعت السنون، مرَّت فقد سبتمرب؛ من عرش الحادي هجمات حتى أو
دَرسوا قد أنهم بمعقولية يزعموا أن املؤامرة نظريات يدعمون الذين لألشخاص يمكن ثَم
تكون عندما الحال هي كما — حدث أي تعقب التي االرتباك حالة خضمِّ يف لكن األدلة.
يف الُعزَّل األطفال عىل النار فتحوا الذين املسلحني عدد من نة متيقِّ غريَ اإلعالم وسائُل
يكون — بوسطن تفجري حالِة يف الجاني ُهوية من متأكدة غريَ أو هوك، ساندي مدرسة
الرواية تتغري أن ويمكن األدلة، قلة إىل نظًرا رسيعة استنتاجاٍت إىل الوصوُل الصعب من
أي زعُم يكون أن يمكن ال املواقف، هذه مثل يف جديدة. معلومات ظهور بمجرد رسيًعا
لألدلة. واعية دراسة عىل قائًما مؤامرًة، هناك أن خاصة معلومات لديه ليس شخص
فلمينج: وكريس جني إيما تقول سلًفا. فربكتُها جرى النظريات أن لو بما أشبُه فاألمر

داعمة.» حقائَق أليِّ د ترتصَّ استنتاجات «هذه
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شتَّى صور يف واحدة مؤامرة

التي املتنوعة األحداث أن يف يتمثَّل فَحْسب باألدلة تتعلق ال املؤامراتية أن إىل الثاني التلميح
ِنتاج أنها عىل تُفرسَّ ما نادًرا مؤامرة نظرياِت ظهوِر إىل تؤدي والتي مرتابطة غريَ تبدو
التفرُّد. شديدة وأهداٍف بدوافَع مستقلة مجموعاٌت لها خطَّطت مرتابطة غرِي مؤامراٍت
من كبري عدد حياكة يف واضحة براعًة املؤامرة نظريات أصحاب يمتلك ذلك، عن وعوًضا

واحد. قوي نسيج لتشكيل مًعا، مرتابطة غريَ تبدو التي األحداث
النظريات من كثريٌ تزعم هوك، ساندي مدرسة يف النار إطالق بعملية يتعلق ففيما
داخليٍّا املدبَّرة العمليات من سلسلٍة ضمن األخري الحدِث ِسوى تكون لم العملية تلك أن
للتقنية فريجينيا وجامعة الثانوية كولومباين مدرسة عىل النار إطالق عمليات تشمل التي
أوريجون، يف التسوق مراكز وأحد ويسكونسن يف سيخ ومعبد بكولورادو أورورا يف وسينما
تدبري من مكيدٌة ذاتها: املهمة من جزءٌ املفزعة األحداث هذه كل إن ويقولون جرٍّا. وهلم
الثاني. التعديُل أقرَّه الذي األسلحة امتالك حقِّ إلغاءِ بهدف الرسيني الحكومة عمالء
حينما الجديد العاملي النظام تطبيق مقاومِة عىل قادًرا الشعب يكون لن الطريقة، (وبهذه
الالعبني نفس استخدام لتشمَل األحداث بني املؤامراتية الروابط تمتدُّ قد بل أوانه.) يحني
«يوتيوب» موقع فيديوهات من «العديد قائًال: وود مايك يوضح مختلفة؛ فظائَع شنِّ يف
غامض نحٍو عىل يُشبهون بوسطن ماراثون تفجري موقع يف أشخاًصا تُظهر أنها تزعم
الفكرة أكثَر يدعم ما هوك، ساندي مدرسة يف النار إطالق يف تورطوا آخريَن أشخاًصا

األشخاص.» بنفس فيها استُعني خدعة ِنتاَج كان الحادثنَي ِكال بأن القائلة
مؤامرة من جزءًا كان كاترينا إعصار أن يعتقدون الذين األشخاص بعض وبحسب
بالغة وزالزَل عاتية تسونامي وأمواج التدمري شديدَة أخرى عواصَف فإن جماعية، إبادة
ظاهرة كلِّ مصدَر أن يزعمون وهم املؤامرة. تلك من جزءٌ نظرهم، يف أيًضا، هي القوة
املعتادة غرِي املعدالِت إىل وصوًال رة املدمِّ الزالزل من بدءًا املألوف، عن خارجة طبيعية
عسكري بحثي مرفق وهو الرتدد؛ عايل النشط الشفق أبحاث برنامُج هو ملطر، لهطول
الزالزل وافتعال بالعواصف للتالعب الحكومة تستخدمه مؤخًرا) إيقافه (تقرَّر أمريكي

اعتقادهم. حسب العواقب، يف التفكري دون
خدعٍة من صغري كجزء العالم يف يحدث تقريبًا يشء كلِّ تفسرِي يف ة امللحَّ الرغبة هذه
لصحيفة مراسٌل وهو كاي، جوناثان قىض املؤامراتي. التفكري ثنايا يف يتغلغل بكثري أكرب
فيما املؤامرة نظريات أصحاب مع التحاور يف الوقت بعض الكندية، بوست» «ناشونال
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حركة منارصي «وسط كتاب تأليفه خالل وذلك سبتمرب، من عَرش الحادي أحداث يخصُّ
إىل حتًما سيقود سبتمرب من عرش الحادي أحداث عن الحديث أن وجد وقد الحقيقة»،
جون قتل يف املتورِّط ُهوية عن الحديث إىل األمر يصل ما وكثريًا أخرى؛ مؤامرٍة نظرياِت
الحادي أحداث حقيقة حركة أنصار أحد مع حديثًا «استِهلَّ يقول: كاي كتب كينيدي.
صاحَب ستجُده أنك لك وأؤكد العمر، منتصِف يف يكون أن برشط سبتمرب من عرش
يف حديثي عند ذاته االتجاَه ملسُت وقد كينيدي.» جون بمقتل يتعلَّق فيما مؤامرة نظرية
الذين الناس من مجموعة إىل بيلدربريج مؤتمر هامش عىل يُقام الذي بيلدربريج مهرجان
مكائُد أنه عىل األسود، الطاعون إىل وصوًال العاملي االحرتار من بدءًا يشء، كل ون يُفرسِّ
أوضح ولعل السادس.) الفصل يف بيلدربريج مهرجان عن املزيد نعرف (سوف خبيثة.
١٠ مدتها مكتوبة غرِي طويلٍة محارضاٍت إلقاءُ أيك عن اشتَهر أيك. ديفيد من يأتينا مثال
أنها عىل تها بُرمَّ اإلنسانية التجِربَة خاللها يُفرس حيث غفرية؛ جموع أسماع عىل ساعات،
ساحة يف ٢٠١٤ عام ألقاها محارضٍة خالل أيك يقول األبعاد. متداخلِة مؤامرٍة من جزء
فأنا صحيح. غري وهذا مكان؛ كل يف مؤامراٍت أرى إنني الناس «يقول لندن: يف ويمبيل

شتَّى.» صوًرا تتَّخذ واحدة مؤامرًة أرى

ذلك، من وبدًال فحسب. واحدة مؤامرٍة بنظريِة األغلب يف يقتنعون ال باختصار، الناس،
التفسري أن األرجح عىل يعتقد ما حدٍث وراء تقف ما مؤامرًة أن يعتقد الذي الشخص فإن
مماثلة. تسرتُّ وعملياِت ومكائَد لخطٍط نتيجًة وقعت أنها األخرى األحداث من للكثري األمثل
يف األرجح عىل يُشكك معينة مؤامرة نظرية يف يُشكك الذي الشخص فإن ذاته، وباملنطق

األخرى. املؤامرة نظريات من الكثري
يبدو شخًصا نُجادل جميًعا أنفسنا وجدنا فقد مستغَربًا. شيئًا يكون ال قد هذا
هذا يُثري أن ينبغي لكن مؤامرة. عىل دليٌل هو العالم يف يحدث يشء كل أن يعتقد أنه
من له مخطًَّطا كان فرنسا يف الجنونيُّ النار إطالُق كان إذا ما حول فالسؤال استغرابَنا.
الربيطانية األمرية تكون أن باحتمالية ظاهٌر، هو كما له، صلة ال حكوميِّني عمالء ِقبل
الحكومة كانت إذا ما بمسألة له صلَة ال بدوره وهو الحاكمة، األرسة يد عىل اغتيلت قد
كان إذا ما بمسألِة صلٌة له ليس ما وهو بالطقس، للتالعب رسية تقنية تمتلك األمريكية
سطح عىل ُصوِّر قد أرمسرتونج لنيل العمالقة البرشية قفزة يعرض الذي الفيديو مقطع
أن املتحيِّز غرِي الباحِث من ويُفرتض األرضيَّة. السينمائية االستديوهات أحد يف أو القمر
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فقد الحال. ليس يبدو، فيما هذا، لكن املعقولية. من مختلفة درجًة زعم لكل ص يُخصِّ
كجزءٍ الجارية األحداث تصنيف نحو التلقائي االندفاع يف االتجاه لهذا مؤرشاٍت شهدنا
من لكن أكرب. مؤامرٍة من عنٍرص مجرُد أنها عىل مؤامرة كل رؤية نحو وامليل مؤامرة، من
دعم إىل بحاجٍة فنحن الدالة. غرِي األمثلِة من عدٍد بانتقاء تحيزنا، عدم من نتأكد أن املهم

واقعية. ببياناٍت الروائية املالحظات
الناَس النفس علماء يسأل ال املؤامرة، بنظريات االعتقاد مدى بقياِس يتعلَّق فيما
داخلية مؤامرٌة مثًال سبتمرب من عرش الحادي أحداث أن يعتقدون كانوا إذا ما ببساطة
املؤامرة نظريات أصحاب أكثِر بعقوِل فحسب مهتمني لسنا ألننا مهمة، نقطة هذه ال. أو
ومعتقداتهم. أفكارهم الجميُع بها يُشكِّل التي بالكيفية أيًضا ون مهتمُّ نحن بل التزاًما،
من عرش الحادي أحداث بأن تامة قناعٍة عىل بالتأكيد الناس بعَض هناك أن حني ففي
فإن — كذلك تكن لم بأنها قناعٍة عىل الناس وبعض — داخلية مؤامرًة كانت سبتمرب
التام. والقبول التامِّ الرفِض بني الرمادية املنطقة يف تنحُرص الناس نظر وجهات أغلب
لم أنها من تماًما متأكًدا تكون ربما أو مؤامرة؛ كانت بأنها طفيف شكٌّ يعرتيك فلعله
مسألَة ليس االعتقاد أخرى بعبارٍة بعد. الشأن بهذا أمَرك تحسم لم ربما أو مؤامرة؛ تكن
نكتفي ال فإننا لذا التباين؛ من النوع هذا نرصد أن ونريد ج. متدرِّ نطاٌق له بل ال؛ أو نعم
بنظرية االعتقاد نقيس لن أننا كما الرصف. االعتقاد عدم أو ف الرصِّ االعتقاِد بقياس فقط
الناس بها يُقيِّم التي للطريقة نمط هناك كان إذا ما نتبنيَّ فحتى فحسب. واحدة مؤامرة

منها. مجموعٍة عن نسأل أن إىل بحاجٍة نحن املختلفة، النظريات
للغاية. مبارش يشء العميل، الواقع يف لكنه النظرية، الناحية من ًدا معقَّ هذا يبدو قد
من ، صفٍّ يف ،٧ إىل ١ من األعداد ورقة) عىل تكتب أن األفضل من يكون ربما (أو تخيَّل
سبتمرب من عَرش الحادي أحداث بأن تماًما مقتنع أنك يعني ١ الرقم اليمني. إىل اليسار
تامٍة قناعة عىل أنك معناه ٧ والرقم األمريكية، الحكومة دبََّرتها داخلية مؤامرًة تكن لم
ولم التفسريَين، كال بني مرتدِّد أنك معناه الوسط يف ٤ والرقم داخلية، مؤامرًة كان بأنه
أيَّ اليقني. أو الشك من متفاوتًة درجاٍت تُمثِّل الوسط يف الواقعة واألرقام أمَرك. تحسم
هذا إن لنقل األول. الصف أسفل األعداد من مماثًال آخَر ا صفٍّ تخيَّل اآلن ستختار؟ رقم
أوزوالد هاريف يل بأنَّ تماًما مقتنٌع أنك يعني ١ الرقم كينيدي؛ جون باغتيال يتعلَّق الصف
يفعلها، لم بأنه تماًما مقتنٌع أنك عىل يدل ٧ والرقم وحده، االغتيال جريمَة ارتكب قد
سطح عىل بالهبوط يتعلَّق مقياٌس وهو الصف، هذا أسفل آخَر مقياًسا تخيَّل اآلن وهكذا.
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تتحكم صغرية ية رسِّ مجموعًة بأن القائلة بالفكرة يتعلَّق رابًعا مقياًسا تخيَّل ثم القمر،
ببالك. تخطر قد مؤامرة نظرياِت ألي أخرى ومقاييس العالم، أحداث يف ا رسٍّ

توزع عدَم يفرسِّ سبٌب هناك ليس حولها؟ دائرًة تضع التي األعداد يف نمٌط ثَمة هل
لكن البعض. إىل بالنِّسبة الحاُل عليه يكون قد ذلك أن صحيٌح املقياس. بطول إجاباتك
أغلب يف إجاباتهم أن نجد كهذه، مقاييَس استيفاء الناس من كبرية أعداٍد من نطلب عندما
مؤامرة بنظرية إيمانك قيَّمَت فإذا الصفحة. أسفل تقريبًا مستقيًما خطٍّا تُشكِّل األحيان،
األخرى النظريات جميَع ستُقيِّم أنك فاألرجح ،٣ برقم سبتمرب من عرش الحادي أحداث
عىل الهبوط مؤامرة نظرية إعطاء إىل يميل الذي فالشخص منه. قريب برقٍم أو الرقم بهذا
يُطلب عندما مشابهًة أرقاًما األرجح عىل يختار سوف ،٦ أو ٥ مقداره تقييًما القمر سطح
الجديد العاملي والنظام كينيدي جون واغتيال سبتمرب من عرش الحادي أحداث تقييُم منه
أكثر، ص متخصِّ وبتعبرٍي متوسًطا. إيمانًا بها يؤمن التي األخرى النظريات من ذلك وغري
عندما حتى األخرى؛ املؤامرة بنظريات واإليمان ما مؤامرٍة بنظريِة اإليمان بني ارتباط ة ثمَّ

النظريات. بني ظاهر منطقي رابط هناك يكون ال
بني العالقات فحَصت التي تقريبًا الدراسات جميع لت توصَّ نادرة، وباستثناءات
فاألمريكيون االرتباطات. من األنواع هذه إىل مختلفة مؤامرٍة لنظريات التصديق مستويات
يعتقدون أنهم ح يُرجَّ ٥١ املنطقة يف غريبًة مخلوقاٍت تُخفي حكومتهم أن يعتقدون الذين
تفجريات وراء تقف مؤامرًة ثَمة أن يعتقدون الذين واللندنيون آمنة. غريُ اللقاحات أن
لوثر مارتن اغتياَل أن األرجح عىل يعتقدون لندن، يف األنفاق مرتو عىل ،٢٠٠٥ يوليو ٧
يعتقدون الذين والنمساويون األمريكية. الحكومة دبَّرتها مؤامرٍة نتيجَة حدَث االبن كينج
عىل يعتقدون كامبوش ناتاشا اختطاف وهي معروفة جريمٍة وراء تقف مؤامرًة ثمة أن
هبوِط عمليات أن يعتقدون الذين واألملان األمريكية. الحكومة ُصنع من اإليدز أن األرجح
الجديد العامليَّ النظام أن األرجح عىل يعتقدون مفربَكة كانت القمر سطح عىل أبوللو بعثة
خدعة مجرد املناخ تغريُّ أن يعتقدون الذين املناخ علم منتديات وزائرو للهيمنة. يسعى

بريطانيا. يف امللكية األرسة يد عىل اغِتيَلت ديانا األمرية أن األرجح عىل يعتقدون
بعَض بأن القائلة الحقيقة يف تتجىلَّ التنبؤية القوة هذه مظاهر أبرَز لعل لكن
ففي خيالهم. وحي من النفس علماء حاكها مؤامرة نظرية حتى يصدِّقون قد الناس
نظريًة سوامي فريين قيادة تحت الباحثني من فريٌق اختلق النمسا، يف أُجريت دراسٍة
موادَّ عىل يحتوي املرشوب هذا أن النظرية زعمت «ريدبول». الشهري الطاقة مرشوب حول
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املزيد رشب يف يرغبون الناس يجعل الثور) خصيتي من (ُمستخَلصة قانونًا محظورٍة
التجاِرب فرئان لدى بدائية أجنحٍة نمو إىل أدَّى أنه ذلك، من إزعاًجا واألكثر املنتج، من
املرشوب أن إىل النظرية أشارت وقد أجنحة»). يمنحك «ريدبول شعار ظهر ثَم (ومن
عشوائيٍّا؛ اختياًرا ريدبول يكن لم األغذية. ملفتيش أمواًال دفع مبتِكَره ألن األسواق إىل وصل
يف املشاركني النمساويني مع خاص بشكل لتُناسبه املؤامرة لنظرية كأساس اختري فقد
واحدة هي التجارية لعالمته األم والرشكة نمساوي، رجٌل املرشوَب هذا ابتكر فقد الدراسة.
الباحثون أوضح وقد املاضية. القليلة العقود مرِّ عىل نجاًحا النمساوية الرشكات أكثِر من
جيًدا أساًسا ر يوفِّ أن ينبغي مؤامرٍة إىل يستند املرشوب هذا نجاح إن تقول التي املزاعم أن
إن للمرشوب تقييمهم يف املشاركني بعض قال ع، متوقَّ هو وكما مؤامرة. نظرية لتشكيل
املؤامرة بنظريات اقتنعوا الذين األشخاص كان أيًضا، ع متوقَّ هو وكما َوجيهة. املزاعَم تلك
ُقتل قد كينيدي جون بأن قناعٍة عىل كانوا الذين األشخاص نفَس هم تماًما، قة امللفَّ تلك
النظام وأن داخلية، مؤامرًة كانت سبتمرب من عرش الحادي أحداث وأن مؤامرة، بسبب
األشخاص فإن أخرى، ناحيٍة ومن وهكذا. العالم، عىل الهيمنة يُحاول الجديد العاملي
املؤامرة نظرية يف األرجح عىل شككوا تلك، الراسخة املؤامرة نظريات يف شكَّكوا الذين

أيًضا. الجديدة
موقَف تعرف كنَت فإذا يبدو. فيما كثريًا تُهم ال النظريات تفاصيل إن نقول بإيجاز،
املؤامرة نظريات من بمواقفه تتنبَّأ أن فيمكنك معينة، مؤامرة نظرية من ما شخٍص
بني ظاهر ارتباط أيُّ هناك يكون ال عندما حتى التأكد، من معقولة بدرجٍة األخرى

وبعضها. النظريات

وحيٌّ ميٌت

عىل (أو، األخرى النظريات بجميع األرجح عىل َقبوَلك مؤامرة بنظرية اقتناُعك يعني ملاذا
األخرى)؟ للنظريات رفُضك معناه املؤامرة، نظريات إحدى يف تشكيكك اآلخر، الجانب
أن هو جورتزيل، تيد االجتماع علم اختصايصُّ طَرحها التي املحتملة اإلجابات إحدى
نظريات إحدى كانت إذا بأنه القائل املتزعزع للمنطق وفًقا تعمل املؤامراتية العقلية
فإذا األخرى. املؤامرة نظريات صحِة عىل كدليٍل تُؤخذ أن املمكن فمن صحيحًة، املؤامرة
أنهم فاألرجح كينيدي، جون اغتيال يف تورَّطوا قد األمريكية الحكومة عمالءَ أن تظن كنت
هاجمت السلطات كانت وإذا سبتمرب. من عرش الحادي أحداث مثل يشءٍ يف كذلك تورَّطوا
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املواد بإضافة ا رسٍّ تسميمنا عن يوقفها الذي فما خادعة، إرهابية هجمة يف ُمواطنيها
عىل الكذب يف َغضاضة تجد لم وإذا اللقاحات؟ إىل السموم وإضافِة املاء إىل الكيميائية
وتتسرتَّ القمر سطح عىل الهبوط تختلُق ال فلماذا وسالمتهم، صحتهم بشأن مواطنيها
الخارجني املخطِّطني من صغرية مجموعٌة هناك كانت وإذا غريبة؟ مخلوقات وجود عىل
مجموعٌة هناك فربما اقرتفوه، ما كلِّ رغم العقاب من يُفلتوا أن يستطيعون القانون عن
املؤامرة، فنظريات دواَليك. وهكذا العالم. يف يحدث يشء لكل تُخطِّط النخب من ما رسيٌة
عىل تكن لم وإذا بعًضا. بعُضها يدعم جميًعا ألنها املعتقدات؛ من أبدية شبكة تُشكِّل
وجيهة غريَ تبدو النظريات بقية فإن ما، نظريٍة تصديِق يف األوىل الخطوة التخاذ استعداد
األخرى. النظريات لجميع الباَب يفتح هذا فإن ما، بنظريٍة اقتناِعك بمجرد لكن باملثل.

أنه بد ال صحيحٌة ما مؤامرٍة نظريَة بأن األشخاص أحِد إقناُع النظرية، الناحية من
النظرية. بتلك صلٍة ذات غريُ أنها الواضح من أخرى نظرياٍت عىل انفتاًحا أكثَر يجعله
ُقِتلت الذي السيارة حادث بشأن الشك إىل تدعو أسبابًا ة ثمَّ بأن أخربك أنني تخيَّل فمثًال،
بدودي عالقتها عن راضيًة تكن لم الربيطانية الحكومة أن املعلوم من ديانا. األمرية فيه
بثالثة وفاتها فقبل السياسة. يف املتزايد انخراطها عن وال مرصي، مسلٌم وهو الفايد،
ينادون الساسة وكان منها». «ميئوس بأنها الحكومة وصَفت أنها عنها نُقل فقط، أيام
تُقحم التي املرأة هذه «ما غراِر عىل قاسية، تعليقاٌت ألسنتهم عىل جَرت حيث بمعاقبتها،
ال خطري شخص بأنها وَصفوها كما أطفالها؟» برعاية تنشغل ال ملاذا السياسة، يف نفسها
الكثريون يتساءل أن تماًما املنطقي من كان هذا، كل إىل واستناًدا عليه. السيطرة يُمكن

ذلك. من أعظَم شيئًا أو فحسب، مأساويٍّا حادثًا موتُها كان إذا عما
دوجالس وكارين جويل دانييل النفس عاِلما به أخرب ما هو األقل، عىل هذا، كان
املزاعم، من مشابهة مجموعًة اآلخر النصف قرأ وقد .٢٠١٤ دراسة يف املشاركني نصف
األمرية شعبية أن املعلوم «من املؤامرة: نظرية معارضة إىل تميل كانت العكس عىل لكنها
هناك ليس لكن االرتياح. عدم من بحالٍة يشعرون الحكومة أعضاء بعض جعَلت ديانا
مجرَد موتها كان … قتلها يف تورََّطت الربيطانية الحكومة أن إىل يُشري اإلطالق عىل دليٌل
لوقوع املؤيدة النسخة قَرءوا الذين األشخاص أن املستغَرب غري فمن مأساوي.» حادث
حتَْفها ديانا األمرية فيه لقيت الذي السيارة حادث أن بقوٍة يعتقدون بأنهم حوا رصَّ مؤامرة
املؤامرة نظريات عىل كذلك انفتاًحا أكثَر كانوا أنهم ذلك من إثارة واألكثر اغتياًال. كان
رسية وخطٍط مكائَد يف نفسها توريَط اعتادت الحكومة بأن القائلة الفكرة مثل عام، بوجه
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الباب فتَح وجيهة كنظريٍة ديانا ضدَّ املؤامرة نظرية عرض فإن ع، متوقَّ هو وكما دولية.
الحدوث. شائعُة األخرى التسرت وعمليات الخطط بأن االعتقاد أمام يبدو فيما

املؤامراتية، العقلية من جانبًا يكون قد جورتزيل تيد حه وضَّ الذي الداعم األبدي املنطق
عجيبة مفارقة تبني كما لالهتمام، إثارًة أكثَر تبدو فاألشياء بأكملها. الروايَة يُمثِّل ال لكنه

الدن. بن بأسامة تتعلق
الغرب فكرَة بوش الرئيس أثار قصري، بوقٍت سبتمرب من عَرش الحادي هجمات بعد
جرى ما ورسعان ميتًا». أو «حيٍّا الدن بن أسامة بإحضار د تعهَّ حيث القديم؛ األمريكي
قرابَة عليه القبض تجنُّب من الدن بن تمكَّن وقد بالعالم. مكاٍن كل يف الرجل عن البحث
آباد أبوت يف سَكني ٍع مجمَّ إىل املطاف نهاية يف عنه البحُث أرشد حتى الزمان، من َعقد
األمريكية القوات من فرقٌة شنَّت ،٢٠١١ مايو ٢ من األوىل الساعات ويف باكستان. يف
الرئيُس وأعلن أوباما. الرئيس من بأوامر ع، املجمَّ عىل شبٍح بمروحياِت هجوًما الخاصة

النار.» إلطالق تبادٍل بعد الدن بن أسامة قتْل من «تمكَّنت الِفرقة أن الحًقا
طبيعية ألسباٍب األمر، واقع يف مات، الدن بن أن لو ماذا فعًال؟ قتَلوه هل لكن
يُعاني كان أنه واسع نطاٍق عىل املعلوم من يشء، كلِّ فربغم الزمان؟ من بَعقد ذلك قبل
ذلك، من واألهم كري. السُّ داء إىل وصوًال مصابة قدٍم من بدءًا األمراض، من مجموعًة
الذين واألشخاص مارفان. متالزمَة يُعاني كان ربما الدن بن أن الناس بعض يعتقد
أصابُع تكون كما الجسم ونحفاءَ القامة ِطواَل يكونون ما غالبًا مارفان متالزمَة يعانون
تتسبَّب كما الدن. بن مثل تماًما منحنيًا الفقري عمودهم ويكون وطويلة، رفيعًة أيديهم
منه يعانون َمن قتْل إىل تؤدَي أن يُمكن القلب صمام يف مشكالت حدوث يف املتالزمة هذه
واقع يف الدن بن قتَل ما هذا فإن املؤامرة، نظريات ألصحاب ووفًقا إنذار. سابِق دون
من فقط شهور بعد ،٢٠٠٢ عام أوائل أو ٢٠٠١ عام أواخر يف هذا حدث وقد األمر.
موته، عىل األمريكي االستخباراتي املجتمع تسرتَّ وقد سبتمرب. من عرش الحادي هجمات
عىل الحرب لتربير مروٍع كإرهابي سنني مدار عىل الناس وعي يف حيٍّا شبحه عىل ُمبقيًا
يف إلظهارها جاهزة تكون بحيث الدن، بن جثة ا رسٍّ حفظوا الفرتة، هذه وطيلة اإلرهاب.

املناسبة. اللحظة
الحياة، قيد عىل يزال ال األمر، واقع يف الدن، بن أسامة كان لو ماذا فعًال؟ قتلوه هل
أنهم عىل ماديٍة أدلة تقديَم األمريكية الحكومة رفضت يشء، كل فربغم جيدة؟ وبصحٍة
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وأن اإلسالمية، للرشيعة وفًقا البحر يف ُدفن الجثمان أن هو أكدوه ما كل بالفعل. قتلوه
انتقاًما عنف أعمال ارتكاب إىل اإلرهابيِّني يدفع قد الدن بن لجثمان مروعة صور عرض
ربما الدن بن أن إىل كثريًا املؤامراتية يف ينخرط أمريكي مذيٌع وهو بيك جلني أشار وقد له.
خطٍط أي بشأن ما رسيٍة غرفٍة يف استجوابه ويجري بالفعل، حيٍّا عليه ُقبض قد يكون
األمريكيون يعتني ربما آلخرين، ووفًقا لها. التجهيز مرحلة يف القاعدة تنظيم يكون قد
الوقت؛ طيلة املتحدة للواليات ا مهمٍّ شيئًا يُمثِّل كان إنه قالوا فقد الدن. بن بأسامة حتى
القرن ثمانينيَّات يف األمريكية املركزية االستخبارات وكالة جانب من تجنيُده جرى حيث
الجهادية الجماعات مع جنب إىل جنبًا األمريكية االستخبارات ت اصطفَّ عندما العرشين
هذه مع اتفق نجاد، أحمدي محمود اإليراني الرئيس حتى أفغانستان. يف السوفييت لقتال
عاٍم قبل أي ،٢٠١٠ (يف األمريكية يس» بي «إيه شبكة مع مقابلٍة يف ن تكهَّ حيث النظرية،
األمريكية العاصمة يف مأمٍن ويف حيٍّا يزال ال الدن بن أن الدن) بن مقتل عن اإلعالن من

واشنطن.
إن تقول التي الرسمية» «الرواية فلدينا للغاية. املختلفة االحتماالت هذه لدينا إذن
نظريتَْي أيًضا هناك أن كما .٢٠١١ مايو ٢ يف األمريكي الجيش أيدي عىل ُقتل الدن بن
يزال ال أنه أو الهجوم، حدوث عند سنوات منذ بالفعل مات أنه فإما متعارضتنَي؛ مؤامرٍة
يف صحيحتنَي تكونا أن يمكن ال ِكلتَيهما املؤامرة نظريتي أن والواضح الحياة. قيد عىل
دوجالس وكارين وود مايك الباحثان أجراها بحثية دراسة عنوان أشار وكما نفِسه. الوقت
تشري دراستهما فإن ذلك ومع ذاِته. الوقت يف وحيٍّا» «ميتًا يكون أن يمكن ال الدن بن أن إىل
نظريتَي مع يتفقون هم مًدى أيِّ إىل الناس ودوجالس وود سأل فعندما غريب. يشء إىل
عىل يظنون النظريتني إحدى يُصدِّقون الذين األشخاص أن وجدا املتعارضتني، املؤامرة
كانوا الذين األشخاص أخرى: بعبارة أيًضا. صحيحة املعارضة النظر وجهة أن األرجح
قيد عىل يزال ال أنه األرجح عىل اعتَقدوا فعًال مات الدن بن أن أنفسهم قرارة يف يشعرون
من إرهابيٍّا يكون قد الدن بن بأن القائلة الفكرة يبدو ما عىل قِبلوا الناس فبعض الحياة؛

ذاِته. الوقت يف وميت حي أي رشودينجر، قطة شاكلة عىل ما نوٍع
ألسامة املؤكد غرِي املوِت عىل تقترص ال متعارضة مؤامرة نظريات َقبول وإمكانية
نظريات من بمجموعٍة اإليمان عن أخرى دراسًة ودوجالس وود أجرى فقد الدن. بن
اآلخر. بعَضها النظريات بعُض عارَضت جديٍد، فمن ديانا. باألمرية املتعلقة املؤامرة
يف األضواء، من الهروب أجل من باملوت تظاهَرت ديانا األمرية أن زعمت النظريات فإحدى
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الحال وكما الربيطانية. املخابرات من بتدبرٍي حدَث موتها أن أخرى نظريٌة اقرتَحت حني
ذاِته، الوقت يف وحيٍّا ميتًا كان الدن بن أن يبدو ما عىل اعتقدوا الذين األشخاص إىل بالنِّسبة
اغتيلت بأنها االعتقاد إىل مالوا بموتها تظاهرت ديانا األمرية أن ظنوا الذين األشخاص فإن
إىل املرء ميل زاد كلما أنه إىل الباحثني من آخُر فريٌق ل توصَّ وقد رسيِّني. عمالء أيدي عىل
سبتمرب من عرش الحادي بهجمات مسبق علٍم عىل كانت األمريكية الحكومة بأن االعتقاد
ميله احتمالية زادت الهجمات، تلك بتنفيذ القاعدة لتنظيم سمَحت أنها هنالك ما كلَّ وأن
ناتراس نيكويل وتشري يشء. كلَّ عمٍد عن خطََّطت األمريكية الحكومة بأن االعتقاد إىل
أن زعم ،٢٠٠٨ إىل ١٩٩٩ من الفرتة خالل أفريقيا جنوب رئيس إيمبيكي، تابو أن إىل
يبدو فيما مقتنًعا كان أنه حنِي يف األمريكية، املركزية االستخبارات وكالة صنْع من اإليدز
ويوضح األساس. من له وجوَد ال حتى أنه أو مؤٍذ، غريُ الفريوس بأن القائلة بالفكرة
توافق يحدث «عندما أنه األوسط، الرشق يف للمؤامراتية له تأمُّ خالل من بايبس، دانييل
أن طهران تعتقد يتقاتالن، وعندما مؤامرًة؛ هناك أن طهران تشكُّ وبغداد، واشنطن بني

أخرى». مؤامرًة هناك
يف وحي ميت الدن بن أسامة أن يبدو ما عىل الناس بعُض يعتقد أن يمكن ملاذا
قد األمريكية الحكومة وأن ذاته، الوقِت يف وُقتلت بموتها تظاهرت ديانا وأن ذاِته، الوقت
سالٌح اإليدز وأن سبتمرب، من عرش الحادي ألحداث ذاته الوقت يف تُخطِّط ولم خطَّطت
كما املؤامرة؟ عىل دليٌل كَليهما والحرب السالم وأن ذاته، الوقت يف وخرافة بيولوجي
إىل بديهيٍّا تفتقر االعتقاَدين هذين بني اإليجابية العالقة الدن، بن دراسة باحثا ح يوضِّ
فكلما سلبية: تكون أن بد ال املتعارضة النظريات بني االرتباطات أن صحيح املنطق.
فنظاُم يتناقضمعها. ما ليشءٍ تصديقك احتمالية قلَّت أكثر، معينة مؤامرة نظريَة ْقَت صدَّ
ما ملؤامرٍة املزعوم الوجوُد فيه يكون الذي جورتزيل، تيد لدى الجانب أحادي االعتقاد
هناك فليس االرتباطات. هذه يفرس أن يمكن ال األخرى، املؤامرة نظريات لصالح دليًال

حيٍّا. يزال ال أنه عىل دليل الدن بن مقتل بأن االعتقاد يف منطٌق
ودوجالس وود نه ضمَّ آخر إضايف سؤال طريق عن املفارقة هذه تفسري عن ُكشف
معلومة «تخفي األمريكية الحكومة أن عىل توافق مًدى أيِّ إىل سأال: فقد دراستهما. يف
القائل غموًضا األكثُر الزعم هذا الدن؟» بن عىل شنَّته الذي الهجوم بشأن مدمرة أو مهمة
أنه اتضح معلومة غرِي ألسباٍب بها الوثوق ببساطٍة يمكن ال لألحداث الرسمية الرواية بأن
التسرتُ يجري ما شيئًا أن لفكرِة املرء َقبول زاد فكلما املتناقضة. املعتقدات إشكالية ِمفتاح
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الحسبان يف األمر هذا أخذ وبمجرد متناقضتني. بنظريتنَي لالقتناع استعداده زاد عليه،
أن تصديُقك ليس أخرى: بعبارة املتناقضتني. النظريتني بني العالقة تتالىش إحصائيٍّا،
بل العكس. أو حيٍّا، يزال ال أنه تصديِق إىل تميل يجعلك ما هو بالفعل مات قد الدن بن
مؤامرة؛ نظريات ألي قبولك احتمالية من يَزيد ما هو يحدث مريبًا شيئًا أن تصديقك إن

األخرى. منهما كلٌّ تُعارض مؤامرة نظريتي حالة يف حتى

املؤامراتية العقلية

لنظرية تصديِقك مقدار أن جورتزيل رأى فقد املؤامراتية. العقلية جوهر إىل يأخذنا هذا
نظرية كلُّ تُقدِّمه الذي الدعم مقدار مجرد وال فحسب، الحقائق تُحدِّده ال ما مؤامرٍة
بالدرجة مؤامرة نظرية كلِّ حيال مشاعرك تتحدَّد باألحرى، األخرى. النظريات لجميع
جميع تخُدم التي االفرتاضات من األساسية باملجموعة اقتناعك مقدار طريق عن الكربى
يتورَّط ما شخًصا دائًما هناك بأن القائلة الفكرة ِغرار عىل العالم، طبيعة بشأن األغراض
بعبارة كاملة؛ الحقيقة عىل أبًدا نطَّلع ال وأننا أعظم، كان دائًما خفي ما وأن الخداع، يف
ويف املؤامراتية. عقليتك تأثري قوة مدى عىل يتوقَّف كلَّه األمر إن نقول أن يُمكننا أخرى:
معرفتك أن فمثلما أخرى. شخصية سمة أيَّ كبري حدٍّ إىل املؤامراتية تُشبه هذا، ضوء
بها ف سيترصَّ التي الكيفية عىل دليًال تُعطيك االنبساطية مقياس عىل ما شخٍص لدرجِة
عىل ما شخٍص بدرجِة معرفتك فإن االجتماعية، املواقف من مجموعٍة يف الشخص ذلك
إزاء األرجح عىل الشخص هذا بها يستجيب التي بالطريقة يُخربنا املؤامراتية مقياس

املتنوعة. املؤامرة نظرياِت
يجعل — نفسية نزعًة باعتباره أي — الطريقة بهذه املؤامراتي التفكرِي وصُف
بأن االعتقاد إىل يميلون املؤامرة، نظريات يُصدِّقون الذين أولئك سيَّما ال الناس، بعض
فالحقائق النفس، بعلم له عالقة ال «األمر بالقول: يتعلَّلون قد فهم الحماقة. من نوٌع ذلك
ال ما، شيئًا نُصدِّق فعندما تماًما. مفهوٌم هذا واعرتاضهم الشمس.» وضوَح واضحٌة
التصديق هذا يبدو إنما عنها؛ اإلفصاُح يصعب ما أيديولوجيٍة عن ناتًجا تصديقنا يبدو
تقف نفسيًة أسبابًا هناك بأن القول ولكن وتفضيالتنا. نقائصنا عن ومستقالٍّ صحيًحا
النقيض فعىل الصدد. هذا يف مألوفة غريُ أنها معناه ليس املؤامرة نظريات تصديق وراء

وأفكارنا. معتقداتنا كل، يكن لم إن أغلب، سيكولوجيتنا تُشكل ذلك، من
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السياسة. مجال يف للفكر املشوِّش األيديولوجي التأثري رصد من أسهُل هناك وليس
«جدفاذرز مطاعم سلسلة إىل بريانت وجوزيف أوسينسكي جو يُشري ذلك، عىل وكمثاٍل
يحبُّون والجمهوريون الديمقراطيون املصوِّتون كان ،٢٠١١ عام بدايات فحتى بيتزا».
يف ثم براندإندكس». «يوجفز مؤرش لتقديرات وفًقا متكافئ، نحٍو عىل املطاعم سلسلَة
يسعى أنه هذه، املطاعم لسلسلة السابق التنفيذي الرئيُس كني هريمان أعلن ،٢٠١١ مايو
تنفيذيٍّ كرئيس كني مهام األمريكية. االنتخابات لخوض الجمهوري الحزب عرب ِحه لرتشُّ
ِشقاٌق حدث ثم، االنتخابية. حملته خالل نقاش مثار أصبحت عاًما ١٥ بنحو ذلك قبل
«جدفاذرز تقديرات وارتفعت والجمهوريِّني. الديمقراطيني البيتزا محبِّي بني مفاجئ

الديمقراطيني. بني وانخفَضت الجمهوريني بني بيتزا»
الفردية وأحكامنا قراراتنا جميع السيايسنتاُج انتماءنا بأن االعتقاد وراء ننساق ربما
متزايد نحٍو عىل يتضح األمر، واقع يف أنه، غري والسياسات. املرشحني بشأن املتحيِّزة وغري
مطاعم أن املفرتض فمن للحقائق. تفسرينا يف تؤثِّر وأنها األسبقية، لها أيديولوجيتنا أن
للديمقراطيني. جودًة وأقلَّ للجمهوريني أفضَل بيتزا تقديم يف تبدأ لم جدفاذرز» «بيتزا
الرشكُة بها توافقت التي الكيفيَة كان تغريَّ الذي الوحيد اليشء . تتغريَّ لم البيتزا فجودة

مطاعمها. مرتادي لدى السياسية األيديولوجية مع
بأن االعتقاد وراء االنسياُق السهل من يكون املؤامرة، بنظرية يتعلَّق فيما باملثل،
أن هي الحقيقة لكن للحقائق. منِصف تقييٍم عىل يعتمد تصديقنا عدَم أو تصديقنا
وكما به. االعرتاف يف نرغب قد مما أكثر عامة عاملية رؤيٌة تُشكِّلها وأفكارنا معتقداتنا
قليلة فقلة مختِلف. توصيٌف لديه وجميعنا العاَلم؛ خاللها من نرى عدسٌة املؤامراتية قلت،
ملؤامرة طرح كلَّ ترفض َمن هي قليلة وقلٌة بسذاجة، نظريٍة كل تقبُل َمن هي الناس من
نظريات يف ما بدرجٍة نتشكَّك حيث املقياس؛ منتصف عىل ما موضٍع يف أغلبُنا بثبات.

تماًما. الستبعادها استعداٌد لدينا ليس ولكن املطروحة، املؤامرة
فهِم نحو األوىل خطوتنا هي املؤامراتية للعقلية الجوهرية الخصيصة هذه َفْهم
حول مؤامرة نظريات ظهور أسباب ببحث نبدأ أن فيمكننا املؤامرة. نظريات سيكولوجية
يقتنعون الذين الناس يميل وملاذا رسمية، روايٌة هناك تكون أن قبل حتى ما أحداٍث
أكرب. مؤامرة من جزء مجرُد أنها عىل األحيان أغلب يف املؤامرة تلك رؤية إىل ما بمؤامرٍة
زْعَمني أو زائفة بنظريٍة الناس بعض اقتناِع وراء تقف التي األسباب نبحث أن يمكننا كما
مؤامرًة. املؤامرة نظريات نُرش يبدو قد ملاذا نبحث أن يمكننا كما اآلَخر. منهما كلٌّ يُناقض
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إيذانًا يبدو متواضًعا أكاديميٍّا مؤتمًرا حتى تجعل التي األسباب بْحث نستطيع ولعلنا
القادم. الجديد العاملي بالنظام

كل فربغم املؤامرة. نظرياِت سيكولوجيِة أغواِر ِلَسرب رحلتنا بدايِة مجرُد هذه لكن
من أكثَر املؤامراتية بالعقلية التفكري يف الناس بعض انخراط أسباب يُفرسِّ ال هذا يشء،
أن ينبغي التي األسئلة هي تلك األساس. من مؤامراتية عقليًة امتالكنا أسباب أو غريهم،
يُصدِّقون الذين األشخاص كثريًا: املتداَولة بالفكرة سنبدأ حيث التايل؛ الجزء يف عليها نركَز

االرتياب. جنوَن يُعانون أشخاص مجرد هم مؤامرٍة نظرياِت
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الخامس الفصل

االرتياب جنون

تقضُّ جميل» جديد «عاَلم اسم تحمل التي ١٩٣٢ لعام هكسيل ألدوس رواية ظلت
الرواية، تلك ففي القرن. من األكرب الجزء مداِر عىل املؤامرة نظريات أصحاِب مضاجَع
وكل فقر. أو حروٌب هناك ليس يبدو. ما عىل فاضًال يوتوبيٍّا مستقبًال هكسيل يتخيَّل
كما تماًما ورديًة ليست األشياء الحال، بطبيعة لكن، بالحياة. راضون تقريبًا الناس
بعناية صنَعتهما حيث مصطنَع؛ كالهما الظاهران والسعادة فالسالم األوىل. للوهلة تبدو
تتأكَّد فالحكومة مواطنيها. حياة جوانب من جانب كل يف بدهاءٍ تتحكَّم ظاملٌة ديكتاتوريٌة
أدمغتهم غسيل خالل من وذلك النظام؛ يف أبًدا يُشككون ال املواطنني جميع أن من
نشاَط يوقف الذي ِر املخدِّ وإدماِن تفكري، بال اإلذعان عىل تحثُّهم شعورية ال برسائَل
أجل من يُربَّون إذ املاشية، من قليًال أفضَل معاملًة الناُس ويُعامل «سوما». ويُدعى العقل

واملوت. واالستهالك العمل
نظرية عنارص جميع عىل الجميِل الجديِد للعاَلِم هكسيل رؤية تشتمل وباختصار،
متبًرصا إنذاًرا باعتبارها املؤامراتية العقلية أصحاُب إليها ينظر ما وكثريًا جيدة، مؤامرة
من كانت للمؤامراتية األيقونية الرموز أحد أن املناسب من ولذا ستحدث. التي باألشياء

جوليان. ويُدعى هكسيل ألدلوس األكرب األخ ابتكار
األطوار غريُب عاِلٌم يكتشف ،١٩٢٧ يف شهرة األقلُّ هكسيل كتبها قصرية قصٍة ففي
نفيس كسالح الرس هذا استخدام يستطيع أنه يُدرك املطاف نهاية ويف التخاطر. رسَّ
والُعقدة كبرية. مساحاٍت عرب الناس عقول عىل الخفاء يف السيطرة عىل القدرة لديه قوي،
ضحاياه مثل لها ُعرضًة يكون امُلخدِّرة األوامر يُصدر الذي الشخص أن هي الوحيدة
النفسية. الطاقة من نفسه لوقاية طريقًة العالم يكتشف الحظ، ولحسن تماًما. املستهدفني
رقاقة من للرأس بديٍل غطاءٍ ُصنع طريق عن بمعدٍن نفسه املرءُ يعزل أن هي والحيلة
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تكن لم وإن ال، فعَّ دفاع كخطِّ القصدير رقاقات قبَّعة فكرة ظهرت هنا، ومن معدنية.
الدماغ. يف التحكم أشعة ضد للموضة، مسايرة

املؤامرة بنظريات وثيًقا ارتباًطا ترتبط القصدير رقاقاُت أصبحت الحنِي ذلك ومنذ
مرئيِّني غري بأعداء العقالني غري لإليمان تهكُّمي رمٌز يُصدِّقونها؛ الذين واألشخاص
«ساينز»، فيلم مثل أفالٍم يف ساخرة ألغراٍض الرمزيُّ هذا استُخدم وقد وهمية. ومكائد
عروٍض يف استُخدم كما شياماالن، نايت إم للمخرج الفضائية الكائنات غزو عن فيلم وهو
نحٍو عىل للتهكم كوسيلٍة استُخدم وقد سيمبسونز». «ذا إىل فايلز» إكس «ذا من تليفزيونية
٢٠١٤ عام ُطرحت التي فأغنيته يانكوفيك. أل ِويرد الساخر املوسيقيِّ جانب من مسلٍّ
لكن طعام. من يتبقى ما حفِظ يف القصدير رقاقات ملزايا جادٍّ بتقديٍر تبدأ «فويل» باسم
أنه ويعرتف للرأس، غطاءً يانكوفيك يرتدي عندما مشئوًما منعطًفا يتخذ الثاني املقطع
تحسبًا القصدير؛ رقاقات من قبعات صنْع عىل سامعيه ويُحرِّض كربى، مؤامرًة اكتشف
تجاويف من (وغريها جماجمنا محتويات عىل السيطرة يف الفضائية الكائنات لرغبة

الجسد).
املؤامرة نظريات أصحاب اهتمام عىل القصدير رقاقات قبعات استحوذَت ومثلما
يُعتقد الذين الواقعيني األشخاص من السخرية يف تُستخَدم ما كثريًا الروائي، األدب يف
مجاز إىل كثريًا الصحفيون ويلجأ االرتياب. جنون من كثرٍي أو بيشءٍ يترصفون أنهم
وحتى يُصدِّقونها. الذين الناس وعن املؤامرة نظريات عن الكتابة عند القصدير رقاقات
دون ميزوري والية يف املمولون شارك ،٢٠١٤ عام ففي إليه. يلَجئون ما غالبًا الساسة
املنهِج إدخال إىل تهدف التي املبادرات إحدى معاريض فبعض الرقاقة. لعبة يف قصد
خطًة يُدبِّرون بأنهم املبادرة أصحاب اتهموا ميزوري مدارس إىل املشرتك األسايس املدريسِّ
الوالية نائب سِخر وقد ألدمغتهم. غسيل إجراء حتى ربما أو األطفال عن بياناٍت لجمِع
بتخصيص مقرتًحا بتقديمه وذلك املشرتك؛ األسايس املدريس املنهج منتقدي من لري مايك
العايل األلومنيوم من «لفافتنَي لرشاء التعليم ميزانية يف الرضائب أموال من دوالرات ثمانية
والسيطرة األدمغة غسيل تقنية لتعطيل مة مصمَّ للرأس، أغطية صنْع أجل من الكثافة
ألنفسهم وثأروا لري. مزحُة لهم تَُرق لم املشرتك، األسايس املدريس املنهج (خصوم عليها.»

القصدير.) برقاقات عليه يشء وكل لري مكتب مخادعون غلَّف عندما
عندما الذهن عىل ترُد التي األشياء أول األرجح عىل هي القصدير رقاقات قبَّعة
الصورة من يتجزأ ال جزءٌ الرمز فهذا مؤامرة. نظرية لصاحب ذهنية صورًة تستدعي
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عىل دون يَرتصَّ الذين املجانني من مجموعة املؤامرة: نظريات ألصحاب السائدة النمطية
الغامضة اإلنرتنت منتديات إىل شديًدا ميًال ويميلون املحرتمة، املجتمعات أحد حواف
املثقفني من الكثريين إىل وبالنِّسبة القصدير. ورقاقات اإلذاعية الحوارية والربامج
أشخاص هم املؤامرة: نظريات الناس تصديق ألسباب بسيط تفسريٌ ة ثمَّ النظريِّني،
نظريات أصحاب يستحق هل لكن منه. ميئوس حدٍّ إىل االرتياب جنوَن يعانون مجانني

االرتياب؟ بجنون وْصَفهم ا حقٍّ املؤامرة

االرتياب جنون عىل القائم األسلوب

القائلة الرؤية عىل الرشعية إضفاء أجل من آخر شخص أيُّ فعله مما أكثَر فعل رجٌل هناك
الرجل هذا االرتياب. جنون أو البارانويا مظاهر من مظهٌر هي املؤامرة نظريات بأن
كولومبيا بجامعة األمريكي التاريخ أستاذ منصب شَغل الذي هوفستاتر، ريتشارد هو
كان .١٩٧٠ عام يف وفاته حتى العرشين القرن أربعينيَّات من نيويورك مدينة يف املرموقة
ًفا ومصفَّ قصريًا شعره كان حيث العرشين القرن منتصف كمفكِّري كالسيكيٍّا مظهره
يرتديها كالتي اإلطار قرنية كبرية ونظارة الشكل قوسية عنق ربطة يرتدي وكان بعناية،
مظهره لكنَّ وْصفه.» يتعذَّر «يكاد شخص بأنه طالبه أحُد عنه قال وقد أمثالُه. الباحثون
بجائزتَي هوفستاتر فاز فقد مألوفة. غرِي بأفكاٍر شغًفا وراءه يُخفي كان هذا املتواضع
الثقافة يف الفكرية الحركة ومناهضة الشعبوية فيهما تناول اللذين كتابَيه عن بوليتزر
إىل السعي وقلِق االجتماعية الداروينيِة مثل موضوعاٍت معالجته إىل إضافًة األمريكية،
لفْهم املهنية حياته من الكثريَ هوفستاتر كرَّس املؤرخني، زمالئه أحُد يقول وكما املكانة.
أنه إذن املفهوم من األمريكية.» الحياة يف واملجنونة واملنحرفة والهزلية الغريبة «الجوانب

املؤامرة. نظريات إىل املطاف نهاية يف انتباهه ل حوَّ
ص لخَّ حيث مجازين»؛ «هاربرز مجلة يف ١٩٦٤ عام يف مقالًة هوفستاتر نرش
للتفكري املحتملة األسباب بشأن ن وتكهَّ األمريكي التاريخ يف املؤامرة نظريات دور فيها
دَرسوا الذين األوائل االجتماعية العلوم اختصاصيِّي من واحًدا أصبح ثَم، ومن املؤامراتي.
املحرتم. األكاديمي للنقاش طْرحه يمكن موضوٍع إىل إياها محوِّلني املؤامرة، نظريات
الحنِي ذلك منذ ظهرت التي املؤامراتية تحليالت من العظمى الغالبية إن القول ويمكن
األوساط يتجاوز وبما مقالته. يف هوفستاتر طرحها التي الرائدة لألفكار بالفضل تَدين
املنبوذ، املؤامرة نظرية لصاحب النمطية الصورة تشكيِل يف مقالته أسهَمت األكاديمية،
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عليها. يُثنون الذين فني املثقَّ ِقبل من كثريًا بها يُستشهد يزال وال االرتياب، بجنون املصاب
كاشًفا. كان ما بقْدِر َمعيبًا كان سنرى، كما هوفستاتر، تحليل ألن مؤسف؛ يشء وهو

البارانوي «األسلوب وهو: عمٍد عن استفزازيٍّا عنوانًا مقالته هوفستاتر أعطى فقد
أنه ح يوضِّ أن له راَق وصلت، قد رسالته تكون لئالَّ بًا وتحسُّ األمريكية». السياسة يف
البارانوي األسلوب لهوفستاتر، فوفًقا اإلهانة. يقصد كان البارانوي»، «األسلوب قال عندما
الرديء، والبحث املفِرط، واالرتياب الوهمي، بالتفكري تتَّسم العالم، لرؤية مشوَّهٌة طريقٌة
الرئيسة مة السِّ أن ذكر لكنه املربَّرة. غري التخيلية والقفزات الوقائع، تصوير يف واملبالغة
يف مرشوعًة مؤامراٍت الحال، بطبيعة هناك، بأن هوفستاتر وسلَّم املؤامراتي. الوهم هي
بالرضورة ليس محتملة مؤامراٍت بوجود ن التكهُّ مجرد فإن ثَم ومن السياسة؛ مجال
يَرون أربابه أن يف يتمثَّل ال البارانوي األسلوب بشأن الفارق «اليشء وأوضح: وهًما.
كربى مؤامرًة أن يرون أنهم يف يتمثَّل وإنما التاريخ، من موضع كلِّ يف مكائَد أو مؤامراٍت
يُعانون الذين األشخاص أخرى: بعبارة التاريخية.» األحداث يف املحرِّكة القوة هي هائلًة أو
«املتحدِّث شديد: بانفعال هوفستاتر وكتب مكان. كل يف مؤامراٍت يَرون البارانوي األسلوَب
كاملة ومنظومات بأكملها، سياسية وأنظمة بأكملها، عواِلَم وفناء ميالد يف يُتاجر البارانوي
دوًما ويعيش الحضارة. ملتاريِس حارًسا تجده ما «دائًما يقول: وتابع البرشية.» القيم من
دوًما يرى وهو املؤامرة. ضد املقاومة تنظيم يف مطلًقا أو اآلن فإما ل: تحوُّ نقطة عند
عىل النفاد يف آخذٌ إليه بالنِّسبة والوقت الفور. عىل حيالها التحرُّك يتحتَّم ما مؤامرًة

الدوام.»
السياسية األقليات حركات تفكريَ لوَّث قد البارانوي األسلوب أن هوفستاتر يعتقد
لديها املتباينة الجماعات تلك أن من بالرغم فحتى العالم. وحول األمريكي، التاريخ عرب
دون البارانوي لألسلوب األساسية الخصائُص دائًما تبقى االختالف، شديدة أجندات
تكون ربما الطريقة بهذه العالم رؤية إىل تميل التي «العقلية أن هوفستاتر فريى تغيري.
يصعب أنه يبدو الشدة، من متفاوتة موجاٍت يف تتجىل حنِي ففي ة، ملحَّ نفسية ظاهرًة
تُصيب ال أنها الحظ حسن من إنه بالقول، كالمه مختتًما ويستدرك، تماًما.» استئصالها
بعبارة مألوف.» غري نحٍو عىل غاضبة عقوٌل لديها السكان من بسيطة «أقلية سوى عادًة

محرتم. مجتمٍع هامش عىل يزدهر البارانوي األسلوب أخرى:

املؤامرة نظريات أصحاب عن هوفستاتر قدَّمه الذي بالحيوية املفَعم للتصوير ونتيجًة
مروِّعة بارانوية طريقًة يُعانون الذين الهامشيِّني املعتوهني من صغرية رشذمًة باعتبارهم
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استكشاِف عىل ذلك بعد االجتماعية العلوم أبحاث من كبري جانٍب تركيُز انصبَّ التفكري، يف
بارانوي استعداٌد بالفعل لديهم املؤامرة نظريات يف ينخرطون الذين األشخاص كان إذا ما
تيد هو هوفستاتر أطروحة اختَربوا الذين الباحثني هؤالء أوائل بني من كان معتاد. غري
،١٩٩٢ عام ويف نيوجرييس. والية يف روتجرز جامعِة يف االجتماع علم أستاذ جورتزيل،
عشوائيٍّا، نيوجرييس والية سكان من بمئاٍت هاتفيٍّا الباحثني من وفريٌق جورتزيل اتصل
آنذاك. رائجًة كانت التي املؤامرة نظريات من عدٍد إزاءَ شعورهم عن إياهم سائلني
البارانوي: التفكري عنارص من واحد عنٍرص لقياِس أُعدت أسئلًة الباحثون طرح ذلك، وبعد
الرسمية والسلطات وجريانك وأرستِك أصدقائك يف تثُق مًدى أيِّ إىل السؤال: وكان االرتياب.
ميلُهم زاد حولهم، فيمن الناس ثقُة قلَّت كلما واضحة؛ اإلجابات وكانت مثًال؟ كالرشطة

املؤامرة. بنظريات االقتناع نحو
الباحثون وجد فقد نفَسه. االتجاه واكتشفوا مشابهًة أسئلًة آخرون علماء طرح وقد
االرتياب؛ جنون عىل الدالة األخرى املؤرشات وبني املؤامرة بنظريات االقتناع بني ارتباطاٍت
والتهكُّم العدوانية من يشءٍ إىل يميلون بقوة املؤامرة نظريات يُصدِّقون الذين فاألشخاص
نظريات يرفضون الذين األشخاص من أكثَر الطِّباع وسوء والتوتُّر السلطة وتحدي
األمريكيِّني الكنائس مرتادي من بدءًا األشخاص، آالف شمَلت الدراسات وهذه املؤامرة.
النتائُج تكن ولم الربيطانيني. الجامعيني الطالب إىل وصوًال أفريقي أصٍل من الريفيني
الذين األشخاص أن إىل املثال، سبيل عىل الدراسات، إحدى توصَلت فقد تماًما؛ واضحًة
عدوانيًة أكثَر كانوا املؤامرة نظريات فيها ينتقدون اإلنرتنت شبكة عىل تعليقاٍت نرشوا
النمط فإن ذلك، وبرغم املؤامرة. نظريات أيَّدوا الذين األشخاص من األحيان بعض يف
لديهم عموًما، املؤامرة نظريات يُصدِّقون الذين فاألشخاص العموم. يف كبري حدٍّ إىل متسٌق
املؤامرة نظريات صحِة يف يتشكَّكون الذين األشخاص من أكثر بارانوية نزعٌة األغلب يف

عموًما.
القصدير). رقاقة قبَّعة نمط (وكذلك اآلن إىل يُرام ما عىل تميض هوفستاتر أطروحة
البارانوي األسلوب بأن زعمه هوفستاتر؛ ألطروحة األخرى الرئيسة العنارص عن ماذا
ألطروحته، ودعًما املجتمع؟ هامش عىل يعيشون الذين األشخاُص األساس يف به يتَّسم
مزاعَم روََّجت شة ُمهمَّ سياسية لحركاٍت أمثلًة يسوق أن يف غضاضًة هوفستاتر يجد لم
والية واعظ تحذيُر البارزة األمثلة ومن األمريكي. التاريخ من قرون ثالثة عرب مؤامراتية
لهدِم يُخطِّطون ملحدين» «متآمرين من ١٧٩٨ عام يف بلبلًة أثار الذي ماساشوستس
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الشيوخ مجلس سأل الذي مكارثي جو األحمر الخوف سيناتور وأيًضا املسيحية، أسِس
أن نُصدِّق لم ما الحايلَّ موقفنا نُفرسِّ أن يُمكننا «كيف :١٩٥١ عام كلمته يف األمريكي

كارثة؟» يف إليقاعنا يتآمرون الحكومة هذه يف املستوى رفيعي رجاًال
أخرى: بعبارة أو املجتمع؛ هامش إىل املطرودين اآلخرين األشخاص عن ماذا
عيِّنته أفراَد جورتزيل سأل مثلما سياسية؟ أجندٌة بالرضورة لديهم ليس الذين األشخاص
بالسخط شعورهم مدى عن أيًضا سألهم تشككهم، مدى عن نيوجرييس والية قاطني من
الحكوميِّني املسئولني «أغلب قبيل من بأشياءَ اقتناعهم زاد كلما أنه ووجد املجتمع. حيال
زادت اليوم.» عالم يف طفًال تُنجب أن العدل غري و«من العادي.» باملواطن ني مهتمِّ ليسوا
رضا قلَّ كلما أنه إىل أخرى دراسات لت وتوصَّ املؤامرة. بنظريات اقتناعهم احتماالت
الخاصة، ظروفهم عىل مسيطرون بأنهم شعورهم وتراجع عام، بوجٍه الحياة عن الناس

املؤامرة. لنظريات تقبُِّلهم احتماليُة زادت
الذين األشخاص بني خاصٍّ بشكل تَشيع املؤامرة نظريات أن يبدو ذلك، عىل وعالوًة
األقليات أفراد ِغرار عىل املجتمع؛ عىل والسخط بالعجز للشعور للغاية جيد مربٌر لديهم
بأكمله). البحث فيه أُجري الذي البلد وهي األقل، عىل املتحدة الواليات (يف واإلثنية الِعْرقية
كانوا نيوجرييس والية قاطني من جورتزيل عينة يف املمثَّلة األساسية العرقية والجماعات
أن إىل ل توصَّ وقد وقوقازيني. أفريقي أصل من وأمريكيِّني إسباني أصٍل من أمريكيِّني
اعتبار إىل العموم يف مالوا أفريقي، أصل من واألمريكيني إسباني أصٍل من األمريكيِّني
الباحثني من فريٌق رصد ،١٩٩٩ عام ويف القوقازيون. اعتقد مما أكثَر معقولًة النظريات
آخُر فريٌق اتصل ،٢٠٠٦ عام ويف طالبهم. بني نفَسه االتجاه نيوميكسكو والية جامعة يف
يف رأيهم عن إياهم سائلني أمريكي، ١٠٠٠ من بأكثر عشوائي وبشكل هاتفيٍّا الباحثني من
(يف األقليات كانت جديد ومن سبتمرب. من عَرش الحادي بأحداث املتعلِّقة املؤامرة نظريات
واألمريكيون إسباني، أصل من واألمريكيون أفريقي، أصل من األمريكيون الحالة، هذه
استطالعات وتُشري بالقوقازيني. مقارنًة للنظريات عامٍّ بوجٍه تقبًال أكثَر آسيوي) أصل من

النظريات. من بعدٍد يتعلَّق فيما مشابهٍة ديموغرافيٍة فروٍق إىل الحديثة الرأي
رائجٌة املؤامرة نظريات أن ويبدو الهدف. أصاب قد هوفستاتر أن يبدو ثَم ومن
األشخاص إىل إضافًة االرتياب، جنون من شديدة حالًة يعانون الذين األشخاص بني
نطاق عن تخرج ُقًوى رحمِة تحت وبأنهم مجتمعاتهم عن أغراٌب بأنهم يشعرون الذين
املتعلِّقة األنماط من تماًما تأكدنا أن بعد هناك، ف نتوقَّ أن املغري ومن سيطرتهم.
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جزءٍ ِسوى نرى لن فلربما هناك، فنا توقَّ إذا لكننا االرتياب. بجنون املصابني شني باملهمَّ
النطاق رصد يف أخفَق فإنه هوفستاتر، ِ تبرصُّ كلِّ فربغم بكثري. أكربَ أحجيٍة من صغري

للمؤامراتية. الحقيقي

البارانوية الجموع

نظريات أن يف ببساطة تتمثَّل البارانوي لألسلوب هوفستاتر تناول يف األبرز املشكلة
املؤامراتية أن توضيحه يف يُخطئ لم إنه املهمشني. ِسمَة كونها عىل تقترص ال املؤامرة
تغاىضعن لهذا، ونتيجًة ذلك. عند ف توقَّ أنه خطؤه كان إنما املجتمع. هامش عىل تزدهر
جييس وجد فقد أيًضا. عام بوجٍه املجتمع يف تزدهر املؤامرة نظريات بأن القائلة الحقيقة
عنوَن أنه حدِّ إىل األمريكي املجتمع نسيج يف بعمٍق املنسوجة األمثلة من ا جدٍّ الكثريَ ووكر
غريَّ الكتاب، هذا يف االرتياب». وجنون املتحدة «الواليات ب املوضوع هذا تناول الذي كتابه
البارانوي «األسلوب التايل: النحو عىل فصوله أحد ليُعنون الشهرية هوفستاتر مقالة عنوان
مؤامرة نظريات عىل تنطوي نفَسها املؤسسة أن ووكر ح ويوضِّ األمريكية». السياسية هو

بها. خاصة
يمكن ال املتحدة، للواليات سني املؤسِّ الرؤساء أحد وهو واشنطن، جورج فالرئيس
بمؤامرة إيمانه بعدم واشنطن أحُدهم اتهم عندما ولكن مثًال. هامشية شخصية بأنه اتهاُمه
بهذه اقتناًعا أكثُر أحٌد هناك «ليس إنه يقول كتب حيث األمر أوضح ما رسعان رين، املتنوِّ
ويلسون وودرو روزفلت ثيودور الرئيَسني من كلٌّ شعر قرن، مرور وبعد مني.» الحقيقة
الظاهرة الحكومة «خلف يقول: روزفلت كتب فقد الحكومة. تُحرك خفية يًدا هناك بأن
حيال مسئولية بأي تُقر وال والء بأيِّ تدين ال نفوذ، صاحبُة مرئيَّة غريُ حكومٌة تجلس
املتحدة، الواليات رجاالت أكرب «بعض متشائًما: ويلسون حذَّر بعاٍم، ذلك وبعد الشعب.»
ما مكاٍن يف قوًة هناك أن يعلمون هم ما. يشءٍ من خائفون والتصنيع، التجارة مجال يف
إنه حتى والتغلغل، والتكامل والتماسك ب والرتقُّ والخفاء التنظيم من عالية درجة عىل
ديهافن-سميث النس ويُشري ينتقدونها.» عندما أصواتهم يَخفضوا أن األفضل من سيكون
أن أكدوا أمريكيِّني «مسئولني أن إىل الثانية، العاملية الحرَب أعقبت التي الثالثة العقود يف
تعجُّ كانت األمريكية البريوقراطية وأن العالم، عىل لالستحواذ يتآمرون كانوا الشيوعيني
القرن ستينيَّات يف للحرب املناهضة والحركة املدنية الحقوق وأن السوفييت، بالجواسيس
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ساقها التي هوفستاتر أمثلة أحد أن (تذكَّر السوفييت.» صنْع من كان هذا كل العرشين
منتَخب. أمريكي سيناتور وهو مكارثي، جو كان شني امُلهمَّ املؤامرة نظريات أصحاب عىل
أوباما، باراك األمريكي الرئيس حتى هوفستاتر.) عن غابت قد الحقيقة هذه أن ويبدو
سجلِّه بتشويه رسيِّني» نفطيني «مليارديرات ٢٠١٢ عام انتخابه إعادة حملة يف اتَّهم،

االنتخابات. رشاء ومحاولة
رفيعي الحكومة أعضاء من بعًضا آلخَر آٍن من املؤامراُت تشغل ال الحال، بطبيعة
نظراءُ لها يكون ما غالبًا باملهمشني الخاصة املؤامرة فنظريات فحسب. املستوى
يكون أن من يخشون كانوا الحرب قبل أمريكا يف العبيد أن حني ففي مؤسسيون.
أن من املزارع أصحاب انزعج وذبحهم، الختطافهم التخطيط يف منخرطني الِبيُض األطباءُ
الذين العبودية من للتحرير الشمالية الحركة جانب من استغالل موضَع عبيدهم يكون
مطلع شعبويُّو انزعج حنِي ويف العنيف. التمرُِّد إىل لدفعهم زعمهم، حد عىل يسَعون،
شجب الدوليِّني، املرصفيِّني من مجموعٍة لسيطرِة خضَعت قد الحكومة تكون أن من القرن
وبني ودهاء.» بمكٍر ُشكِّلت وقوية منظَّمة «مجموعًة باعتبارهم ذاتَهم الشعبويني آَخرون
بداية ففي املؤامراتي. الهوس من حالٍة يف العامة من حشوٌد تنخرط واألخرى، الفينة
تهدف كربى آثمٍة مؤامرٍة من األمريكيِّني عموم عىل املخاوُف استحوذت العرشين، القرن
الروايات أثَّرت وقد الِبغاء. ممارسة عىل وإجبارهن البيض، الربيئات الشابَّات اختطاف إىل
تجارة حظر قانوَن سنَّ ما رسعان الذي تافت هوارد ويليام الرئيس أن حدِّ إىل املروِّعة
نهاية يف ُعِرفت التي الوكالة لتشكيل أمريكي دوالر ٥٠٠٠ ص خصَّ الذي األبيض، الرقيق
العرشين، القرن وتسعينيَّات ثمانينيَّات ويف الفيدرايل. التحقيقات مكتب باسم املطاف
ِحيَكت لها ووفًقا املتحدة، الواليات وكذا الشيطاني» «الفزع من موجٌة بريطانيا اكتسحت
وذبحهم األبرياء األطفال الستغالِل الشيطان يعبدون قتلٍة جانِب من كربى رشيرة مؤامرٌة

جماعي. بشكل

ربما املؤامراتية أن يعتقد يبدو، فيما هوفستاتر، بدأ الوقت، بمرور أنه إىل اإلشارة تجدر
من األوىل النسخة أن حني ففي األمر. بداية يف تخيََّلها التي تلك من أكربَ ظاهرًة تكون
حدَّث السكان، من «متواضعة» أقليٍة عىل إال يُؤثِّر ال البارانوي األسلوب أن ذكرت مقالته
يدعم أرقام لديه يكن لم هوفستاتر لكن «ُمعتَربة». أقلية ليقول الحًقا تقديراته هوفستاتر
الحقيقي النِّطاق رصد عن قاًرصا يزال ال سخاءً األكثر التقدير هذا وحتى مزاعمه، بها
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االستفتاءات عرشاُت األخرية القليلة السنوات مدار عىل النور إىل خرجت وقد للمؤامراتية.
يُعانون أشخاٍص من صغرية َحفنة عىل يقترص ال األمر أن وتبنيَّ الرأي، واستطالعات
الناس من ضخمة أعداٌد ُرِصدت بل مجتمعاتهم، يف باالغرتاب ويشعرون االرتياب جنوَن
أو سبتمرب، من عرش الحادي بهجمات يتعلَّق ففيما املؤامرة. نظريات يُصدِّقون الذين
أو الوشيك، الجديد العاملي النظام أو القمر، سطح عىل الهبوط أو ديانا، األمرية مقتل
عىل غريبة، كائنات وجود أو اللقاحات، أمان أو نرشبه، الذي املاء إىل الفلوريد إضافة
بمقتل يتعلق وفيما املؤامراتية. الروايات الناس من ٪٣٠ إىل ٪١٠ يُصدِّق املثال، سبيل
الرأِي استطالعات لبعض فوفًقا األغلبية؛ هم املؤامرة نظريات أصحاَب فإن كينيدي، جون
من اثنني أو شخص بمعدل — الناس من قليل عدٌد اعتقد السنني، مرِّ عىل أُجريت التي

بمفرده. االغتيال جريمَة ارتكب أوزوالد هاريف يل أن — أشخاص عَرشة كل
إىل فقط بالنظر املؤامراتي للتفكري الحقيقيَّ النطاَق نستنتج أن نستطيع ال لكننا
تزدهر فالنظريات معينة. مؤامرٍة نظريَة يُصدِّقون إنهم يقولون الذين األشخاص أعداد
والبعض اآلخر. بعضها يتالىش حنِي يف الوقت بمرور َرواًجا يزداد منها فالبعض وتخبو.
أوسينسكي جو يوضح ظهوره. بمجرد النسيان يطويه ما ورسعان الزوال، رسيُع منها
«إحدى تصديق مدى قياَس بأن االعتقاد إىل يدعو ما هناك ليس أنه بريانت وجوزيف
عن كثريًا يختلف ال األمر اتساعها؛ عىل املؤامرة لنظريات دقيق مؤٌرش املؤامرة نظريات

األسهم». لسوق أوليٍّا مؤًرشا موتورز جنرال رشكة سهم سعر كون
نطاًقا. أوسع منظوٍر إىل نحتاج عام، بوجٍه املؤامراتي التفكري شيوع مدى وملعرفة
فحسب، واحدة مؤامرة نظريَة يُصدِّقون ال الذين األشخاص نسبة نتأمل أن يُمكننا فأوًال،
،١٩٩٢ عام أجراه استطالٍع يف جورتزيل تيد ل توصَّ فقد مؤامرة. نظرية كلَّ يصدِّقون بل
سألهم عندما املؤامرة نظريات من األقل عىل واحدة نظريًة َقِبلوا قد تقريبًا الجميع أن إىل
عىل أو شك دون صحيحٌة النظريات تلك من العديد أن يعتقدون كانوا أغلبهم وأن عنها،
٪٦٣ أن إىل ،٢٠١٣ عام أُجري للرأي استطالٌع أشار ذلك، من أحدَث وقٍت ويف األرجح.
ل توصَّ وباملثل، األقل. عىل واحدة سياسية مؤامرة نظريَة يُصدِّقون األمريكي الشعب من
طبية مؤامرة نظريَة يُصدِّقون األمريكيني نصف أن إىل ٢٠١٤ عام أُجري للرأي استطالٌع

األقل. عىل واحدة
بما «الهامش» ملصطلح تعريف أيِّ نطاق ع تُوسِّ هذه التصديق أو االعتقاد مستويات
الشيوع عن تُعربِّ ال الداللة ذات الكبرية األرقام هذه حتى لكن بكثري. النطاق هذا يتجاوز
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كانوا األبحاث يف شاركوا الذين األشخاص أن تُظهره ما كلُّ املؤامراتي. للتفكري الحقيقي
الباحثون سألهم التي النظريات من املحدود العدد من واحدة نظريًة األقل عىل يُصدِّقون
وتعرَّض مختلفة، نظرية ١٢ عن جورتزيل سأل فقد استطالعاتهم. يف تحديًدا عنها
استطالع واستقىص نظريات، لستِّ الطبية، املؤامرات حول املتمحوُر ٢٠١٤ عام استطالٌع
هذا يف مؤامرة نظرية كلِّ عن الناس وسؤال فقط. نظريات أربع عن السيايس ٢٠١٣
االستعداد لديهم الذين الناس من الكثريون هناك ليس لكن أكثر، مفيًدا سيكون العالم
أننا فأعتقد طموحة، دراسة تنفيذَ ما بطريقٍة استطعنا فإذا االستجواب. لهذا للخضوع
جميًعا فنحن املؤامرة. نظريات من أخرى أو نظرية يُصدِّق تقريبًا شخص كل أن سنجد

األحيان. بعض يف األقل عىل مؤامرة، نظريات أصحاُب

اليومي االرتياب جنون

املؤامرة نظرية لصاحب النمطيِّ القاَلِب وراء ننساَق أن للغاية السهل من يزال ال إذن ملاذا
القصدير؟ رقاقة لقبعة واملرتدي والهاميش اليدين امُلتعرِّق

الذين األشخاص رأينا، فكما الحقيقة. لُبُّ النمطي القالِب هذا يف يكُمن حسنًا،
اعتالًال أكثَر األمر، واقع يف األرجح، عىل يكونون بالٍغ بحماٍس املؤامرة بنظريات يقتنعون
جنون أن افرتاِض يف تكمن املشكلة املؤامرة. نظريات يرفضون الذين من االرتياب بجنون
من يكون االرتياب، جنون مصطلح سماع فعند الحد. هذا إىل مألوف غريُ يشءٌ االرتياب
شخٍص ِد ترصُّ من خوفه ألن التحرك؛ أو الترصف عىل قادر غري ما شخٍص تصوُّر املغري
أن ويمكن بالتأكيد، موجود املَريض االرتياب جنون من النوع هذا باستمرار. يعذبه له ما
مثل العقلية االعتالالت أعراض من أسايس عَرٌض هو الحادُّ االرتياب فجنوُن موهنًا. يكون
املوهن االرتياب جنون من النوع هذا لكن القطب. الثنائيِّ واالضطراب الشخصية فصام
املريض االرتياب جنون يُفرسِّ أن يمكن فال السكان. من ا جدٍّ ضئيلة نسبٍة سوى يُعانيه ال

املؤامرة. بنظريات اإليماَن
يف عنها ثنا تحدَّ التي الدراساُت قاسته الذي االرتياب جنون نوَع هو هذا ليس لكن
بالرغم أنه مقالته يف أوضح فقد هوفستاتر. يعتقده كان ا عمَّ يختلف أنه كما سابق. وقٍت
الذين أولئك وصف يقصد لم رسيرية، متالزمٍة من االرتياب جنون مصطلَح استعارته من
جنون مصطلح يستخدم كان بل عقليٍّا. مختلُّون بأنهم البارانوي األسلوب بإظهار اتهَمهم
املتحفظ هوفستاتر استخدام رغم ذلك، ومع أكثر. الدارِج باملعنى قوله، حسب االرتياب،
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إىل املنطقي من فليس االرتياب. بجنون يصفه الذي الشخص تَِصُم لغته ظلت للمصطلح،
عىل مألوف.» غرِي نحٍو عىل غاضبة «عقول نتاُج املؤامرة نظريات إن تقول أن كبري حدٍّ

األمر. واقع يف وشائعة مألوفًة العقوُل هذه تكون عندما هوفستاتر، وصف حد
حتى مألوف غرِي نحٍو عىل غاضب عقٍل ذا املرءُ يكون أن األمر يتطلب ال الواقع، يف
هناك وليس الشدة، من واسًعا طيًفا تُغطي البارانوية فاألفكار به. يُحيطون فيمن يتشكَّك
التي األركان متكاملُة االضطهاِد فأوهاُم عادي. هو عما مريضٌّ هو ما تفصل واسعة هوَّة
لحسن نادرٌة وهي املقياس، طَرَيف أحِد عند تقع الشخصية بفصام الناس بعض تُؤرق
مطلًقا عابرة بارانوية فكرة أي ورود عدم وهو — املقياس من اآلخر الطرف لكن الحظ.
مزدحم، قطار متن عىل نفسك وجدَت أن لك سبق هل أيًضا. نادر أمٌر — عقلك عىل
أو واضح؟ سبٍب دون استنكارية بنظرات يرمقك تماًما غريبًا شخًصا أن لو كما وشعرت
ظهرك، وراء من عنك إلكرتونيٍّ بريد رسائَل يُرسلون العمل يف أشخاًصا بأن شعرت لعلك
أو عمد. عن تجاهَلك هل تتساءل فأخذت «مرحبًا!» لك يقول أن دون صديق بك مرَّ أو
لك د يرتصَّ ما شيئًا ة ثمَّ بأن سخيف شعوٌر وانتابك ليًال باملنزل وحيًدا نفسك وجدت ربما

االرتياب. جنون انتابك فقد لك؛ حدث قد هذا كان إذا الظالم؟ يف
بكثري وأكثر بارانوية، أفكار لديهم تقريبًا الناس فكلُّ وحدك. لسَت تقلق، ال لكن
ففي االرتياب. جنون لدراسة املهنيَّة حياته فريمان دانييل النفس عالم كرَّس تظن. مما
جامعي طالب ١٠٠٠ من أكثَر عىل سؤاًال زمالئه من وفريٌق فريمان طرح ،٢٠٠٥ عام
عما تساؤلهم ِغرار عىل بسيطة، بارانوية أفكاٌر به تُراودهم الذي املعدل حول عادي
وراء من عنهم يتحدَّثون الناس كان إذا عما أو استغاللهم، يُحاول ما شخٌص كان إذا
آلخر. آٍن من تنتابُهم الشكوك من النوعيَة هذه بأن تقريبًا جميعهم اعرتف وقد ظهورهم.
أو بارانوية فكرًة بأن اعرتفوا الطالب أرباع ثالثة من أكثر أن غرابة األكثر اليشء ولعل
بارانوية أفكاًرا ة ثمَّ بأن الطالب ثُلث قرابة اعرتف بل األقل. عىل أسبوع كلَّ تُراودهم أكثر

ذلك. من أعىل بمعدٍل تُراودهم
تقييَم تستهدف أسئلتهم كانت االرتياب، جنوَن وآَخرون جورتزيل تيد قاس عندما
وسوء الناس، دوافِع عن املرء تُراود التي فالشكوك اليومية. الشكوك من النوعية هذه
عالٍم يف يعيش بأنه اعتقاده مع تنسجم التي والتهكُّم والعدائية، السلطة، وتحدي الظن،
العاديني. الناس بني ا جدٍّ شائعة مشاعُر جمعيها هي بالناس دوًما فيه يثق أن يُمكنه ال
من وليس غريهم. من املشاعر لهذه نسبيٍّا عرضة أكثُر الناس بعض الحال، بطبيعة
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تؤدَي أن يُمكن ذاِته الوقت يف وطفيفة نسبية بارانوية نزعًة أن كيف تُدرك أن الصعوبة
تثق وال املسئولني، سيما ال الناس، يف تتشكك فعندما املؤامرة. نظريات يف االنخراط إىل
الناس أغلب أن تعتقد كنت وإذا الرسمية. التفسريات يف تماًما تتشكَّك أنك فاألرجح بهم،
بالنِّسبة منطقية األكثر التفسري تصبح املؤامرة نظريات فإن خفيَّة، خبيثة دوافُع لديهم
تقترص ال املؤامرة نظريات لكن املؤامرة، نظريات مع تماًما ينسجم االرتياب فجنون إليك.

هامشيني. أناس عىل يقترص ال االرتياب جنون ألن هامشيِّني؛ أناٍس عىل

يشعرون املؤامرة نظريات أصحاب بأن القائلة الفكرة يف الحقيقة من يشءٌ ة ثَمَّ باملثل،
عموميًة أكثُر تجِربٌة أيًضا هذه لكن النِّسبي. والعجز والنبذ باالغرتاب األحيان أغلب يف
اإلنرتنت. شبكة عىل القابعني باملنعزلني املتعلقة النمطية القوالب لنا تُخيِّله قد مما
هذه وليست األمور، زمام عىل بسيطرته املرء شعور ألهمية النفس علماءُ َفِطن فلطاملا
يفَهمون أنهم يعتقدوا أن يودُّون الناس فكل الهامشيِّني. األشخاص عىل مقصورة رغبًة
يُذكِّرنا أنه وهي مقيتة عادة لديه العالم أن غري أنفسهم. مصائر يف ويتحكَّمون ظروفهم
إىل اقتصاديٍّ ركود حدوث حال لوظيفته املرء فقدان فمن العشوائية. رحمة تحت بأننا
تُحىص، وال تُعد ال العاثر للحظِّ عشوائية مصادُر ة ثمَّ قدمه، يف َصِدئ مسماٍر دخول
األقل عىل أو حياتك؛ مسار تغيريَ بمقدورها أن كما فيها، التحكم أو بها التنبؤ ويستحيل
بصوٍر بالسيطرة شعورنا تخترب مستمرًة تحدياٍت نُواجه ونحن لحظة. يف يومك إفساد
بالنبذ والشعور والتمييز االجتماعية التحالفات تغيري يف تتمثَّل أيًضا، دراماتيكية أقلَّ
علينا. سلطاٌن لديه ما شخًصا بأن الشعور مجرد حتى أو واإلجحاف، والظلم واالغرتاب
عرضًة أكثَر نُصبح تحديًدا حينَذاك فإننا ًدا، مهدَّ بالسيطرة شعورنا يُصبح وعندما
أغلبنا. إىل بالنِّسبة للغاية، مزعج أمٌر فوضويٌّ العاَلم أن فإدراُك االرتياب. جنون من ليشءٍ
والسيطرة؛ النظام إىل حاجتنا بها نُريض أخرى طرٍق إليجاِد يدفعنا الوجودي والقلق
شخًصا بأنَّ االعتقاد إىل نركن بأنفسنا، األمور عىل السيطرة عن عاجزين نُصبح وعندما
«السيطرة األمر هذا عىل النفس علماء ويطلق القيادة. َدفة يتوىلَّ َمن هو ما) شيئًا (أو ما

التعويضية».
وأحد تعويضية. سيطرة بإيجاد األمر يتعلق عندما خيارات بضعُة أماَمنا ويكون
إلٍه وجوِد فكرِة عىل تقوم التي فاألديان قويٍّا. حليًفا لدينا بأن االعتقاد هو الخيارات تلك
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وإذا ما. لسبٍب يحدث يشء كل أن بذلك املؤمنني تُطمِنئُ العاَلم، يف يتحكم للخري محبٍّ
وتُشري الحكومة. مثل مؤسساٍت يف ثقتَنا نضع فإننا أكثر، واقعي بمنظور األمر إىل نظرنا
أكثَر يصبح الشخصية، بالسيطرة املرء شعور يتضاءل عندما أنه إىل النفسية الدراسات
مجريات يف كثريًا ل يتدخَّ ال معبود يف (ال العاَلم شئون كل يف يتدخل بإلٍه اإليمان إىل نزوًعا

الحكومية. الضوابط زيادة إىل ميًال وأكثر األمور)
عدوٍّا لديك بأن االعتقاد وهي التعويضية السيطرة بها ق تتحقَّ أخرى طريقٌة ثَمة
الناس أن تخيُّلك من إزعاًجا أكثَر يشء ِمن هناك فهل تناقًضا؛ هذا يبدو قد قويٍّا.
قبل تجنُّبه نودُّ الذي اليشء أن فْلتتذكَّر مزاياه. له لك أعداء وجود لكن ضدك؟ يُخططون
يكون فلن صدفة، محَض لنا تحدُث األشياء أن فلو عشوائيٍّا. العالَم نرى أن هو يشء كل
يف ما شخًصا بأن واالعتقاد فيها. والتحكُّم بها والتنبؤ مصائرنا َفهم يف أمٍل كثريُ لدينا
يعبأ الشخص هذا يكن لم وإن حتى — األمور مجريات عىل يُسيطر َمن هو ما مكاٍن
من العكس فعىل دف. الصُّ بها تتالعُب حياتك بأن االعتقاد من أفضل — بمصالحك كثريًا
أو فيهم التحكُم أو املعروفني أعدائك إفشاُل ممكنًا يكون قد املالمح، العديمِة العشوائيِة

فهمهم. األقل عىل
دون عنا، نيابًة املهمة هذه من األكربَ الجزءَ تُؤدي فأدمغتنا شعوريٍّا. قراًرا ليس هذا
وهو كرامر، رودريك يصف باالنزعاج. شعورنا سبب إدراك حتى منَّا األمر يتطلَّب أن
التهديدات أن كيف االرتياب، جنون يف متخصٌص االجتماعية العلوم يف آخُر اختصايصٌّ
يف مبالغًة أشدَّ نُصبح فنحن للتحرُّك. أدمغتَنا تدفع بالسيطرة شعورنا تعرتض التي
يف التفكري ونطيل بكثري معتاٌد هو ما تفوق بعنايٍة الناس سلوك يف ق نُدقِّ إذ الحرص؛
استعادة عىل تُساعدنا ودالئَل مفاتيَح عن باحثني هذا، سلوكهم وراءَ املحتملة الدوافع
تزداد بحماس، إليها والركون الغامضة املعلومات هذه جمِع خالِل ومن والفهم. النظام
ظانِّني بريء لسلوك تفسرينا وسوء عادية، أحداث يف خفيٍة خبيثٍة لنوايا قراءتنا احتماليُة
قد ما شخًصا أن من خوٌف لدينا يتولَّد أن السهل من لذلك، ونتيجًة تهديد. عىل انطواءه
األفكار. واجرتار االحرتاز من مزيٍد إىل يُؤدي ما وهو بنا، د يرتصَّ أنه أو للثقة أهًال يكون ال
تقدير يف املباَلغة إىل إيانا دافعًة علينا، شكوكنا تُهيمن أن يمكن األمر، إىل ننتبَه أن وقبل
الرضر إللحاق سعيهم ومدى األمور عىل أخرى ُقًوى أو آخرين أشخاص سيطرة درجة

بنا.
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م صمَّ فمثًال، العملية. هذه تفعيل يسُهل مًدى أيِّ إىل الحديثة التجاِرب من عدٌد يُظِهر
الشعور يف التحكم فيها جرى التجاِرب من مجموعًة وزمالؤه سوليفان دانييل النفس عاِلم
الباحثون طلب الدراسات، إحدى ففي املرتابني. غري املشاركني من عدٍد لدى بالسيطرة
بمرٍض لإلصابة ُعرضة أنا «هل قبيل من أشياءَ عىل سيطرتهم مدى تقييم املشاركني من
براءًة أكثَر عباراٍت مختلفة مجموعٌة قيَّمت وقد ال؟». أو أرستي أفراد يُعاني «هل أو ما؟»
النتيجة وكانت التليفزيون.» شاشة أمام أقضيه الذي الوقت مقدار يف «أتحكَّم ِغرار عىل
التي الوجودية بالتهديدات خفيٍّ نحٍو عىل أفرادها تذكري جرى التي األوىل املجموعة أن
مختَلقة مؤاَمرة بنظرية االقتناع إىل داليل نحٍو عىل ميًال أكثَر كانت السيطرة تستعيصعىل

االنتخابات. تزوير بشأن
دراستهما، ففي آخر. نهٍج إىل جالينسكي وآدم ويتسون جنيفر النفس عاِلما ل توصَّ
لديهم تجِربة أو عليها، سيطرٌة لديهم ليس تجِربة تذكَُّر االختبار يف املشاركني من طلبا
أحد أنه يتخيَّل أن املشاركني من واحٍد كل من طلبا ذلك، وبعد عليها. تامة سيطرٌة
اإلنرتنت شبكة ُمراقبة أخرى، أشياء بني وظيفته، وتستلزم رشكته. يف املرموقني اإلداريني
ي، الرتقِّ وشك عىل أنه يتخيَّل أن طلبا كما اإللكرتوني. للربيد الرشكة موظَّفي كلِّ واستخدام
رسائل عدد يف مألوفة غري زيادًة يُالحظ العمل، يف رئيسه مع املهمة املقابلة يوم قبل وأنه
وعندما العمل. يف ورئيسه بجواره الجالس العمل يف زميله يتبادلُها التي اإللكرتوني الربيد
السيناريو. نهاية هي وهذه الرتقية، عىل يحصل لن أنه يكتشف العمل، يف برئيسه يلتقي
يف رئيسك قرار عىل العمل زميل تأثرِي احتمالية مدى «ما املشاركني: النفس عاِلما سأل
وأنهم بأهميتهم إشعارهم جرى الذين باألشخاص مقارنة أنه النتيجة وكانت العمل؟»
أن بالعجز إشعارهم جرى الذين األشخاص تشكُّك احتماليُة زادت األمور، يف متحكمون

األمر. يف ما مؤامرًة ثمة
من فيلدمان جريشاك مونيكا البولندية النفس عاِلمُة طلبت املختربات، عن وبعيًدا
دقيقة. ١٥ ب مهم امتحان بدء قبيل وذلك محتملة، بمؤامرة تتعلق أسئلٍة عن اإلجابَة الطالب
احتمالية زادت وحسب، عادية محارضة بدءَ ينتظرون كانوا الذين الطالب مع وباملقارنة
إىل كرامر رودريك ل توصَّ وباملثل، مؤامرة. نظريَة ثَمة بأن املتوتِّرون امُلمتَحنون يظن أن
يكونون أو شديد، تدقيق تحت يكونون الذين أو ما، مكاٍن يف املستِجدِّين األشخاص أن
املساعدين) واألساتذة العليا الدراسات يف األوىل السنة (كطالب نسبيٍّا متواضعة مكانة يف
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بزمالئهم مقارنة ظهورهم وراء من ضدَّهم يُخططون اآلخرين أن اعتقادهم احتمالية تزداد
األعىل. املكانة ذوي

الحصيف االرتياب جنون

تُفيد التي النمطية الفكرة عن بشدٍة تختلف االرتياب جنون عن نظٍر وجهِة إىل هذا يقودنا
الحاالت جميع ففي مألوف». غرِي نحٍو عىل غاضبة «عقول عن ناتٌج االرتياب جنون بأن
تستدعي عصبية مشابك يف خلٍل عن ناتًجا االرتياب جنون يكون ال الحاالت، أشدِّ باستثناء
بني االرتياب جنون من الطفيفة الحاالت تَشيع ذلك، من النقيض فعىل خبيثة. أوهاًما
كما والشعور فيه، ومكاننا العاَلم لفْهم نَهٍم دافٍع نتاُج فهي للغاية، العاديِّني األشخاِص

األمور. زماَم نملك كنا لو
مكانًا العاَلم يكون ما غالبًا يشء، كل فربغم سيئًا. شيئًا دائًما ليس االرتياب وجنون
بالخطر. يُشعرك قد معينٍة شوارَع يف «السري فريمان: دانييل يوضح وكما ومخيًفا. غامًضا
وراء من األمر واقِع يف منك الناس يسخر فربما صالحني.» أصدقاءَ دائًما ليسوا واألصدقاء
يُمكن اآلَخرين لدى محتملة عدائية «نوايا من فاحرتازك بك. أحدهم د يرتصَّ وربما ظهرك.
هذه عىل كرامر رودريك ويُطلق تتبناها.» أن عليك يتعنيَّ مناسبة اسرتاتيجية يكون أن
العقل» يف املبكِّر اإلنذار «نظام يقول كما فهو الحصيف». االرتياب «جنون االسرتاتيجية
أن غري حقيقي.» خارجي خطر أيِّ ضد ية صحِّ دفاعية «آلية بمثابة يكون أن ويُمكن
الجامحة واألفكار محتملة تهديدات من الصحي االرتياب بني يفصل رفيًعا خيًطا هناك
التمييُز الصعب من يكون أن ويُمكن خبيثة. نوايا وجود حول تتمحوُر التي املربَّرة غري
أو فيه؛ علينا يكذب الذي والوقت ما بشخٍص نثَق أن فيه علينا ينبغي الذي الوقت بني
ُعرضًة نكون ومتى حيالنا مباٍل غريَ أو للخري محبٍّا ما شخٌص يكون متى أخرى: بعبارة
«خطأ كرامر عليه يُطِلق ما إىل ننزع الشك، من حالٍة يف نكون وعندما استغاللنا. لخطر

اآلخرين. حياَل باالرتياب الشعور يف فنستغرق الخبيث». العزو

لطيف، صغري محلٍّ يف دخلَت أنك وتخيَّل جديدة. شمسية نظارة لتشرتَي خرجَت أنك َهْب
وجدت الثمن، الباهظة النظارة هذه ارتديَت أن وبمجرِد الشمسية. النظارات إحدى وجرَّبت
ما ترتديها!» وأنت رائًعا تبدو ا، حقٍّ جيدة نظارة «هذه َقبيل: من شيئًا لك يقول البائع
صادًقا البائع يكون قد الحال، بطبيعة املجاملة؟ هذه تسمع عندما ينتابك الذي الشعور
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مسترت دافٌع البائع لدى جديد، من لكن ترتديها). وأنت رائع أنك يقنٍي عىل (وأنا قال فيما
يف يمتدحك فربما يُحققها. أن يريد مبيعات وأهداُف سيتقاضاها عمولة ة فثَمَّ مدِحك؛ من
عاِلمة وضعت عندما النقود. من مقابلها ودفع السلعة رشاء عىل لتشجيِعك منه محاولٍة
هذا أن ِعلمهم دون الحال، (بطبيعة املوقف هذا يف املتسوقني وزمالؤها مني كييل النفس
هذا فبسبب البائع. دوافع من مفهوم نحٍو عىل املشرتون تشكَّك الدراسة)، من جزءًا كان
نوٌع املتسوقني انتاب ما، لغرٍض خداعهم يُحاول البائع أن ومعرفتهم الغامض، املوقف

االرتياب. جنون من حصيف
آخر، سيناريو مصدرها كان الدراسة، هذه إليها توصلْت التي بحقٍّ الكاشفة الرؤية
لم بالفعل. شمسية نظارة اشرتَوا أن بعد بائٍع من نفسها املجاملَة املتسوقون فيه ى تلقَّ
فعليٍّا. النظارة ثمن دفع قد ق فاملتسوِّ عليهم؛ ليكذب البائع لدى ظاهر دافٌع هناك يَُعد
جنون من شيئًا إن تقول قد ما. لغرٍض كانت املجاملة أن يظن املتسوق ظلَّ ذلك ومع
به. يعمل الذي املحل من الرشاء تَكرار ضمان البائع يحاول فربما مربٌَّر. املتبقي االرتياب
فقبل املشرتي. يحملها كان التي تحديًدا الشمسية النظارة بهذه تتعلَّق كانت املجاملة لكن
للمشرتي؛ الفوري القرار عىل مباًرشا تأثريًا املجاملة تُؤثِّر أن املمكن من كان الصفقة،
االفرتايض؛ املستقبيل سلوكه عىل فَحْسب تؤثِّر ربما الصفقة، وبعد قوي. الكذب دافع
نوع. أيِّ من فارق أيَّ يصنع لم املجاملة توقيت فإن ذلك ومع كثريًا. أضعُف هنا الدافع
تُبني البسيطة التجِربة هذه الصفقة. وبعد قبل نفِسه بالقْدر املدح من ارتابوا فاملتسوقون
رصد نُجيد فنحن مربَّر. غرِي ثقٍة فقدان إىل املربَُّر االرتياُب ل يتحوَّ أن يسُهل مًدى أيِّ إىل

الربيء. السلوك وراء ى تتخفَّ أحيانًا نراها أننا لدرجِة املسترتة، الدوافع
الحد. هذا إىل املؤامرة نظريات انتشار أسباب إدراك يف نبدأ أن يُمكننا هذا، ضوء يف
يتعلَّق عندما الحصيف االرتياب جنون يف ننخرط يجعلنا جيد مربِّر لدينا الواقع، يف
والوكاالت الحكومات بينهم ومن رواًجا، األكثر املؤامرة نظريات ُمدبِّري من بالكثري األمر
الناس من معينًة جماعاٍت أنَّ نعلم فنحن ية. الرسِّ والتنظيمات واملؤسسات االستخباراتية
أن ألدمغتنا يُمكن الحصيف، االرتياب جنون من وبيشءٍ بنا. د وترتصَّ خداعنا يف ترغب
الخداع؛ ودالئَل الخفيَة الدوافَع نرى حتى تحليلها يف واملبالغة املعلومات جْمع يف تنخرَط
الذين املتسوقني إىل بالنِّسبة الحال فكما مربرة. غريَ أو األمر واقع يف مربَّرًة كانت سواءٌ
الصحي شعورنا للكذب، دافٌع هناك يَُعد لم عندما حتى بالبائع الوثوق عدم يف استمرُّوا
مؤامرة. وجود تصوُّر إىل أحيانًا يجرَّنا أن يمكن ُسلطة لديهم الذين أولئك من باالرتياب
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فاسد دٌم

أكثُر املتحدة الواليات يف العرقية األقليات أن إىل تُشري التي األبحاَث جديد من ل تأمَّ
أسباَب تُدرك أن عليك يصعب فال القوقازيِّني. من املؤامرة لنظريات عامٍّ بوجٍه تصديًقا
الحصيف، االرتياب جنون يف لالنخراط ِعْرقية أقلياٍت إىل املنتمني لدى مربِّرات وجوِد
التي الدراسات إلحدى فوفًقا املهيمنة. البيضاء والسلطات باملؤسسات يتعلَّق فيما سيما ال
السود َقبول احتمالية تزداد األمريكي، الجنوب واليات إحدى لويزيانا والية يف أُجِريَت
مقارنًة املؤامرة لنظريات الرشطية املضايقات أو العنرصيِّ للتمييز ضحيًة كانوا الذين
التي السيطرة درجة وهو تأثريًا أكثُر عامٌل وهناك كهذه. قاسيًة تجاِرَب يخوضوا لم بمن
يُمكن السود أن يعتقدون الذين فأولئك السياسة؛ مجال يف يمتلكونها ود السُّ أن اعتقدوا
أن حنِي يف املؤامرة، نظريات تصديقهم احتمالية تقلُّ السياسية العملية يف يؤثِّروا أن
املؤامرة. لنظريات َقبوًال أكثَر يكونون العملية من واالستبعاد بالنبذ يشعرون الذين أولئك
أصٍل من األمريكيون يكون العموم، وجه عىل أنه، جورتزيل تيد دراسُة أظهرت باملثل،
ففي بالقوقازيني. مقارنًة املجتمع عن رًضا أقلَّ إسباني أصل من واألمريكيون أفريقي

املؤامرة. نظريات دعم يف االختالف أوجه أغلَب فرسَّ الزائد السخط هذا تحليله،
من األمريكيِّني عىل والساللة املؤامراتية تناوَلت التي األبحاث أغلب تركيز انصبَّ
مجتمع حياة «رشيان املؤامرة نظريات عىل أُطِلق فقد التحديد. وجه عىل أفريقي أصل
املدنية الحقوق عن املتحدِّثني أبرز أن تزعم نظريات ة ثمَّ أفريقي.» أصل من األمريكيِّني
للحكومات؛ تابعون رسيُّون عمالءُ اغتالهم االبن كينج لوثر ومارتن إكس مالكولم أمثال
عىل تحتوي والسجائر الغازية واملرشوبات الخفيفة للوجبات معيَّنة ِتجاريًة عالماٍت وأن
األسلحة صنع د تتعمَّ األمريكية الحكومة وأن بالُعقم؛ السود إصابة إىل تهدف مكونات
النسل تحديد وأن أفريقي؛ أصل من األمريكيني مجتمعات يف قانونًا املحظورِة والعقاقري
النظريات أكثر بنِي ومن السكانية. ود السُّ رشيحة تحجيم إىل تهدف خطة من جزءٌ
الكاملة بالقصة الناَس يُخربون ال الطبية واملؤسسة الحكومة بأن القائلة الفكرة انتشاًرا
فقد السوَد. انتقائيٍّا يستهدف بيولوجي سالٌح اإليدز مرض أن حتى أو اإليدز، مرض عن
يف املؤامرة لنظريات الكبري االنتشار عن تايمز» «نيويورك صحيفُة نرشتها مقالٌة استُِهلت
من الكثري ولكنَّ الناس، أغلب إىل بالنِّسبة غريبًا األمر يبدو «قد بالقول: السود مجتمعات
من جزءٌ هما حياله املستخَدمة الصحية والتدابريَ اإليدز أن يعتقدون السود األمريكيني

األسود.» الجنس استئصال إىل تهدف مؤامرة
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الحصيف االرتياب جنون يف انخراطهم يُربِّر ما السوِد األمريكيِّني لدى الواقع، يف
الجنوب ففي الذاتي. واستقاللهم بصحتهم األمر يتعلَّق عندما سيَّما ال غريهم، من أكثر
العبيُد وكان اإلنجابية، عبيدهم حقوق يف يتحكمون البيض الرقيق ك ُمالَّ كان الحرب، قبل
الترشيح. ودروس الطبية التجاِرب يف متكافئ غرِي نحٍو عىل يُستخَدمون امللوَّنون والُعتَقاء
السيطرة زمام المتالك يسَعون كانوا الذين البيض بعض ج روَّ األهلية، الحرب وبعد
— زعمهم حدِّ عىل — كانوا الذين الليليني» «األطباء عن شائعاٍت املحرَّرين، عبيدهم عىل
اإلعدامات كانت العرشين القرن ويف أجسادهم. حون ويُرشِّ ويقتلونهم السود يرسقون
يلتقطون كانوا الفوتوغرافيون رون فاملصوِّ العام. الرتفيه أشكال من شكًال محاكمٍة دون
الجثة صورة عليها بريديًة بطاقاٍت يبيعون ثم األحيان، بعض يف اإلعدامات هذه صوَر
العرشين، القرن من الستينيَّات حقبة ويف بريدية. بطاقة لكلِّ سنتًا ٥٠ مقابل املشنوقة
س التجسُّ مكافحة لربنامج الرئيس الهدَف وزعماؤها املدنية الحقوق سات مؤسَّ أصبحت
استخدم الذي «كوينتيلربو» برنامج باسم واملعروف الفيدرايل التحقيقات ملكتب التابع
تضليل أو تفتيت أو «لفضح محاولٍة يف املرشوع غري والتسلل القانوني غري س التجسُّ
وزعماؤها. سات املؤسَّ تلك تُمارسها التي «الهدامة» األنشطة تحييد» أو سمعة تشويه أو
الرشطي التعامل بسبب ًدا متجدِّ اضطرابًا تُعاني أمريكا تزال ال الراهن، الوقت يف وحتى
ضباط أحد يد عىل ٢٠١٤ أغسطس يف مسلَّح غرِي أسوَد مراهٍق مقتِل فبعد السود. مع
التابعة التحقيق مكاتب أحد ل توصَّ ميزوري، بوالية فريجسون بلدة يف البيض الرشطة

البلدة. يف الرشطية املمارسات يف متعمد عنرصي تمييٍز عىل أدلٍة إىل العدل لوزارة
السوُد لقيها التي السيئة املعاملة يخص فيما وسوءًا فظاعًة األحداث أشهَر ولعل
غري الزهري ملرض توسكيجي دراسُة العرشين؛ القرن إبَّان أمريكا يف البيض يِد عىل
عرشينيَّات أواخر ففي طيِّبة. بنوايا الدراسة بدأت فقد الزنجيِّني. الذكور لدى املعالج
لفحوصات برناَمٍج تصميِم يف األمريكية العامة الصحة خدمة بدأت العرشين، القرن
أنه غري الريفي. األمريكي الجنوب يف املعدمني السوَد يستهدف وعالجه الزهري مرض
كبريًا جزءًا ١٩٢٩ عام الكبري الكساُد استنفد الدراسة، من العالجية املرحلة تبدأ أن قبل
من نوع أيِّ لتقديِم الالزمة املوارد إىل ماسٍة حاجٍة يف الباحثني تارًكا الدراسة، تمويل من
نحٍو عىل املرشوع ر تصوُّ أُعيَد املفيدة، الِعلمية البيانات إلنقاذ يائسة محاولٍة ويف العالج.
«قدَّم بابتهاج: التجِربة مبتكر قال وكما للمرض. الطبيعي للتطور دراسة أنه عىل متعجل

املعالج.» غري الزهري مرض تأثري لدراسة تُضاهى ال فرصًة أالباما مجتمع
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يعملون الذين املعدمني السود املزارعني من شخٍص ٦٠٠ الدراسة يف شارك وقد
استعداد عىل جعَلهما انية مجَّ صحية رعايٍة عىل الحصول يف وأملُهم ففقُرهم باألجرة.
إذا ما حتى أو الزهري، عن دراسة يف يُسجلون كانوا بأنهم أحٌد يُخربهم ولم للمشاركة.
يُمثلون كانوا والباقني الزهري، يُعانون كانوا الرجال من ٤٠٠ (قرابة ال أو مصابني كانوا
الفاسدة»، «الدماء من سيُعالجون أنهم به أُخربوا ما كل املصابة). غري الضابطة املجموعة
الواقع، يف املتنوعة. واألمراض العلل من كبري عدد إىل يُشري كان فضفاٌض مصطلٌح وهو
البداية يف للدراسة مخطًطا وكان مطلًقا. الخطة من جزءًا الرجال هؤالء عالُج يكن لم
بفضل سنًة، ٤٠ مدة استمرت الدراسة أن حدث ما لكن فقط، أشهر لبضعة تستمرَّ أن
َمْرضاهم. لحقوق التامِّ وتجاهلهم العلمي فضولهم إشباع يف الراغبني الباحثني حماس
مرض إىل ل ليتحوَّ ر يتطوَّ أن يُمكن فإنه عالج، دون ويُرتك الزهري مرض يُهَمل وعندما
والَخَدر والعمى التشوش ويُسبِّب املركزي العصبي الجهاز يُصيب الذي العصبيِّ الزهري
العالج كان موثوق. عالج أيُّ يوجد يكن لم الدراسة، بدأت وعندما والخرف. والشلل
،١٩٤٣ عام بحلول لكنه عام. مدة والزئبق الزرنيخ عىل تحتوي ُحَقن أخذ هو املعتاد
منعتهم املصابني، وعالج الدراسة إلغاء من وبدًال البنسيلني. وهو وفعال آمن عالٌج اكتُشف
كانوا فالباحثون التجِربة. استمرارية تضمَن حتى العالِج تلقي من العامة الصحة خدمُة

الترشيح. طاولة بذلك وأقصد األخرية؛ املرحلة حتى َمرضاهم تَعقِب عىل ين مرصِّ
الناحية من الدراسة يف التشكيك يف العامة الصحة خدمة يف العاملني بعُض يبدأ ولم
انتزاع من املدنية الحقوق حركة تمكُّن ومع العرشين. القرن ستينيَّات يف إال األخالقية
توسكيجي دراسة أن العامة الصحة خدمة أدركت السود، األمريكيني حقوق من املزيد
عام حتى تنتِه لم الدراسة لكن العامة. العالقات يف محتملة مشكلة تشكِّل أن يُمكن
شعبيٍّا غضبًا القصة أشعلت وقد حافة. للصِّ القصة الوشاة أحد ب رسَّ عندما ،١٩٧٢
اعتذاٌر صدر األمر، نهاية ويف الكونجرس، يف بشأنها استماع جلسات َعْقد إىل وأدت عارًما،
القوانني ُسنَّت الحني، ذلك ومنذ .١٩٩٧ عام يف وذلك كلينتون بيل الرئيس من رسمي
يجب األخالقيات فلجاُن رضر. أي من الطبية األبحاث يف املشاركني األشخاص لحماية
بعد َطواعيًة، املشاركَة املشاركون يقبل أن ويجب الدراسة، تصميمات وتعتمَد تُجيز أن
فنحن ثَم وِمن الدراسة. نها تتضمَّ التي واملخاطر اإلجراءات عىل ا تامٍّ إطالًعا يُطَلعوا أن

أبًدا. أخرى مرة تحدَث لن توسكيجي كدراسة دراسًة أن إىل مطمئنون
أصل من األمريكيني مجتمع لدى باقيًا انطباًعا شك، دون تركت، فإنها ذلك، ومع
لنظريات تصديقهم احتماليُة تزداد توسكيجي بدراسة علٌم لديهم الذين فالسود أفريقي.
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أن إىل متواتر بشكل الدراساُت تتوصل أعمَّ، نحٍو وعىل اإليدز. بمرض املتعلقة املؤامرة
قد بأنهم الشعور إىل األخرى السكانية الرشائح من ميًال أكثُر أفريقي أصل من األمريكيني
يوضحون األطباء أن يف والتشكك منهم، موافقٍة دون تجاِرَب كفرئان استخدامهم يَجري
غريبًة تبدو قد املؤامرة، ونظريات واٍف. بشكل األبحاث يف باملشاركة املتعلقَة املعلومات
تايمز» «نيويورك صحيفة يف نُرشت التي املقالة أوضحت كما منفردًة، إليها نظرنا ما إذا
األمريكيني تشكك أسباب معرفُة الصعب من ليس التاريخي، السياق يف لكنه .١٩٩٢ عام

بمصالحهم. كثريًا ُ تعبأ السلطات أن يف الخصوص وجه عىل أفريقي أصٍل من

االرتياب جنوَن تُعاني أنك هنالك ما كلُّ

يستند بأنه املؤامراتي املنطَق هوفستاتر ريتشارد وصف البارانوي»، «األسلوب مقالته يف
تصديقها». يُمكن ال التي األشياء إىل إنكاُرها يمكن ال التي األشياء من كبرية «قفزة إىل
من يشء أساس عىل تقوم املؤامرة نظريات أن اعتقد عندما ا محقٍّ هوفستاتر وكان
بالنِّسبة ربما أو — منا الكثريين إىل بالنِّسبة أنه الحقيقة لكن إنكاره. يُمكن ال املعقولية
من فالتحول التصديق. عىل تستعيص ال املؤامرة نظريات أن الواضح من — معظِمنا إىل
عشوائية جولٌة هو ما بقْدر كبريًة قفزًة ليس املحالة املزاعم إىل الحصيِف االرتياب جنون

منهما. لكلٍّ والنهاية البدء نقطة تحديُد املرء عىل يصعب أن املمكن فمن متمهلة.
أحمَق لشخٍص النمطي َر التصوُّ أن إىل املؤامرة نظريات يف الباحُث نايت بيرت أشار
أنها عىل ما رؤيٍة «تصنيُف أجوف: ٌر تصوُّ القصدير رقاقات من قبعًة يرتدي بارانوي
البارانوي فالشخص زائف؛ علمي بربيٍق مفَرغة َحْلقة يف يدور فارًغا وصًفا أصبح بارانوية
بنظريات الناس إيمان يف فالسبُب الصحيح، والعكس املؤامرة، بنظرياِت يؤمن شخص هو
فنحن الخرقاء. الهزلية الصورَة هذه اآلن نتجاوَز أن ويمكننا بارانويُّون.» أنهم هو املؤامرة
سيطرٌة لدينا يكون ال عندما سيما ال آلَخر، وقٍت من االرتياب جنون من يشءٌ جميًعا ينتابُنا
ويكون غريهم؛ من أكثَر الناس لبعض ذلك يحدث الحال، وبطبيعة ظروفنا. عىل كبرية

األحيان. بعض يف لذلك جيد مربٌر هناك
الفيدرايل التحقيقات مكتب جانب من القانوني غري س بالتجسُّ معرفتنا إىل واستناًدا
أجانَب زعماءَ اغتياِل إىل الرامية العسكرية والُخطط مخرِّبًا؛ يعتربونه شخص أي عىل
غرِي سية التجسُّ القدرات عن مؤخًرا النور إىل خرجت التي واإلفشاءات أبرياء؛ ومدنيِّني
جنون من يشءٍ يف االنخراط يف ني محقِّ نكون ربما القومي، األمن وكالِة لدى املسبوقة
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للغاية نغضب ما، ُخطٌة تنكشف عندما نطمنئَّ أن من بدًال ذلك، ومع الحصيف. االرتياب
أنفسنا منِع عن عاجزين يجعلنا ما، بمؤامرٍة فعلمنا التالية. اإلفشاءات من بالرعب ونشعر
جنون يف انخراًطا أكثَر أصبحنا ِعلمنا، زاد وكلما بعد. تنكشف لم أخرى أرساٍر تخيُّل من

أبًدا. ينتهي ال االرتياب وجنون مؤامرة. نظرياِت تُولِّد واملؤامرات الحصيف. االرتياب
كي االرتياب جنوَن دوًما يُعانون مما واحًدا تكون أن إىل بحاجٍة لسَت باختصار،
بقبعات مليئة ِخزانة لديك تكون أن إىل مضطرٍّا لسَت أنك كما املؤامرة، نظريات تُصدِّق
يف يبدو ما عىل يُجدي ال ذلك إن حيث األرجح؛ عىل األفضل وهو القصدير. رقاقات
فكرَة هكسيل طرح عىل تقريبًا سنة ٨٠ ميضِّ بعد — ٢٠٠٥ عام يف األحوال. كلِّ
علماءُ اخترب — املرئية غري النفسية الُقوى من نفسه لحمايِة معدنية قبعًة املرء ارتداء
رقاقة قدرَة برصامٍة الباحثون حلَّل فقد أخريًا. الفكرَة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد
باستخدام العقل، تُشوش أن يحتمل التي الكهرومغناطيسية املجاالت منع عىل القصدير
القبعة يشمل بما القبعات تصاميم من متنوعة ومجموعة التقنية عالية املعدات أحدث
القبعات هذه أن إىل أشاروا ع، متوقَّ هو مما العكس وعىل والخوذة. والطربوش الكالسيكية
عىل بالفعل عملت إنها بل الراديو، موجات حجب يف فحسب تفَشْل لم القصديرية
ألغراض األمريكية للحكومة املخصصة الرتددات نطاقات سيَّما ال معينة، تردُّدات تضخيم

العاملي. املواقع تحديد بنظام الخاصة االتصاالت
املؤامرة. نظريات وراء تنساَق لن فإنك االرتياب، جنوَن تُعاني أنك ملجرد فليس

وراءها.) ستنساُق أنك أيًضا بالرضورة يعني ال هذا (لكن
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ساحات إحدى يف وأنا الصيف. فصل بداية يف دافئٌ يوم إنه .٢٠١٣ يونيو من الثامن
الساحة، هذه ويف لندن. شماَل القطاُر يقطعها قصرية مسافة ِسوى تبُعد ال التي واتفورد،
اللحظة هذه يف املنظِّمون. له خطَّط الذي العدد ِضعف وهذا معي، شخٍص ٢٠٠٠ يحتشد
تكساس والية من متحذلق شخص يقف مساءً، والنصف السادسة الساعة حوايل تحديًدا،
يف شخٍص األلَفي يقود كان الصوت. مكِرب يف يصيح الحشد، أمام صغرية منصٍة عىل
تقريبًا: نصفه األشجاُر وتُواري تلة أعىل ميل نحَو يبُعد فندٍق إىل ٍه موجَّ هتاٍف ترديد

قتلة!» أنكم نعلم قتلة! أنكم نعلم قتَلة! أنكم «نعلم

عىل وتأثريًا ثَراءً األكثر األشخاص من ١٠٠ من أكثر إىل الدعوة ه تُوجَّ عام، كل يف
وهذه مازًحا. لسُت العالم. مصريَ فيه يناقشون رسي، اجتماٍع لحضور الكوكب ظهر
املرموق الوفد استضاف فندق ألول ترشيًفا يت ُسمِّ وقد بيلدربريج، عليها يُطلق الفعالية
املجموعة أن اتضح (وقد هولندا. يف أوسرتبيك يف بيلدربريج دي فندق ،١٩٥٤ عام يف
من الجولف.) رياضة ملمارسة بمرافَق مزوٍَّد نجوم خمسة فئة من فندٍق يف دائًما تلتقي
أو الصحفيني بحضور يُسمح فال بالرسية. محاطًة بيلدربريج اجتماعاُت كانت البداية،
أسماء من بدءًا االجتماعات تلك تخص التي األمور أغلب يكتنف والغموض املراسلني.

النقاش. موضوعات إىل ووصوًال الحضور، السادِة
نوًعا رسية أقلَّ أصبحت لقد (حسنًا، الرسمية اإللكرتونية بيلدربريج مواقع ألحد َوفًقا
القضايا عن رسمية غري ملناقشاٍت «منتًدى كونه عن يَزيد ال املؤتمر فإن األيام)؛ هذه ما

األمر. يف آثم أو خبيث يشءٌ هناك ليس العالم.» يُواجهها التي الكربى
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إنهم فحسب. يتناَقشون ال بيلدربريج يف املجتمعني فإن النقاد، لبعض وفًقا لكنه
القادمة، اإلرهابية والهجمة القادم، الركود حدوث توقيت يُقرِّرون هم أيًضا. يُقرِّرون
نحو هوننا ويوجِّ مرشوعة غريَ خطًطا ويَحيكون ية رسِّ اتفاقياٍت ويُْربمون القادمة، والحرب
صغرية مجموعٌة ظلَّت لسنوات، املخيف. الجديد العاملي النظام ذاك ظالم؛ عاملي حكٍم
املجتمعني بون يتعقَّ ظلوا فقد بيلدربريج. ملؤتمرات د ترتصَّ املتحمسني املؤامراتيني من
التسلل ومحاولة ومكانه، القادم اجتماعهم توقيِت ملعرفة العالم، حول بيلدربريج يف
يف املجتِمعون ينسجها التي الخبيثة باملكائد الوعي لزيادة والسعي اجتماعاتهم، وتوثيق

بيلدربريج.
ذَوو بيلدربريج اد نقَّ احتشد ،٢٠١٣ عام ففي أرادوا. كما الوعُي ازداد وبالفعل
جروف فندق — للفندق ُمتاخمة ساحٌة وهي بواتفورد، الساحة هذه يف املؤامراتية العقلية
وقد عام. كلَّ املؤتمَر يستضيف الذي — الجولف ومالعب الرتفيهي، واملنتجع الراقي،
الحكاِم ضد واحتجاج احتفال الهاميش»: بيلدربريج «مهرجان هذا احتشادهم عىل أطلقوا
ديفيد املهرجان: حَرضوا الذين املؤامراتي االتجاه أسماءِ أبرِز بني ومن للعالم. الرسيِّني
عن املنبثقِة تشينج) آر (وي التغيري» «نحن مجموعِة (مؤسس رودوفسكي ولوك أيك،
الذي س املتحمِّ (الشخص جونز وألكس سبتمرب)، من عرش الحادي أحداث حقيقة حركِة
كانت املنظمة، الجهة خيمة ويف قتَلة!»)، أنكم «نعلم بهتاف الصوت مكربِّ يف يَصيح كان
يشء عىل أحصل ولم ،٢٠١٣ عام بيلدربريج إىل «ذهبُت شعار تحمل للبيع ُقمصاٌن هناك

القذر.» الجديد العامليِّ النظام هذا سوى
يتفق واحدة قضيٌة ثَمة كانت املحارضات، بني املهرجان مرتادي مع دردشتي وخالل
لكن ا. رشٍّ يُبيِّتون بيلدربريج يف املجتمعني إن قالوا فقد غريب. نحٍو عىل الجميُع عليها
بالدُّوار. تُصيبني مزاعَم سوى منهم أجُد أكن لم التفاصيل، ذكِر عىل يأتون كانوا عندما
وروبرت كينيدي جون اغتيال من بدءًا يشء كل تشمل زعمهم، حسب الُخطة، كانت
املضافة واملواد والتلوُّث واللقاحات العاملي االحرتار إىل وصوًال لينكولن، وأبراهام كينيدي
الربيطانية. امللكية واألرسة األسود واملوت األطفال واستغالل الكيمرتيل، وسحب لألغذية
يف أنتظُر كنت فبينما املعروضة. الوحيدة األيديولوجيَة تكن لم املؤامراتية أن واألعجب
بداخل وكان األبيض. السحر مماريس أحد مع تحدثُت األمني، التفتيش أجل من طابوٍر
ومعالجون باألطواق، وراقصون الهندوسية كريشنا» «هاري لحركة منتِسبون الساحة
زيَّ يرتدي ورجل جيتار، وعازفو جماعية طبل ودوائُر حشيش نو ومدخِّ الريكي، بطاقة
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وثالٌث بطنه، من ويتكلم خشبية ُدميًة يحمل وآخر الرهبانية، «جيداي» منظَّمة إىل املنتمني
الحوريات.») من مجموعة «أُرافق قائًال: يل (أوضح ُمستعارتني مدببتنَي أذنني يرتدي
من زجاجاٍت يَبيعان العمر منتصف يف زوجان هناك كان الصحافة، خيمة وبجانب
الُقرُفصاءَ يجلسون املتأملني من مجموعٌة هناك كانت منهما، َمقُربة وعىل والذهب. الِفضة
كان نُحايس هرٍم من يعتقدون حسبما تنبثق التي املشاعر من يَنَهلون كبرية، دائرة يف

الدائرة. وسط موضوًعا
أكن لم الهاميش. بيلدربريج مهرجان يف األيديولوجيات من املزيج بهذا ُفوجئت لقد
واملزاعم امليتافيزيقية الجديد العرص روحانية بني الكبري االنسجام هذا أجَد أن ع أتوقَّ
انصهار بوتقَة أن يل اتضح لكن والخداع. والفساد البرشي الجشع عن واقعيًة األكثِر
رأينا فقد املؤامراتية. العقلية عن الكثريَ تكشُف الهاميش بيلدربريج مهرجان يف األفكار
لكن أخرى؛ نظرياٍت تصديَق الغالب يف يعني املؤامرة نظريات إحدى تصديق أن بالفعل
أوسع عاملية لرؤية محتملة واحدة نتيجٍة مجرُد فاملؤامراتية الحد. هذا عند يقف ال األمر

بكثري. نطاًقا

ساذجة عقول

أو بسيط؛ املؤامرة لنظريات الناس تصديق وراء السبب فإن التفكري، طرق إلحدى طبًقا
عندما بإيجاز األمر هذا أوملستيد كاثرين املؤرِّخة أوضحت عينُها. البساطُة هو باألحرى
بينجامني أوضح كذلك معقدة.» قصص لحكي سهلة طرٌق املؤامرة «نظريات قالت:
املؤامرة، نظريات خالل من أنه ِصْهيَون، حكماء بروتوكوالت باحثي أحد وهو سيجل،
أيُّ تواجهها وجودية مشكالت وأعقد ألخطر قاطًعا حالٍّ تُقدم البسيطة الوصفة «هذه
ليس فاألحداث جوهرها؛ يف بسيطة املؤامرة «نظريات بيليج: مايكل وقال األمم.» من أمة
قراراٍت يف تُختزل األحداث وكل التاريخ. من يُحذَف الصدفة وعنرص متعددة أسباٌب لها
تبسيٌط بأنها املؤامرة نظرياِت بايبس دانييل يصف باملثل، املتآمرون.» اتخذها دة متعمَّ
بعبارة واحدة.» عدائية قوًة يصبحون املتاعب ُمثريي من الهائل الكمُّ «هذا يقول: إذ للواقع؛
تفسريًا تُعطي فهي للفهم. قابلًة املعقدَة واألمور واضحًة املبهمة األمور تجعل أخرى:
يحدث. فيما متورطٌة ما جهًة أن بزعمها والفوضوي والغامض امللتبس الواقع لهذا واحًدا
إىل يفتقرون الذين لألشخاص األساس يف تروق املؤامرة نظريات أن يُعتقد ثَم ومن
نظرية بداية إىل تعود هذه النظر وجهة تعقيًدا. أكثَر تفسرياٍت إىل اإلصغاء يف الرغبة
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بشأِن بارويل دي ألوجستني املتنورين مؤامرة نظرية عىل فعل ردَّة ففي الحديثة. املؤامرة
األسباب عن استُعيض «لقد بوضوح: مونييه جون-جوزيف الناقد زعَم الفرنسية، الثورة
رأى وتراخيًا.» سطحيًة العقول أكثِر قدراِت مع تتناسُب بسيطة، بأسباٍب للغاية دة املعقَّ
فقد نفِسه. باملنظور السامية ومعاداة رين باملتنوِّ الخاصة املؤامرة نظريات نجاح سيجل
السذَّج عقول تُخاطب السخرية يُثري الذي الحدِّ إىل الساذَجة التاريخية الفلسفة «هذه قال:

النقدية.» مَلكاتهم إعماِل إىل تدفعهم ال ألنها الناس؛ من
ِمن منه أدنى إياهم معتربًا معهم يختلف الذين األشخاص رفض إىل دائًما املرء يميل
نظريات أن إىل األوىل للمرة أملَح قد مونييه كان صحيح؟ هذا هل لكن الفكرية، الناحية
الفرضيَة هذه االجتماع علم اختصاصيُّو يخترب ولم ذَّج، السُّ عىل إال تنطيل ال املؤامرة
النفس علماء من فريٌق أعطى فقد ذاك. تلميحه من قرننَي بعد أي ،١٩٩٩ عام يف إال
تقييم أجل من أُِعدَّت االستبيانات من مجموعًة الطالَب أباالكينا-باب مارينا إرشاف تحت
أي (إىل املعرفة إىل الحاجة ِسمات: ثالَث االستبيانات هذه تَقيس التفكري. يف طريقتهم
الغموض ل وتحمُّ الذهنية)؛ التحديات من وغريها املشكالت وحل باأللغاز تستمتع مًدى
مًدى أي (إىل العزوي والتعقيد الاليقينية)؛ املواقف حياَل باالرتياح تشعر مًدى أي (إىل
القوالِب مع وانسجاًما الناس). لسلوك دقيقة دة معقَّ تفسرياٍت لتقبُّل استعداد عىل أنت
تضاءلت املؤامرة، بنظريات الطالب اقتناُع ازداد كلما بأنه الباحثون تنبَّأ السائدة، النمطية
الطريقُة زادت أي الثالث، السمات من سمة بكل يتصل فيما يُحرزونها التي الدرجاُت
ليس أنه التوقعات، من النقيض عىل لكن وجموًدا. وتراخيًا سذاجًة املرء بها يفكر التي

اإلطالق. عىل وذاك هذا بني عالقٌة هناك
ِسمًة سينرييال وماركو ليمان باتريك النفِس عاِلما قاس تلك، من أحدَث دراسٍة ويف
ومن ما؛ ليشءٍ تفسرٍي عىل رسيًعا االستقرار يف (الرغبة املعريف اإلغالق إىل الحاجة مشابهة،
مؤيدي بني فارٌق هناك يكن لم جديد، ومن الذهني). الجهد من مزيد إىل الحاجِة وقف ثَم

ومعارضيها. املؤامرة نظريات
فمن النمطي. القالب يصمد أال الحدِّ هذا إىل املستغَرب من ليس املوقف، ل وبتأمُّ
يف أنه إىل بايبس دانييل يُشري عنها. البديل من تعقيًدا أكثُر املؤامرة نظريات عدة، نواٍح
يف املؤامرة، نظريات أصحاب «يجد ، معنيَّ منظوٍر من بسيطٌة املؤامرِة نظرياِت أن حنِي
العالم ففي تُخيفهم. ال والتفصيلية دة املعقَّ فالتفسريات التعقيد.» يف سلواهم ذاِته، الوقت
أبسَط أن عىل تنصُّ التي — أوكام» «نصل باسم املعروفة املنطقية القاعدة املؤامراتي،
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تعقيًدا أكثرها هي املؤامرة نظريات وأفضل ُمعطلة. — الصواب إىل األقرُب هو تفسري
األبسط التفسريُ يكون ال ههم، لتوجُّ إخالًصا املؤامراتيِّني أكثر إىل وبالنِّسبة وتشابًكا.
التي املخبوءة والدوافع املرئية غرِي الُقوى من دائًما أخرى طبقٌة فثَمة مطلًقا. صحيًحا

كشفها. إىل تحتاج
ساذجًة تفسرياٍت املؤامرة نظريات يُعتربون الذين األشخاص أن لو كما األمُر ويبدو
ما رسعان — بالتفكري أنفسهم يُرهقوا أن يريدون وال يُبالون ال َمن يُفضلها — مترسعة
للفكرة كبريًا دعًما تُقدِّم ال ببساطة فاملعلومات ساذَج. تفسرٍي وراء أنفُسهم هم ينساقون
املتشككني من التفكري عىل قدرتهم يف مرتبٍة أدنى املؤامرة نظريات أصحاب بأن القائلة
نظريات أصحاب أدَخْلنا إذا أنه إىل الحديثة األبحاث تُشري األمر، واقِع يف املؤامرات. يف
من مغامرًة أكثَر املؤامرة نظريات أصحاب يكون املتشكِّكني، هؤالء مع منافسٍة يف املؤامرة
بُلداء بأنهم وصفهم املنطقي من ليس ثَم ومن بأخرى؛ أو ما بطريقٍة الفكرية الناحية

عنهم. يَشيع كما

منفتحة عقول

علماء يرى حسبما الفرد صشخصيَة تُلخِّ التي الجوهرية الخمس مات السِّ إحدى االنفتاح
واملقبولية، واالنبساطية، الضمري، يقظة هي: األخرى األربع (السمات الشخصية. نفس
االنفتاح، مقياس عىل املرء درجة زادت كلما أنه إىل توصَلت الدراسات بعض والعصابية.)
من عدٌد وأخفق محدودة، كانت العالقة لكن املؤامرة. نظريات تصديقه احتماليُة زادت
التفكري كان إذا ما مسألُة بعُد تُحسم لم لذا، أخرى. مرًة َرصِدها يف األخرى الدراسات
محدودة. عالقٌة أنها فاألرجح عالقة، ثَمة كان وإذا عموًما، باالنفتاح مرتبًطا املؤامراتي

واملحِبط.) الاليقيني الوضِع هذا عن ستتغاىض أنك من يقنٍي عىل (أنا
الخيال ِخصب املرء كون ن يتضمَّ فهو لالنفتاح. املختلفة العنارص من عدٌد هناك لكْن
وُمقدًرا الفكري املستوى عىل لالستطالع ومحبٍّا العاطفي املستوى عىل وواعيًا ومغامًرا
مرتفعًة درجتُك تُصبح كي املعايري هذه بجميع تفَي أن إىل بحاجٍة لست واآلداب. للفنون
الشعر. يستهويك ال لكن أخرى، بلدان إىل السفر تعشُق فربما لالنفتاح. العامِّ املقياس عىل
بتصديق يبدو، فيما كبرية، عالقٌة له العنارص هذه من يشءٌ هناك ليس حال، أي عىل
خصائص من أخرية يصٍة بخصِّ ترتبط املؤامرة نظريات أن فاألرجح املؤامرة. نظريات
الرؤية هذه مصدُر تقليدي. غريُ هو ما وتبنِّي السائد، التفكري رفض إىل امليل االنفتاح:

131



ُمتشكِّكة عقول

املؤامرة نظريات أصحاُب يميل التي األخرى األشياء نوعياِت تبحث دراساٌت الكاشفة
زادت املؤامرة، بنظريات املرء اقتناُع زاد فكلما متَّسق. ه توجُّ ظهر وقد تصديقها. إىل

تقليدية. غرِي مزاعَم من كاملة ملجموعٍة َقبوله احتمالية
النفس علماء من فريٌق أجراها الحايلِّ وقِتنا حتى شموليًة الدراسات أكثِر إحدى
عدًدا الجامعيِّني الطالب عىل وزمالؤه لوباتو عَرض فقد لوباتو. إميليو إرشاف تحت
والِعلم املؤامرة نظريات الغرابة: من مختِلفة نوعيات ثالَث تُمثِّل التي املزاعم من كبريًا
من زعم كل يُصدِّقون هم مًدى أيِّ إىل الطالُب قيَّم وقد للطبيعة. الخارقة والُقوى الزائف
واتضح منفِصلة. ثالٍث درجاٍت إلعداد إجاباتهم مجموع حساُب جرى وقد املزاعم، تلك
زادت ما، درجٌة زادت فكلما ببعض. بعضها مرتبطًة كانت الثالث الدرجات جميع أن
بأن القائلة الزائف الِعلم بفكرة اقتنَعوا الذين فاألشخاص األغلب. يف األُخَريان الدرجتان
بأن القائل الزعم تصديق إىل مالوا خطرية أمراًضا يشفَي أن يُمكن بالداء الداءِ معالجة
أحد باملثل، مؤامرة. كان كينيدي اغتيال وأن حقيقيٌة، للطبيعة الخارقة النفسيَة الُقوى
حقيقية، األشباح بأنَّ االعتقاد إىل مال الحياة قيد عىل يزال ال ألفيس أن اعتقدوا الذين
فإنه املؤامرة، نظريات يف أحُدهم تشكَّك إذا لكن أدمغتنا. من ٪١٠ ِسوى نستخدم ال وأننا

كذلك. للطبيعة الخارقة والُقوى الزائف الِعلم يف التشكُّك إىل يميل كان
أصحاُب يميل فأوًال، الغريبة. األفكار هذه عن املزيد كشَفت أخرى دراساٍت إن بل
املؤامرة، لنظريات املرء تأييُد زاد فكلما للخرافات. النِّسبي التصديق إىل املؤامرة نظريات
وثانيًا، خشبي. ُسلَّم تحت ري والسَّ املكسورة واملرايا السوداء القطط حياَل االرتياب إىل مال
األسطورة ِغرار عىل شائعٍة أساطريَ يف الحقيقة من شيئًا ثَمة بأن االعتقاد إىل هؤالء مال
ُكْلياتهم. فَقدوا وقد بالثلج مليئة استحمام أحواض يف األعمال رجال استيقاظ عن القديمة
البديل والطبِّ التنجيم مثل الزائف الِعلم َقبول إىل يميلون ال املؤامرة نظريات وأصحاب
واألغذية كاللقاحات ومنتجاته السائد العلم رفض إىل أيًضا يَميلون إنهم بل فحسب،
مهرجان يف ع املتوقَّ غري اكتشايف لدعٍم بياناٍت الدراسات من العديد ويُقدِّم جينيٍّا. املعدلة
روحانية تصديق إىل يميل املؤامرة نظريات يُصدِّق الذي الشخص الهاميش: بيلدربريج
وتناسخ الهندويس كارما مفهوم مثل امليتافيزيقية األفكار كلَّ تشمل التي الجديد العرص
ما نوٌع بأكمله الكون بأن القائلة والفكرة بالطاقة، واالستشفاء النَّْجمي واإلسقاط األرواح

ُمجزَّأ. غرِي حيٍّ كلٍّ من
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داخلية مؤامرًة كانت سبتمرب من عرش الحادي أحداث بأن يُخربك َمن كلَّ إن أقول ال
بوضوح الصغار. الخرض بالرجال أو الشافية بالِبلَّورات أو األشباح بوجود حتًما سيؤمن
هناك الحال فبطبيعة االحتمال. من درجات أخرى بعبارٍة أو إحصائية؛ عالقاٌت هذه أقول،
كما للطبيعة الخارقة بالُقوى بتاتًا يؤمنون ال لكنهم املؤامرة، نظريات يُصدِّقون أشخاٌص
الجديدة. العاملية باألنظمة يهتمون ال لكن الجديد، العرص روحانية يؤيدون َمن هناك أن
زادت تقليدي، غرِي وأفكاٍر معتقداٍت نظام عىل الفرد انفتاح زاد كلما عام، بوجٍه لكن

غريه. أنظمِة عىل انفتاحه احتمالية

هناك الحقيقة

للغاية. مستغَربًة ليست االنتقائية املعتقدات بني االرتباطات بعَض إن أقوُل لألمانة
منك يتطلب صغار، خٍرض رجاٍل وجوِد عىل تتسرتَّ الحكومة أن تصديق يشء، كلِّ فربغم
االستشفاء أن تُصدِّق أن املنطقيِّ ومن األساس. يف الصغار الخرض الرجال بوجود اإليمان
ويف بمحاربته. مهتمٌة الكربى الصيدالنية الرشكات أن تعتقد كنت إذا نفًعا يُجدي بالطاقة
يصعب االرتباطات بعض لكن دوَرها. األيديولوجية التداخالت تُؤدي الحاالت، هذه مثل
وكاالت أن يعتقد الذي الشخص ميل وراءَ يقف بديهي سبٌب هناك فليس قليًال. رشحها
أو أشباًحا هناك بأن القائل الزعم َقبول إىل كينيدي قتلت األمريكية املركزية االستخبارات
يوجد ال كما قتله. قد أوزوالد هاريف يل أن يعتقد الذي الشخص ميل من أكثر نفسية ُقًوى
له يجلب الخشب عىل الطَّْرق أن الشخص تصديق بني ارتباط أي وجود يُفرس جيد سبٌب

املناخ. تغريُّ وراء يقف الذي العلم بشأن ورأيه ، الحظَّ
ترابٌط يوجد ال التي التقليدية غري واملعتقدات األفكار منظوماِت بأن القائلة والحقيقة
فبالعودة مذهًال. جديًدا كشًفا ليست نفِسها الدوائِر يف غالبًا تظهر يبدو ما عىل بينها
علم اختصايصُّ كامبيل، كولني كتب العرشين، القرن سبعينيَّات يف وتحديًدا الوراء إىل
الغريبة األفكار شتَّى وتختلط تزدهُر حيث للمجتمع؛ الفكريِّ ي» الرسِّ «العاَلم عن االجتماع
هذا قراءة عند الذهن إىل يتبادُر قد الطائفية». «البيئة العاَلم هذا عىل وأطلق والرائعة.
كلِّ تسليم عىل الناس من الضعفاءَ يُحرضون وهم املؤثرين الطوائف زعماءُ املصطلح
كامبيل، رأى حسبما العقائدية، البيئات من األنواع هذه لكن حياتهم). (أو َخراتهم مدَّ
تفكرٍي لطريقة اتضاًحا األكثر التجليات الجليدي؛ الجبل من الظاهر الجزءِ ِسوى ليست
ِسمة هي لكامبيل، َوفًقا الطائفية، والبيئة تغلغًال. وأشدَّ ضبابيًة وأكثر بكثرٍي نطاًقا أوسَع
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ينساقون أشخاٌص ُوجد تقليدية، ُمعتَقدات ُوجدت فحيثما مجتمع. لكل الوجود دائمة
تقليدي. غري هو ما وراء

الجمعية: واألفكار املعتقدات من طويلة بقائمٍة املثال، سبيل عىل كامبيل، ويستشهد
العوالم املنحرف… الطب والهرطقة، الغريبة األفكار عىل القائم ين الدِّ التقليدي، غريُ «العلم
الجديد، والفكر الغموض وعوالم النفسية، والظواهر الروحانية وعوالم والسحرية، الخفيَّة
واالستشفاء باإليمان االستشفاء وعوالم املفقودة، والحضارات الغريبة املخلوقات وعوالم
النفس وعلم األعداد وعلِم التنجيم بعلِم تتعلَّق مزاعَم هذا كل إىل نُضيف وقد الذاتي.»
املوت من االقرتاب وتجاِرب الغيبية والتنبُّؤات الخلق وقصِة امُلعدَّل، والتاريخ الغيبي
الغريبة واألفكار املعتقدات من التشكيلَة هذه أن من وبالرغم الخارقة. الغذائية واألنظمة
ِسمًة ة ثمَّ فإن أحيانًا)، (ومتناقضة ينتهي ال نحٍو عىل متنوعًة ظاهريٍّا تبدو قد والشاذة،
ترفضها والسياسة الذَّوق يف والتأثري النفوذ ذاَت الجماعات أن وهي بينها، تجمع رئيسة
فكريٍّا معزولًة بعيد حدٍّ إىل تُصبح ثَم ومن التقليدية، واملذاهب االتجاهات تُعارضها كما

املجتمع. عن
تقول التي التعويذة يف ُمحكمة بطريقٍة الطائفية البيئة خصائُص صت لُخِّ وقد
الحياة أسئلة عن إجاباٌت فثَمة فايلز». إكس «ذا مسلسل يف ورَدت والتي هناك» «الحقيقة
املجتمع يف النفوذ صاحبُة الجماعاُت إليها هك تُوجِّ التي األماكن يف تجَدها لن لكنك الكربى،
البيئة عىل بامِلثل ينطبق الثاني (واملعنى بنفسك. بها تتعقَّ أن يجب بل التقليدية، واملذاهب
املُكرِّسني أن كامبيل فريى تتخيَّل.) أن يُمكنك مما أغرُب إنها هناك؛ الحقيقة الطائفية:
التنوير. وراء الذاتي سعيهم يف يتَِّحدون عنها نتحدَّث التي العقائدية للبيئة أنفَسهم
إىل تقود كثرية طرٌق فثَمة الوجهة. من أهمُّ الرحلة فإن بحٍق، سني املتحمِّ إىل وبالنِّسبة
الحكمة ينابيع من نبًعا وجدَت أنك ملجرِد البحث عن الكفِّ إىل داٍع هناك وليس الحقيقة،
أن سبُب هو هذا أن كامبيل ويوضح واحدة؟ سلة يف كلَّه البيَض تضُع فلماذا الغامضة.
متحدًة تكون ما كثريًا أخرى، سياقاٍت يف مرتابطة غريُ هي التي التقليدية، غريَ األفكاَر
ثبَت الخارجي الفضاء من «الزائرون كامبيل: يقول فمثًال بعض. بموازاِة بعُضها ويسري
الكواكب عىل حياًة هناك أن يُؤكدون الروحانيون والوسطاء روحانية، مخلوقاٌت أنهم

األخرى.»
يُمكننا لتونا، رأيناها التي الروابط إىل استناًدا لكن املؤامرة، نظرياِت كامبيل يذكر لم
الطائفية. البيئة هذه مع يبدو ما عىل تماًما تنسجُم املؤامرات نظريات إن نقول أن
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عن لنا تكشف املؤامرة نظريات عالم عىل خاطفة إطاللًة فإنَّ ناتراس، نيكويل تُشري وكما
ومؤتمراتهم اإللكرتونيِة مواقعهم خالل من — يكتفون ال الذين النشطاء من منظَّمة «شبكٍة
ُمنافسة أيديولوجيٍة بتشكيل — االجتماعية وعالقاتهم الوثائقية وأفالمهم وكتبهم وأبحاثهم
وقيمه أبطالُه له األركان متكامَل بديًال اجتماعيٍّا عاَلًما أيًضا يُشكِّلون بل فحسب، للعلم
التقليدية غرِي األيديولوجياِت مع يتَصارع ما كثريًا املؤامرة وعالم وُممارساته.» ومعتقداته
مثلما أو الواقع، طبيعة عن روحانية رسائَل ى يتلقَّ أنه أيك ديفيد يزعم مثلما األخرى،
برتكيبِة التطور فائِق «ب-١٢» «فيتامني مثل بديلة صحيٍة منتجاٍت عن جونز ألكس يُعلن

املعلوماتية». الحروب حياة رسِّ
تقليدية غرِي أيديولوجية أي من أكثَر املؤامراتي، املنطق يتطلب ذلك، من واألكثر
السائدة املصادُر كانت فإذا الطائفية. البيئة يف أكثَر به املؤمنون يغوَص أن أخرى،
أو العلماء جانب من ما فكرٍة رفِض حقيقة فإن املؤامرة، من جزءًا هي للمعلومات
نظريات وتُحوِّل الفكرة. تلك صحة عىل دليًال اعتباُره يُمكن اإلعالم وسائل أو األكاديميِّني

بها. املوثوق للمعرفة الوحيد املصدر إىل الطائفية البيئَة األمر، واقع يف املؤامرة،

املعرفة! عىل التجرؤ

البيئة إىل بازدراءٍ ننظَر أن السهولة من علوي، فكريٍّ مستًوى من النظر ميزة إىل استناًدا
كلُّ فيها يكون غريبة، غامضة فكرية منطقًة باعتبارها كامبيل إليها أشار التي الطائفية
غَزت «كيف بعنوان الذي كتابه يف ينتحب وين فرانسيس الصحفيَّ فنجد مقبوًال. يشءٍ
الالمنطقيني من شاكلتهم عىل وَمن املؤامرة نظريات أصحاب ألن العالم»؛ الفارغة األفكار
أنَّ كاي جوناثان يرى الحقيقة»، حركة منارصي «وسط كتابه ويف التنوير». قيَم «هجروا
بالقلق ويشعر التنوير، أعداءُ هم سبتمرب من عرش الحادي أحداث حقيقة حركة منارصي
للغاية شائعٍة نظٍر وجهة وكاي وين ويُمثل أيديهم. عىل املنطق عرص نهاية تكون أن من
األشخاص تِصُم التي التقليدية، غرِي األفكاِر من وغريها املؤامرة نظريات يف املتشكِّكني بني
وكريس جني إيما تقول فكريٍّا. متخلفون معاتيُه بأنهم السائدَة املعتقداِت يُناهضون الذين
أصحاب من شاكلتهم عىل وَمن املؤامراتيِّني ر «تُصوِّ الطائفية للبيئة الرؤية هذه إن فلمينج
أن حني ففي الفاشلني؛ الغذائية الِحْمية ألصحاب الفكري املكافئُ بأنهم الفارغة األفكار
لدى واملرتهل املختلِّ التفكرِي إلصالح جاهدين يسَعْون املنطق عرص يف الكباَر املفكرين
عىل الثناء يف نُبالغ أن قبل لكن وشهواتهم.» ألنفِسهم الِعنان الناس عموم يُطلق املجتَمع،
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حقيقة يف التنوير، ُمثُل عن الطائفية البيئة انسلَخت مًدى أيِّ إىل نستكشف هيا أنفسنا،
األمر.

الفلسفة يف «تأمالت بكتابه التنوير حركَة ديكارت رينيه الفرنيس الفيلسوف استهلَّ
يف والتشكُّك التقليدية، واألفكار املعتقدات جميع نبذَ فيه اعتزم حيث ١٦٤١؛ عام األوىل»
بيشءٍ الوثوق دون فر، الصِّ من للعالم فهمه تشكيل وإعادُة فيه، التشكُُّك أمَكنه يشء كل
الفيلسوف كتب الحني، ذلك من قرٍن نصِف مرور وبعد النقدية. ومَلكاته بقدراته ِسوى
املعرفة اكتشاف يف أكربَ ًما تقدُّ سنُحرز أننا املؤكد «من يقول: لوك جون الربيطاني
ألنني وذلك عليها؛ العثور يف اآلخرين أفكار ال أفكارنا من استفدنا إذا والتأملية العقالنية
وبعد اآلخرين.» بَفهم نُدرك كما اآلَخرين بأعنِي نرى أن إىل عقالنيٍّا نتطلع قد أننا أعتقُد
السؤال عن اإلجابة إىل كانط إيمانويل األملاني الفيلسوف ُدعي عندما الوقت، ذلك من قرٍن

املعرفة!» عىل «التجرُّؤ بشعاٍر: أشبَه عبارًة ُمستخدًما أجاب، التنوير؟» هو «ما التايل:
ما التنوير ملفكِّري السامية الفكرية التطلعات بني من هناك ليس أنه تلحُظ وقد
كامبيل، إليها أشار التي الطائفية للبيئة دة امُلحدِّ مات السِّ عن جذريٍّا اختالًفا يختلف
املعتَقد يف الفرد حرية عن و«الدفاع التقليدية» األفكار عىل هجوم «شن ب وصفها التي
استجماع عىل القراءَ حثِّه فبعد ا. جدٍّ لالستغراب مثريًا التشابُه يكون وأحيانًا واملمارسة».
الفكري التكاسل من السخرية يف كانط بدأ الذاتي، َفهِمهم استخدام أجل من شجاعتهم
فيما بوثوقهم أنفسهم عىل فَرضوه جهٍل يف يتمرَّغون الذين املفكِّر غري «القطيع» وجبن
َرواج من قروٍن قبَل هذا وكل عنهم؛ نيابًة بالتفكري لآلخرين والسماح الكتب يف قَرءوه
جني تقول املؤامرة. نظريات أصحاب ألِسنة عىل ترتدَّد التي األبله!» أيها «استيقظ عبارة
باالتساق يتَّسم وهو العقالنية، عن انسالًخا يُمثِّل أن عن أبعُد املؤامراتي «التفكري وفلمينج:

التنويريِّني. ُمثُل مع الحرية.» إىل يدعو نحٍو عىل

املنطق فيها يُعطَّل للعلم ومناهضًة األطوار غريبَة عجائَب أرَض ليست الطائفية فالبيئة
عىل القائم النهَج يرفضون الذين الناس من الكثريُ هناك ليس يشء، كل فربغم بالكلية.
يُذكِّر ما كثريًا الذي نفسه، أيك ديفيد حتى كامل. بشكٍل الواقع مع التعامل يف األدلة
يرى عندما الِعلمية بالدراسات يستشهد رشيرة، مؤامرة من جزءٌ العلماء بأن جمهوَره

أفكار. من يَْطرحه ما مع تنسجم أنها
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يف الحياة واقع مع الفكري االستقالل يف الرغبة تتصادُم عندما تنشأ الطائفية والبيئة
كانت زماٍن يف عاشوا التنويريني املفكِّرين أن وفلمينج جني ح وتوضِّ التعقيد. متزايِد عاَلٍم
الفنية املعرفة جميُع وكانت الكنيسة، من أسايس بشكٍل تأتيهم فيه التقليدية الحكمة
نطاقها. يف نسبيٍّا محدودٍة معارَف دائرِة يف بيٍُرس تكمن العالم لهذا والفلسفية والعلمية
الحكَم نفسك واعتباُر التقليدية األفكار نبذُ كان عرش، السابَع القرن يف أخرى: بعبارة

للحياة. قابًال هدًفا صحيح؛ هو ما عىل األمثل
ًصا وتخصُّ تعقيًدا أكثَر للعاَلم الجمعي العلمي َفهُمنا أضحى الحنِي، ذلك ومنذ
إىل بالنِّسبة الصعوبة متزايدَة مهمًة ُهراء هو وما صحيٌح هو ما معرفُة وأصبحت بكثري.
ما فغالبًا الفارغة. األكليشيهات من الدراسات» «تُشري عبارُة أصبحت كما الخرباء. غري
ليس شخٍص عىل يتعذَّر وقد الِعلمية، الدراسات عىل لالطالع مايل مقابٍل دفِع إىل يُحتاج
عىل ُملصٍق فهِم مجرَُّد يتطلب وقد حال. أي عىل َفهُمها الالزمة املتخصصة الخربُة لديه
لطالب املعريفِّ املستوى نفس عىل معرفًة البقالة متجر يف العادية امُلجمدة الوجبات إحدى
يُنتَزع الفكري فاستقاللُنا والتغذية. األحياء وعلم والهندسة الكيمياء يف العليا الدراسات

للخرباء. اإلذعان عىل مجربين أنفسنا ونجد وأكثر، أكثَر منا
نستطيع بأننا تُخربنا فهي الفكري. باستقاللنا بالتشبُّث لنا تسمح الطائفية والبيئة
العثوَر بمقدورنا وأنَّ علينا، يُمىل ملا اإلصغاء إىل مضطرِّين غريُ وأننا أيًضا، خرباءَ نكون أن
استيقظ! ساِلكوها. قلَّ التي الطرَق نسلك أن بمجرِد عنها نبحث التي اإلجابات عىل

املعرفة! عىل تجرَّأ هناك! الحقيقة
وغريها املؤامرة نظريات لكن فيل، السُّ الثقايف العاَلم الطائفية البيئة عىل كامبيل أطلق
فقلَّة قذٍر. ُسفيلٍّ فكريٍّ عاَلٍم عىل واضٌح، هو كما تقترص، ال التقليدية غري األفكار من
الجميع لكنَّ فيها، االنصهار حدِّ إىل الطائفية البيئة يف ينغمسون َمن هم الناس من قليلة
مثل وُعروٍض تشوبرا، وديباك أوز، والدكتور «الرس» كتاب ورواج بها. يحتكون تقريبًا
ضخمًة أعداًدا بأن القائلة الحقيقة عىل شاهٍد خريُ (Ancient Aliens) الفضائيِّني» «قدامى
وال التقليدية. وغري الغامضة باألشياء عابر سطحي اهتمام األقل عىل لديهم الناس من
وتُوضح العميقة. السيكولوجيُة جاذبيته له أمٌر غامضة معرفٍة فامتالك ذلك. عىل نُالم
شفرة فك من املرءُ عليها يحصل متعًة هناك أن ستيوارت وكاثلني هاردينج سوزان
كتب وقد ية. الرسِّ واملكائد املفقودة املعرفة واكتشاف والعالمات اإلشارات وتفسري الرموز
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الذين الطليعة أفراد «أحد يُعدُّ أصبح املؤامرة نظرية صاحب إن يقول هوفستاتر ريتشارد
داميان ويقول الغافل.» للجمهور َمعاملها تتضح أن قبل املؤامرة إدراِك عىل القدرة لديهم
ُدفنت مثري بديل لكوٍن سفٍر «جواز تكون أن يمكن التقليدية غري املعتقدات إن طومسون
وتالعَب إثيوبيا، يف العهد تابوت فيه وُوري الجنوبية، الُقطبية القارة يف أطالنطس فيه
من وقٍت يف املريخ كوكب عىل حضارٌة فيه وقامت النووية، بأحماضنا الفضائيُّون ظله يف

األوقات.»
شيئًا بحقٍّ نُصدِّق فحتى بها. التسلية ملجرد أشياءَ العموم وجه عىل نُصدِّق ال لكننا
أن الطائفية املعتقدات ألصحاب يتأتَّى فكيف وجيًها. اليشء هذا يكون أن يجب ما،
قاَدتْهم التقليدية الفكرية املنظومة خارج رحلتهم بأنَّ اليقني من القْدر هذا عىل يكونوا
ال األمر خادًعا؟ أو ُمضلًال السائُد العلمي االتجاه فيه يكون الذي الوقت يف الحقيقة، إىل
ما فكلُّ الطائفية؛ البيئة يف باالنخراط يُغِريَنا كي بكاريزما يتمتَّع طائفٍة زعيَم يتطلب
من بكثري أكثَر العاَلم نفهم أننا للغاية املتفائل عقلُنا يُخربنا أن هو أحيانًا األمُر يتطلبه

له. الفعيل فهمنا

أظن!» كنت مما أقلَّ أعرف أنني «أعتقد

وهيكٍل عجلتنَي من مكوَّنة فهي كبري: حدٍّ إىل بسيطٌة آلة إنها العادية. الدراجة ِل تأمَّ
بما دة، املعقَّ واملكونات الرتوس جميَع نتجاهل أن (يُمكننا وجنزير ودواسات وِمقَوَدين
دراجٌة حياتك من ما مرحلٍة يف لديك كان أنه األرجح عىل نسوقه). الذي املثال مع يتوافق
مركونًة يوم، كلَّ تراها أنك فاألرجح مدينة، يف تعيش كنَت وإذا األقل. عىل واحدًة َرِكبَت أو
أو معلومًة تعلم أنت بالتأكيد الشارَع. عبورك عند نحَوك تندفع أو اإلنارة أعمدة بجانب

كذلك؟ أليس الدراجات، عن اثنتنَي
لدراجٍة بسيط تخطيطي رسٌم ييل فيما للغاية. سهًال سيكون التايل فالتمرين إذن
ارسم الناقصة. األجزاء تستكمَل أن منك أريده ما كلُّ األساسية. األجزاء بعُض ينقصها
مهتزًَّة خطوطك بعُض كانت إن يُهم ال والدواسات. والجنزير الهيكل من الناقصة األجزاء
يف التمرين تستكمل أن يمكنك الرسم. موهبة يف اختباًرا ليس فهذا بأخرى. أو ما بدرجٍة
التي التقريبية املواضع إىل تُشري أن منك أريده ما كلُّ اآلن. قلٌم لديك يكن لم إن عقِلك

للعمل. صالحًة الدراجة تصبَح كي الناقصة املختلفة األجزاء فيها تُركَّب أن يجب
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نصُفهم أخطأ للناس، التحدَي هذا لوسون ريبيكا قدََّمت عندما أداؤك؟ كان كيف
يركبون كيف يعرفون كانوا تقريبًا جميعهم أن حقيقة من بالرغم ما؛ يشءٍ يف تقريبًا
أخطاؤهم تكن ولم منازلهم. يف بالفعل واحدًة يمتلكون كانوا منهم الكثريين وأن دراجة،
الفائدة. عديمَة الدراجَة تجعل أن شأنها من التصميم يف ُعيوبًا كانت فقد تافهة. أخطاءً
وهو والخلفية، األمامية العجلتني من بكلٍّ متصًال الدراجة هيكل رَسم منهم فالبعض
متصلًة الدوَّاسات رَسم اآلخر والبعض الدراجة. ِمقوَدي تحريَك الصعوبة من يجعل ما
شيوًعا األكثُر الخطأ أما صعبًا. أمًرا إليها قدميك وصوَل يجعل ما وهو عجلة، كلِّ بمركِز
العجلتنَي بني كُعقدٍة رَسموه الناس فبعُض الخاطئ؛ املكان يف الجنزير وضَع فكان
هي الصحيحة واإلجابة الدراجة. حركَة يُعيق أن شأنه من ما وهو والخلفية، األمامية
هناك من ويتصل العجلتنَي، بني موضٍع إىل وصوًال املقعد أسفل من الهيكُل يربز أن
مثلثنَي. يصنع ما الدواسات، طريق عن الهيكل من العلويِّ وبالجزء الخلفية بالعجلة
الخلفية والعجلة الدواسات حول حلقًة الجنزير ن ويُكوِّ العجلتنَي، بني الدواسات وتكون
للدواسات تسمح الِبنْية هذا أصدق). أن أريد السادس: الفصل املراجع: يف الصورة (انظر
بحرِّية. لتدور األمامية العجلة ترتُك أنها حنِي يف الخلفية، العجلة ودفع الجنزير بإدارة

تظن؟ كنت مما أصعَب األمر كان هل أخطاء؟ أيَّ ارتكبَت هل
الفهُم ينقصهم الناس من الكثري أن تكشف خادٍع نحٍو عىل البسيطة املهمة هذه
أن فبمقدورنا الحد. هذا إىل كاشفًة ليست ذاتها حدِّ يف وهي الدراجة. عمل آلليِة األسايسُّ
األمر يف املثري الدراجة. تصميم من دقًة األكثِر الجوانِب َفهِم دون الحياة معرتَك نخوض
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استكمال طريق عن الفهم هذا إظهار إىل اضُطِررنا أن إىل للفهم افتقارنا نُدرك ال أننا
كانت املشاركني، عىل الرسم هذا عرض وقبل نتعثر. أنفَسنا ووجدنا التخطيطي، الرسم
لعمل األساسية اآلليَة جيًدا يفهمون أنهم يحسبون هم مًدى أي إىل سأَلتهم قد لوسون
مطلًقا شيئًا أعرف ال أو ا جدٍّ القليل «أعرف (أي واحٍد من يرتاوح مقياٍس وعىل الدراجة.
قيَّم الدراجة.») عمِل بآلية ة تامَّ معرفة «لديَّ (أي سبعة إىل الدراجة.») عمل آلية عن
معرفًة لديهم أن يظنون كانوا أي املتوسط؛ يف خمسة، أو بأربعٍة أنفَسهم املشاركون
فعندما وهًما. كان فهمهم أن اتضح منهم، الكثريين إىل بالنِّسبة لكن باألمر. معقولة
— بجهلهم ُووِجهوا عندما أخرى: بعبارة أو — التخطيطي الرسم عىل أخطاؤهم اتضَحت
الجادين املشاركني أحد ص لخَّ وقد للدهشة. مثرية تجِربًة كانت فجأًة. الوهُم هذا تالىش

أظن.» كنُت مما أقلَّ أعرف أنني «أعتقد قائًال: املؤسف املوقف

عليه نحن مما أفضَل نفهُمها أننا نظنُّ التي هي وحدها الدراجات عمل آليُة وليست
يف جيد. نحٍو عىل األشياء جميَع نفهم أننا مفِرطة ثقٌة لدينا فنحن األمر. حقيقة يف
وفرانك ييل بجامعة العليا الدراسات طالُب روزنبليت سأل التجاِرب، من مكثَّفة سلسلٍة
التعقيد بني ترتاوُح التي لآلالت فهمهم جودِة مدى عن الناس أبحاثه عىل املرشَف كيل
إىل ووصوًال باملالبس، الخاصة ابات بالسحَّ ومروًرا العلب فتَّاحات من بدءًا واملألوفية،
فكرًة لديهم أن البداية يف يظنُّون الناس أغلُب كان حالة، كل ويف الهليكوبرت. طائرات
توضيًحا يكتبوا أن الباحثان منهم طلب عندما ولكن اآللة. عمل آلية عن معقولة تفصيليًة
طائرة بها تطري التي الكيفيَة أو العلب، الفتَّاحُة بها تفتَح أن يمكن التي للكيفية تفصيليٍّا
الذي الدراجات تمريِن مع الحال كان فكما باملطلوب. منهم الكثريون يَِف لم الهليكوبرت،
الفعلية «دهشتهم عن وكيل روزنبليت اختبار يف املشاركني من كثريون عربَّ لوسون، أعدَّته

يظنون.» كانوا بما مقارنًة يعرفونه ما قلِة ملدى وإدراكهم
الفيزيائية للمسائل ِلَفهمهم تقييمهم يف يُبالغون فالناس الحد. هذا عند األمُر يقف وال
مثل تعقيًدا األكثِر الطبيعية والظواهر ساقط، يشءٌ سيأخذُه الذي املسار مثل البسيطة،
الناس ويعتقد قزح. قوُس ن يتكوَّ كيف أو ذيول، للمذنَّبات وملاذا الزالزل حدوث كيفية
يُشري األمر. واقع يف عليه هم مما أفضَل السياسيَة واالسرتاتيجيات القانوَن يفهمون أنهم
عىل مرشوعات ميل أن إىل الخفية» «الغوريلال كتاب يف تشابريس وكريس سايمونز دان
النهائية املواعيد وتجاوز امليزانية تخطِّي نحو بوسطن يف ديج» «بيج األنفاق مرشوع ِغرار
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عندما معرفتهم مدى تقديِر يف أحيانًا يُبالغون أنفَسهم الخرباء حتى أن عىل يدلُّ لألعمال،
. معنيَّ ملرشوٍع يُخطِّطون

ثمة أن لنا يتضح املحك، عىل نُوَضع عندما لكن ق، بتعمُّ ما شيئًا نفهم أننا نظن قد
فهمنا. يف كثريًة فجواٍت

نجهلها أننا نعرف ال التي األشياء

نكذب أننا مجرَد ليس يبدو، ما عىل فاألمر، فهمنا؟ ُعمق عىل الحكم يف كثريًا نُخطئ ملاذا
لتقييِم فعلية بنقوٍد الناس فإغراءُ مبهر. بمظهٍر الظهور نُحاول أو لها إطراءً أنفِسنا عىل
— دوالر ١٠٠ مقداره كبريًا مبلًغا يُعَطون عندما حتى — ودقة بأمانٍة قدراتهم أو َفهمهم
لقدراتهم تقييمهم تربير عىل إجباُرهم بالغرض يفي ال كما ثقتهم. فرط من يُقلل ال
األحمق أو املتعجِرف بمظهر الظهور احتمالية مواجهة ثَم ومن لزمالئهم الشخصية

الثقة. ُمفرط تقييٍم بسبب
وراء ما ومصطلُح معريف. وراءَ خلٌل منشؤه املفِرطة ثقتنا وراء الفعيلُّ السبب
يف جيِّد «أنا َقبيل من شيئًا تقول فعندما التفكري». طريقة يف «التفكري به يُقَصد املعرفة
معرفية. وراءَ كاشفة رؤيًة بذلك قدمَت فإنك انتباهي»، تشويُش السهل «من الرياضيات»
أن لنا يتبنيَّ مرفقك، تَلعق أن أحُدهم منك يطلُب عندما حالك عليه يكون مثلما لكن
عىل لقدرتنا حدوٌد فثَمة عليه. تبدو ما بقدِر سهلة مهمًة ليست تفكرينا طريقِة يف التفكري
وزير ص لخَّ الخصوص. وجه عىل نعرفه ال ما مقداِر وإدراِك نعرفه، ملا الدقيق التقييم

شهرية: بعبارات املشكلة هذه رامسفيلد دونالد األسبُق األمريكي الدفاع

نعرف أشياءُ أخرى: بعبارة أو لدينا؛ معلومة أنها نُدرك أشياءُ ثَمة نعلم، كما
نعرف أننا بمعنى نجهلُها؛ أننا نعرف أشياءَ هناك أن أيًضا ونعرف نعرفها. أننا
نعلم ال أننا نعرف ال مجهولة أشياء أيًضا هناك لكن نعرفها. ال أشياءَ هناك أن
من األخرية الفئة وتلك … نعرفها ال أننا نعرف ال التي األشياء تلك شيئًا؛ عنها

صعبة. تكون التي هي األشياء

بعض من النقد بعَض ى تَلقَّ (وقد لديك االرتباك من نوٍع إىل رامسفيلد عباراُت تؤدِّي ربما
مهمة. يطرُحها التي الفكرة لكن هذه)، عباراته بسبب اللغة دقائق يف قني املدقِّ اللُّغويني

141



ُمتشكِّكة عقول

فمثًال سهلة. نعرفها أننا نعرف التي املعروفة األشياء ِحَدة. عىل فئة كلَّ ل نتأمَّ بنا هيا
لو كما وجدُت السؤال، قرأَت عندما لندن. إنها اإلجابة: أعرف إنجلرتا؟ عاصمة هي ما
املجهولة األشياء دور يأتي ثم مبارشة. اإلجابة فظهَرت بحث، محرِّك عىل كتبها عقيل أن
عاصمة ما فمثًال، األخرى. هي كبرية مشكلة تُمثِّل ال وهي نعرفها ال أننا نعرف التي
زرِّ عىل ضغطة أن لو كما الحال ويبدو أعرف. ال أنني أعرُف لكنني أعرف. ال ناميبيا؟
وجد نتائج.» أيِّ إظهاِر يف بحثك يُفلح «لم تقول: برسالٍة فارغة صفحًة تُظهر البحث
نُبالغ ال ما غالبًا الدول، عواصم مثل البسيطة باملعلومات يتعلَّق فيما أنه روزنبليت ليون
التفريق يف مشكلٌة لدينا وليس ال؛ أو باإلجابة علٍم عىل نكون فنحن معرفتنا. تقييِم يف
فجوًة باعتبارها نعرفها ال أننا نعرف التي املجهولة األشياء مع ونتعامل وذاك. هذا بني
أستطيع الرسعة، فائق بحٍث محرِّك (وبفضل تُمأل. أن بانتظار معرفتنا يف محدَّدة بسيطة

ويندهوك.) هي ناميبيا دولة عاصمة الفجوة: هذه أسدَّ أن اآلن
أكثُر األشياء وهذه نعرُفها. ال أننا نعرف ال التي املجهولة األشياء أيًضا هناك لكن
ريبيكا توصَلت وقد العمياء. البقع َملءِ إىل عقلُنا ويميل عمياءُ، معرفية بقعٌة فهي مراَوغًة.
عندما سيما ال لدينا تظهر العمياء البقَع هذه أن إىل وغريهم روزنبليت وليون لوسون
األنظمة أو الدراجات مثل اآللية، األمور أو الزالزل مثل الفيزيائية بالظواهر األمُر يتعلق
يشتَِغلون ال أغلبنا أن هي املشكلة أن روزنبليت وأوضح والسياسة. القانون مثل دة املعقَّ
معرفة لدينا جميًعا لكننا السياسية، العلوم يف اختصاصيِّني وليسوا الدراجات، بميكانيكا
املعرفة من البسيط القدر وهذا والسياسة. للدراجات الظاهرة الخصائص ببعض عابرة
ملجرِد املتخصصة الخربة من شيئًا يتطلَّب األمر ألن متاعب؛ يف يوِقَعنا أن يُمكن الغامضة
الصعب من يكون أن يمكن الخربة، هذه فبدون ما. يشءٍ عن تعرفه ال ما مقداَر تعرف أن

حل. الضَّ والفهم العميق الفهم بني الفارق معرفُة
يقول: إذ أكثر؛ مبارشة بطريقٍة املسألة دانينج ديفيد النفس عالم ح يوضِّ
الخربات «جميع باملعلومات؛ ميلءٌ فهو بقع.» بال فارًغا وعاءً ليس الجاهل «العقل
واالستدالالت والخوارزميات واالسرتاتيجيات واملؤسسات والحقائق والنظريات الحياتية
وجميعنا — نعلم ال وعندما السنني. مرِّ عىل لدينا تراَكَمت التي واالفرتاضات» واالستعارات
تغطيِة أجل من لديه متاٌح هو ما تمييٍز دون عقلُنا يستخدم — األشياء من الكثري يجهل

العمياء. املعرفية البقع
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بأنه للدراجات فهمهم قيَّموا الذين لوسون ريبيكا اختباِر يف املشاركني إىل بالنِّسبة
يعرفون. ال أنهم يعرفون ال كانوا هم التخطيطي، الرسم استكمال يف أخَطئوا ثم قويٌّ
برسالٍة املخُّ يردَّ ولم ذهنيٍّا، بحثًا أْجَروا َفهمهم، يُقيِّموا أن لوسون منهم طلبَت فعندما
للوهلة ظهرت صفحًة رأوا ذلك، عن فعوًضا نتائج. إىل الوصول عدم إىل تُشري فارغة
املشوشة والذكريات املختلفة األجزاء أسماء املعلومات؛ من به بأس ال بقدٍر مليئًة األوىل
معرفٌة وربما الدراجات، ركوب يف وتجاِربهم الطفولة مرحلة يف دراجاتهم خصائص عن
حلة الضَّ املعرفة هذه كل بني خَلطوا وقد إطارها. يف ثَقب إصالح بها يُمكن التي بالكيفية
من الواقع أرض عىل مًعا األجزاء بها تعمل التي بالكيفية املتعمق والفهِم كبري حدٍّ إىل
فحص إىل اضُطرُّوا عندما إال الرساب مثل الوهمي فهمهم يُزل ولم العجالت. إدارِة أجل
رسٍم يف بأخطائهم املزعجة النفس عاملُة واجَهتْهم عندما التدقيق من بمزيٍد الصفحة

بسيط. تخطيطي
وشعوٍر كامل غرِي هيكيل تخطيطي رسٍم بني أحيانًا نخلط إننا وكيل، روزنبليت يقول
تشابريس كريس قاله عما نُعرب أن يُمكننا أو األشياء. عمل آللية بمخطط» أشبَه «زاٍه
تفهمه ما كلَّ أن حنِي يف الدراجة عمل آليَة نفهم أننا نعتقد إننا بالقول سايمونز ودان

دراجًة. تقود كيف هو
فيما عمياء بقعٌة لدينا يشء، كلِّ فربغم عقلك. إرباك حدِّ إىل صعبًا هذا يكون ربما
عندما االرتياح بعدم الشعور جرَّبت قد تكون ربما لكن املعرفية. العمياء ببقعنا يتعلَّق
دردشتك خالَل نفسك وجدت فلعلك ع. متوقَّ غرِي نحٍو عىل العمياء بقعك إحدى انكشفت
مؤخًرا. فيه برأيك تشبَّثَت معني موضوٍع عن محارضٍة يف انخرطَت قد أصدقائك مع
تجارة سياسات تأثري مدى ما ِغرار: عىل بريء بسؤاٍل أحُدهم قاطَعك ُخطبتك ووسط
تظن كنت فقد مرتبًكا. نفَسك تجد فجأًة بالضبط؟ عامليٍّا الكربون انبعاثات عىل االنبعاثاِت
لبة الصُّ األرضية فقد قد فهمك أنَّ تكتشف لكنك ُصلبة، معرفية أرضيٍة إىل تستند أنك
نستطيع ال فأحيانًا كويوت. إي وايل شخصية مثل الهواء يف عالًقا الحيلة عديَم وأصبح
قد تكن لم إذا املحك. عىل هذا فهمنا يُصبح عندما إال َفهُمنا عنده ينتهي الذي الحد رؤية
األشياء عن وَحْسب دوًما تتحدَّث أنك أو عبقريٌّ أنك فإما قبل، من الشعور هذا جرَّبت
ال أنك معرفتك عدم من ا جدٍّ سيئة حالًة تُعاني ربما أو بها، متخصصة معرفٌة لديك التي

تعرف.
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جوجل جامعة

يقول مطَّلع؟ رأٌي لديك ليكون بها كافية معرفٌة لديك هل النانو؟ تقنية يف رأيك ما
الحصوُل يصعب التخصص شديدِة بتقنيٍة املتعلِّقة اآلراء أن املرءُ يظن «قد دانينج: ديفيد
هائًال إنجاًزا هي النانو تقنية كانت إذا ما معرفُة تتطلَّب «بالتأكيد، قائًال: ويُتابع عليها.»
والِبنْية والهندسة املواد بعلم ما نوٍع من معرفًة بَفنائها، التعجيل نحو خطوًة أو للبرشية
الت، املوصِّ أشباه وفيزياء السطوح وعلم العضوية، والكيمياء الرقابية واملشكالت الصناعية
ما أبعُد باملوضوع املتعلقة اآلراء فإن ذلك ومع الجزيئية.» والبيولوجيا الدقيق والتصنيع

الصلة. ذات التخصصات يف الفنية الخربة ذوي األشخاص عىل االقتصار عن تكون
الضئيلِة بمعرفتهم املشاركني أغلب ح رصَّ ،٢٠٠٦ عام أُجريت َمْسحية دراسٍة يف
تمتاز التي واملزايا املخاطر تقييُم منهم ُطلب فعندما بها. معرفتهم انعدام أو النانو بتقنية
كانت إليهم، فبالنِّسبة اإلجابة. يستطيعون ال إنهم نصفهم قرابُة قال النانو، تقنية بها
يتطلَّب لم األمر لكن يعرفونه. ال أنهم يعرفون مجهوًال شيئًا املحتملة والسلبيات املزايا
كاهان دان استطاع أخرى، دراسٍة ففي الفهم. َوْهم الستثارة املعلومات من القليل ِسوى
عن نظرهم وجهة لتقديم استعداد لديهم الذين املشاركني عدد من يَزيدوا أن وزمالؤه
للتقنية وصٍف خالل من فقط وذلك ١٠؛ أصل من تسعٍة إىل النانو تقنية وسلبيات مزايا

أحكام. أي عىل مطلًقا ينطوي وال جملتني، من ٍن مكوَّ
غريَ املشاركون كان عامٍّ فبوجٍه محايًدا؛ املشاركني معظم موقُف كان ولألمانة،
إىل متكافئة أنها عىل واملخاطَر املزايا قيَّموا حيث املقياس؛ منتصف عن االبتعاد يف راغبني
مختلفٍة مجموعٍة من كاهان طلب فقد األمر. حَسَمت املعلومات من مزيًدا لكنَّ كبري. حدٍّ
تُوجز الفقرتني إحدى وكانت النانو، تقنية عن موجزتني ِفقرتنَي يقَرءوا أن املشاركني من
لم الواقع، يف املحتملة. املخاطر بعَض توجز األخرى كانت حنِي يف املحتملة املزايا بعض
لدى مطَّلع رأٍي لتشكيل كافيًا واملتناقضة الغامضة املعلومات من الضئيُل القْدر يكن
فعدُد الفقرتني. قَرءوا الذين املشاركني إىل بالنِّسبة كذلك األمر يبُد لم لكن املشاركني.
١١ من النصف، إىل انخفض برأِيهم لإلدالء استعداٌد لديهم يكن لم الذين األشخاص
عن بعيًدا التحرُّك عىل املشاركني ذلك ع شجَّ ذلك، من واألهمُّ فقط. باملائة خمسٍة إىل باملائة
أقوى آراءَ تقديِم إىل الناس نزَع الغامضتني، الِفقرتني قراءتهم فبعد املقياس. منتصف
لتشكيل كافية غريَ كانت وإن حتى — املعلومات من فالقليل بأخرى. أو ما بطريقٍة بكثرٍي
يجعل أن يمكن الذي الفهم ووهُم . معنيَّ برأٍي التشبُّث إىل يدفَعنا أن يمكن — مطلع رأٍي
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هو يُمكن شيئًا عنها يدري ال يكاد التي التقنية بشأن موقٍف اتخاِذ إىل يميل ما شخًصا
السابق. يف إليها أرشنا التي الطائفية البيئة نحو الناس بعض يُغِرَي أن ذاته

للرتويِج شو» وينفري «أوبرا برنامج يف مكارثي جيني ظهَرت ،٢٠٠٧ سبتمرب ١٨ يف
مكارثي تصف الكتاب، هذا يف د». التوحُّ عالج يف أمٍّ رحلُة الكلمات: من صوتًا «أعىل لكتابها
السبُب هي اللقاحات بأن وتُجادل َد، التوحُّ يُعاني بأنه إيفان ولدها حالة صت ُشخِّ كيف
وممثِّلة أزياء عارضَة تعمُل فهي املهارات، من بالكثرِي مكارثي جيني تتمتع ذلك. وراء
سبِب لتشخيِص َلها أهَّ الذي ما إذن رسمي. طبِّي تدريب أيَّ تتلقَّ لم لكنها ومؤلفة،
من العلمية درجتي تلقيُت «لقد قائلًة: أوبرا مكارثي أخربت طفلها؟ يُعانيه الذي د التوحُّ
أن هو فعلته يشء «أول قالت: د، توحُّ بأنها إيفان حالة صت ُشخِّ عندما جوجل.» جامعة
وعندما النتائج.» عىل أطَِّلُع وبدأت البحث. محرك عىل د توحُّ كلمة كتبُت بجوجل. استعنُت
منها والوقاية األمراض عىل السيطرة مراكِز من بيانًا بالواجب، الشعور بدافع أوبرا، قرأَت
د، والتوحُّ اللقاحات بني ارتباط بوجود القائَل الزعَم يدعُم ال املتاح العلم أفضل بأن يُفيد
وهو إيفان، اسمه «علمي قالت: فقد بالفعل. املناِهضة ُحجَجها أعدَّت قد مكارثي كانت

علمي.» هو هذا البيت. يف
السائد. الطب ِمن أفضَل تعرُف أنها تعتقد التي الوحيدة هي مكارثي جيني ليست
عام ففي شيكاغو. من أعمال سيدُة وهي ماجيوري كريستني عىل ينطبق نفسه األمر
البرشية املناعة نقص بفريوس إصابتها وتبنيَّ الروتيني، الدم فحص إيجابيُة ثبَتت ،١٩٩٢
تحصل أو علمي تدريب أيَّ تتلقَّ لم أنها من وبالرغم اإليدز. بمرض ى يُسمَّ الذي املكتسب،
َلت وتوصَّ اإليدز. مرض حول الطبية املؤلفات يف ماجيوري غاصت جامعية، درجة أي عىل
ينتج وإنما املكتَسب، البرشية املناعة نقص فريوس يُسبِّبه ال اإليدز أن مفاُدها نتيجٍة إىل
مرض لعالج املوصوفة العقاقري وحتى بل الرشجي، والجنس العقاقري استخدام من
أولرتنتيفز» إيدز ويل آند «أاليف اسم نفِسها عىل أطلقت منظمٌة َست أسَّ وقد اإليدز.
موسيقيٍّا حفًال فايرتز» «فو الروك موسيقى فرقُة نظَّمت ،٢٠٠٠ عام ويف رسالتها. لنرش
ماجيوري أخربت هوليود. يف ويل» آند «أاليف منظمة لصالح تذاكره جميع ِبيَعت خرييٍّا
وسبع خمِس بني ترتاوح مدَّة سوى عمري من يتبقَّ لم إنه يل «قيل قائلة: الجمهور
أدوية أيِّ دون مثالية صحٍة يف أعيش سنوات، ثماني ُميضِّ بعد «اآلن وتابَعت: سنوات.»
لقد طبيبي. أوامَر أتَّبع لم أنني هو اليوَم صحٍة من به أتمتَّع فيما والسبب … لإليدز
املناعة نقص فريوس بشأن به تُخَربون فيما التشكك عىل جميًعا وأحثُّكم فيها. تشكََّكت
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انتقال ملنع أدوية أيَّ تأخذ لم ماجيوري، حملت عندما اإليدز.» ومرض املكتَسب البرشية
ثالَث العمر من بلَغت عندما اإليدز بسبب جني إليزا ابنتها ماتت وقد أطفالها. إىل اإليدز
٥٢ العمر من تبلغ وهي ،٢٠٠٨ ديسمرب ٢٧ يف نفسها ماجيوري وماتت ونصًفا. سنوات
من يُعاَلجون ال الذين األشخاص لدى الشائعة االنتهازية العدوى من أشكال بسبب عاًما،

اإليدز. مرض

العلم من قليٌل

فيديوهات من عدٍد مشاهدِة فبعد الناس. من هائلة أعداٌد يحرضها جوجل جامعة
كافية معرفة صاحَب نفسك اعتباُر يُغريك قد بها، امُلتحكَّم الهدم عمليات عن «يوتيوب»
العاملي التجارة مركز بُرَجي انهيار أن تعتقد تجعلك لدرجٍة اإلنشائية الهندسة مجال يف
الرصاص عليه أُطِلق رجًال فيها نجد أفالًما جميًعا شاهدنا وقد فيه. ُمتحكًَّما هدًما كان
إىل نحتاج ما كلَّ نعرف أننا نستنتَج أن املغري من الرصاصة؛ قوِة بفعل الخلف إىل يُدَفع
إىل استناًدا الخفي؛ القاتل موقع عىل لنستدلَّ النارية لألسلحة الجنائي الفحص عن معرفته
امللبَّدة غري املظلمة السماء أن ونعرف اليسار. وْجهَة الخلف إىل كينيدي جون رأِس حركة
عىل الهبوط رحلة أن إثباَت نستطيع أننا نعتقَد أن املغري من نجوًما؛ بها أن بد ال بالغيوم
للنجوم الواضح الغياب إىل اإلشارة خالل من ببساطة وذلك مزيفة، كانت القمر سطح
الجنائي الفحِص أو اإلنشائية الهندسة يف خرباءَ ليسوا معظمنا القمر. سماءِ صور يف
ننجرَف أن السهل من القليَل نعرف عندما لكن الَفلكي. التصوير أو النارية لألسلحة
النظري. املستوى عىل خرباءَ جميًعا يجعلنا الفهم فوهُم الكثري. نعرف بأننا االعتقاد نحو
بكثري أرسَع بالقاع نصطدم ما غالبًا معرفتنا ُعمق مدى تقدير إىل نُضطرُّ وعندما
غريَ السطح، عىل بالطفو حياتنا ِغماَر نخوض األحيان، أغلب يف ولكن ع. متوقَّ هو مما
أمام تحدياٌت كثريًا تُطَرح ولم نعرفها. ال أننا نعرف ال التي األشياء جميع أبًدا مدِركني
الناقصة، الدراجة اختبار غرار عىل اختباراٍت يعطوننا نفس علماء نُصادف فقلما أوهامنا.
أنفسنا إحاطة نُجيد أننا كما ينتقدونا، أن من يمنُعهم جمٍّ بأدٍب أصدقاؤنا يتحىل ما وغالبًا
الذي الوقت بحلول ومعتقداتنا. أفكاَرنا بنا املحيطون فيها يُعزِّز فكرية أصداء ُغرف يف
غريهم النظريني الخرباء وماليني مكارثي وجيني ماجيوري كريستني أفكار فيه ُوضعت

راسخًة. وعقيدة اعتناًقا لديهم الفهم وهُم صار املحك، عىل
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بعيٍد فندٍق إىل صياحهم هون يُوجِّ ساحة، يف تجمعوا شخٍص بألَفي الفصل بَدأْنا لقد
مؤتمر يف املشاركني أن من يقنٍي عىل كانوا إليهم تحدثُت َمن وكل قتَلة!» أنكم «نعلم قائلني:
محددٍة تفاصيَل طلب يف ألححُت عندما لكن إجرامية، مؤامرة يف منخِرطون بيلدربريج
مؤامراتهم يف ينجحون وكيف بالضبط، املؤتمر يف املشاركني أهداف هي ما — منهم
والتبايُن، التفاوت شديدَة الناس إجابات كانت — ذلك ِحياَل فعله يُمكن الذي وما الكربى،
املهرجان: ذلك يف املحتشدين أحد وقال محِبط. حدٍّ إىل األحيان من كثري يف غامضة وكانت
باختالف الحقيقة تختلَف أن البديهي من أساسية. بصفة الحقيقَة يكشف هذا «حسنًا،
ببساطة هي منها أخرى نسخ وأي الحقيقة، من واحدٍة بنسخة إال أعرتف ال لكنني الناس،
األرشاِر هؤالء مستوى من أعمَق مستًوى عىل يحدث األمر تعلم، كما زائفة. حقائَق مجرُد
التي الكلماِت أجُد «ال قائًال: تابع ثم الكالم. عن ُهنيهة ف توقَّ «… إىل يصل فاألمر هناك،

ذلك.» بها أرشح
عام يف النقد» عن «مقالٌة اسَم تحمل التي قصيدته يف بوب ألكسندر الشاعر كتب
ماءه؛ ْق تتذوَّ ال أو العلم بينابيع تشبَّْع للغاية؛ خطريٌ يشء العلم من «قليٌل يقول: ١٧٠٩
جني إيما أما الحكمة.» يمنحنا بمائه والتشبُع العقل، م تُسمِّ منه البسيطُة فالجرعات
لربما، برجماتية أكثَر بطريقة ولكن شاعرية، أقلَّ بأسلوٍب فيطرحان، فلمينج، وكريس
تعرف بأنك «فاالعرتاف اإلجابات. جميَع تملك ال أنك حقيقة تتقبَّل أن ألهمية قوية أسانيَد
اعتباره يجب يشءٌ اليوم» جهالِتك من الغِد يف جهالًة أكثَر تُصبح قد وأنك تظن، مما أقلَّ
«ربما لنفسك: لتقول آلخَر آٍن من ف تتوقَّ أن عليك يجب «ربما قولهما. حدِّ عىل فضيلًة

فيه.»» أتحدَّث عما مطلًقا فكرٌة لديَّ ليس
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املعلمون كان املدرسة، يف أنه فيذكر اليقظة. أحالم يف مستغِرًقا أيك ديفيد كان لطاملا
أحبُّ «حسنًا، قائًال: نفسه يف يُفكِّر وكان اليقظة، أحالم يف االستغراق عن بالتوقُّف يُخربونه
األحالم.» تلك يف وأستغرق أذهب سوف لذا إليكم؛ االستماَع حبي من أكثَر اليقظة أحالم
وعندما القدم. كرة مجال يف مهنيٍّا مساًرا ليتِخذَ عرشة الخامسة سنِّ يف املدرسة أيك ترك
وبحلول حافة. الصِّ إىل ل تحوَّ عاًما، ٢١ سنِّ يف التقاعد عىل املؤلم املفاصل التهاُب أجربه
الرياضية الربامج مجال يف مشهوًرا اسًما أصبح قد أيك كان العرشين، القرن ثمانينيَّات
سريته يف أيك اعرتف نجاحه، من بالرغم لكن يس». بي «بي الربيطانية اإلذاعة هيئة لدى
يشعر كان حياته. من متزايد باستياءٍ يشعر كان بأنه ،١٩٩٣ عام نُرشت التي الذاتية
ي تلقِّ يف بدأ عندما يُراوده الشعور هذا أخذ عليه. هي مما أعظَم تكون أن يجب حياته بأن
األبعاد. املتداخلة الزواحف من رشيٌر جنٌس ا رسٍّ يحكمه العاَلم بأن تُخربه روحانيٍة رسائَل

أيك. ديفيد لسان عىل جرى حسبما الواقع قصة إليك
والسعادة االنسجاُم العرصيسوده ذلك كان ذهبيٍّا. عًرصا البرشية عاشت ما، وقٍت يف
أو حروٌب هناك تكن فلم الكون. ومع مًعا مرتابِطني القدامى أسالُفنا عاش فقد والهناء.
بدأت إذ لم. السِّ ذلك تداعى ثم الجميع. بني توافق ة ثمَّ كان ثَم ومن تلوُّث؛ أو مجاعات

مؤامرة. ثَمة وكانت البرشية. عىل مظلمة بظالٍل تُلقي ية رسِّ خبيثة قوٌة
متقنًا تحكٍُّم نظاَم ا رسٍّ ذون يُنفِّ املتآمرون كان اآلن، حتى األعوام من اآلالف مدار فعىل
َرشك يف باستمراٍر وإسقاطنا بالكون الطبيعي اتصالنا لقطع يىص ِخصِّ م ُصمِّ ًدا، ومعقَّ
فوسائل الخفية. مكائدهم ِقبلة هو الحديث والعالم ينتهيان. ال والحرية الخوف من حالٍة
املؤامرة، لتلك أدواٌت جميعها الغربي والطبُّ والسياسة والعلم التعليمية واملنظومة اإلعالم
حرب كل — العالم يف يحدث يشء وكل وإخضاعنا. العقول عىل للسيطرة تُستخَدم وهي
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ُسرتات ذَوو رجاٌل يحوكها ية رسِّ مكائد صنيعة — إرهابي وهجوم طبيعية وكارثة وركود
الخارجية الحافة مجرُد هذا أن أيك ويستدرك الدخان. يملؤها إدارية قاعات يف داكنة
بكثري. خبثًا أكثَر عدوٍّ أيدي يف ُدًمى مجرُد هم األرضيُّون الطغاة فهؤالء الغائرة. للحفرة
كائنات ِمن جنٌس هم األمر واقع يف الشنيعة املؤامرة هذه يحوك َمن فإن أليك، فوفًقا
نا حواسَّ تتجاوز املؤامرة إن ويقول األركون. عليها يُطلق األبعاد متداخلِة زاحفة فضائية
تعشق فهي الدماء. ايص مصَّ مثل البرشية الطاقة عىل تقتاُت األركون فمخلوقات الخمس.
يف املستمر إيقاعنا خالل من وظلمًة كآبة عواطفنا أكثَر وتحصد والكراهية، الخوف
وأن األبعاد، ثالثية صورة ِسوى ليس الكون أن أيك ويوضح افرتايض. واقع سجن َرشِك
للواقع، إدراكنا عىل السيطرة طريق فعن ذاته. الكون نسيَج هاجمت قد األركون مخلوقات
دائمة حالًة نُعاني تأثريها ك َرشَ يف علينا ُمبقيًة بأفكارنا، التالعب املخلوقات تلك بمقدور

مرئيني. غري ألسياٍد وعٍي بال عبيًدا نصبح بحيث والخوف، الحرية من
حافة عىل والبرشية الرشيرة. املخلوقات تلك قبضة يف فنحن كئيبة. األشياء تبدو

الزواحف. تلك فوُز أُعلن وقد انتهت، اللعبة التامة. العبودية
لديها األركون فمخلوقات أمل. بصيُص فثمة بالرضورة. حتميٍّا ليس املصريَ هذا لكنَّ
عىل ُخططها، تُكَشف وعندما ا. رسٍّ الظالم يف العمل إىل مضطرَّة فهي قاتلة. ضعف نقطُة
وثَمة بسهولة. سيطرتها نظام ويتداعى تأثريها، ويتالىش سحرها ينكرس أيك، قول حد
وبَدءوا ويقظني العقول متفتِّحي أصبَحوا الناس من واملزيد فاملزيد شائًعا. أصبح تغيريٌ
فستنهزم ذلك، عىل ثابَْرنا وإذا البرشيني. وأتباعها املخلوقات تلك قيوِد من التحرُّر يف
مًعا ستلتحُم فالبرشية جديد. فجر يُوَلد ثم الكئيبة. ظاللها وتنقشع األركون، مخلوقات

الكون. هذا يف الصحيح مكانها ستسرتدُّ كما الكامل، وعيها وستستعيُد جديد من
مزاعَم األفكار هذه تبدو قد أيك، ديفيد يقوله بما بالفعل مؤمنًا تكن لم إذا اآلن،
يراها التي زحل كوكب بحلقات يتعلَّق ما حتى أذكر (لم تقدير أدنى عىل الجموح، شديدَة
كتابه يف كولينز لورين يقول األجوف). القمر عن وحديثه راديوية، استشعار قرون أيك
الزاحفة ومخلوقاته أيك ديفيد إن املعلوماتي» التزييف عرص يف الحقائق عىل «العثور
مثال أبرز أخرى: بعبارة أو وجموًحا»؛ رشوًدا األفكار أكثر عن يُعربِّ الذي الرمز «أصبحت
لكن السوية. العقول أصحاُب يُصدِّقها أن يُمكن ال التي املجنونة املؤامرة نظريات عىل
مخلصون. متابعون فلديه فَحْسب. الجامح الفكر ألصحاب تَروق ال أيك أفكار أن الحقيقة
الزيارات، عدُد حيث من املؤامراتية املواقع أكثِر من واحد اإلنرتنت شبكة عىل فُمنتداه
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ملحارضاته املعجبني آالُف ويُهلل أفكاَره، فيها ل يُفصِّ كتابًا عرش اثني من أكثر نرش وقد
لندن. يف ويمبيل ساحة مثل الكبرية التجمعات أماكِن يف الطويلة

والفضفاضة دة املعقَّ أيك لنظريات الناس من الهائل العدُد هذا إذن ينجذب ملاذا
مكيدة لتأثري يخضُع العالم أن يعتقد أنه سوى أيك عن شيئًا أعلم ال كنُت عندما هذه؟
باعتبارها هذه أفكاره أيًضا أنا رفضُت سياسية، طموحاٌت لها زاحفة مخلوقاٌت تُدبرها
رواية وسيكولوجيات — للعالم أيك رؤية معرفة يف تبدأ عندما لكن ُجموًحا. األفكار أكثَر
والحقيقة أيك؛ نظر وجهة من الواقع قصُة هذه قلت آخر. جانٌب لك يتضح — القصص
التي وتأثريًا نجاًحا القصص أكثِر بعض من غرابًة أكثَر ليست أيك ديفيد نظرياِت أن

ونعشقها. نعرفها

… مرة ذات

«ملحمة هي — عليها ُعثر قصٍة أقدُم باألحرى أو — اإلطالق عىل ُكتبت قصٍة أقَدُم
يف النهاية، ويف سنة. ٥٠٠٠ منذ ُرويت القصة هذه من أجزاءً أن فيُعتقد جلجامش».
من لوًحا ١٢ عىل وُدوِّنَت القصيدة ُجِمعت تقريبًا، امليالد قبل السابع القرن يف ما وقٍت
طويل وقٌت يمرَّ ولم ِنيْنَوى. يف بانيبال أشور اآلشوري امللك مكتبة يف وأُوِدَعت الصلصال،
اآلشورية الحضارة وانهاَرت والبابليِّني. اآلشورية اإلمرباطورية بني الحرب اندلَعت حتى
٣٠٠٠ من أكثَر مدار عىل الصحراء رمال تحت األلواح وُدفنت باألرض ِنيْنَوى يت وُسوِّ
هنري أوستني اإلنجليزيُّ اآلثار عاِلم تمكَّن ،١٨٤٩ عام يف وتحديًدا ذلك، وبعد تقريبًا. سنة
استغرق وقد النسياُن. طواها التي واأللواح القديمة املدينة بقايا عن الكشف من اليارد
يف القديمة القصيدة تُرجمت وعندما الزمان. من َعقَدين املسمارية األبجدية شفرة فكُّ

الفيكتوري. الجمهور ألباب ت أَرسَ املطاف، نهاية
والذي الوركاء مدينة يحكم كان الذي والحكيم القويُّ امللك هو القصة هذه بطُل
مملكته عىل بظالله يُلقي كان هائل برشٍّ مغامراته إحدى وتبدأ جلجامش. يُدعى كان
خومبابا، يُدعى متوحش، عمالق املشكالت تلك مصدر سبَق. فيما بالسلم تنعم كانت التي
مغطٍّى وجسٌد نَْرس ومخالُب ثور وقروُن أسٍد وجُه األوصاف، من لكثرٍي وفًقا له، كان
مخلوق «إنه يقول: الذي أصدقائه أحد من تحذيًرا جلجامش ويتلقى شوكية. بحراشيَف
مستعرة.» نريان وأنفاسه ق محقَّ موت وفُمه هائج، فيضاٌن خومبابا فزئري البرشية. يُروع
ثم األرض، تحت مخبئه يف خومبابا ملواجهة سفًرا العالم نصف املغواُر جلجامش ويقطع

151



ُمتشكِّكة عقول

ة ثمَّ أنَّ يبدو وال جلجامش. قوة بكثري تتجاوز خومبابا قوة حاسمة. معركٌة ذلك يعقب
ويسحق خارًقا، عمًال يستحرض الهزيمة، عىل البطُل يوشك عندما ولكن النرص. يف أمًال

جديد. من الوركاء مملكة إىل لم السِّ ويعود الوحش.
يُعيدون أَخذوا الناس أن لدرجِة جيدة هي الواقع يف جيدة؛ قصٌة جلجامش» «ملحمة
الشعراء ألَّفها التي «بيوولف» قصة مثًال ْل تأمَّ السنني. آالف مدار عىل شعوريٍّا ال تأليفها
هذه بطل والعارش. الثامن القرننَي بني ما وقٍت يف الوسطى، العصور إبَّان إنجلرتا يف
عىل بظالله يُلقي هائل برشٍّ املغامرة وتبدأ بيوولف. يُدعى وحكيم قوي محارٌب هو القصة
عمالق وهو جريندل، املشكالت ومصدر مىض. فيما لم بالسِّ يَنعم كان الذي ِهريوت مجتمع
بحراشيف مغطٍّى وجسٍد قويَّني وفكَّني قاتلٍة ومخالَب ناًرا تستعران عيننَي ذو وحيش
بني والفزع الخوَف جريندل يبث أخرى، ِتلو ليلًة الليايل، ُميضِّ وبعد اخرتاقها. يمكن ال
أنحاء عرب بيوولف ويسافر إربًا. إياهم ليمزِّق ُفُرشهم من الرجاَل منتزًعا ِهريوت، سكان
وهو ترويًعا، أكثَر لعدوٍّ مقدمة مجرَّد جريندل أن يتضح لكن جريندل. ملواجهة أوروبا
معركٌة ذلك ويعقب املاء، تحَت مخبئها إىل ويدخل البطل ويُغامر وحشية. األكثر ه أمُّ
بعدما ولكن النرص. يف أمَل ال أنه ويبدو بيوولف. من بكثري قوًة أكثُر الوحش حاسمة.
صنَعته بسيٍف الوحَش ساحًقا خارقة، قوًة بيوولف يستحرض يبدو، ما عىل األمل يُفقد

ِهريوت. عىل جديد من السالم ويُرفرف العمالقة. أيدي
َرِحم من األخرى، عن تماًما مستقلة منهما كلٌّ وجلجامش، بيوولف تا قصَّ ُولدت
تشابٍه أوُجَه ة ثمَّ أن غري السنني، آالُف القصتني بني ويفصل التباعد، شديدتَي ثقافتنَي
تختلُف التكلفة الباهظة واألفالم الهواء املكيفة السينما ُدور فاليوم االهتمام. تُثري بينهما
ومع املايض، يف الغنائيِّني الشعراء ومجالس املفتوحة البدائية األروقة عن شاسًعا اختالًفا
مروِّعني. أرشاًرا يُحاربون ُشجعان أبطاٍل عن تُروى التي بالقصص كثريًا نتأثر زلنا ما ذلك
قضِّ يف مخيفٌة قرش سمكُة تبدأ سبيلربج. لستيفن املفرتس) (الفك «جوز» فيلم مثًال ل تأمَّ
الفيلم، بطُل وهو برودي، الرشطة رئيس ويُغامر البحر. من بالقرب واقعة بلدٍة مضاجع
سمكَة برودي يذبح أن إىل أكيد، النرصغريَ يبدو القرش. سمكة ملواجهة البحر إىل منطلًقا
النجوم)، (حرب وورز» «ستار فيلم أيًضا ل وتأمَّ الرباعة. شديد مغواٍر عمٍل يف القرش،
املوت نجم ووكر سكاي لوك يُدمر أن إىل بأكملها، املجرة فيدر دارث فيه يُهدِّد الذي
أفالم من أيٍّا تأمل أو ضعفه. نقطِة إليجاد امليتافيزيقية» «القوة مستخدًما بفيدر الخاص
نحو منطلًقا بوند ويُغامر الغربي. العالم أمن يُهدِّد رشيًرا عدوٍّا أن تجد بوند. جيمس
النهاية. يف بوند حليف النرص يُصبح ثم قبضته. يف بوند يقع ويكاد الرشير. العدو مخبأِ
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من فبدءًا له. حدوَد ال البرشي الخيال بأن االعتقاد وراء املرءُ ينساق أن يسهل
(بودكاست) الصوتي التدوين إىل وصوًال املخيمات نريان حول تُروى كانت التي القصص
قصًصا بعٍض مسامِع عىل بعُضهم ون يقصُّ البرش ظلَّ اإللكرتونية، السحابة من يُبَث الذي
ال عدًدا استحرضنا عام، وبوجٍه متاحة. وسيلة أيَّ مستخِدمني السنني، آالف مدار عىل
هناك نظريٍّا، املستحيلة. واألحداث الخيالية واملخلوقات الخارقة الشخصيات من يُحىص
هذه تُوضح كما ذلك، ومع الرُّواة. من هائلة أعداٌد هناك ما بقدِر القصص من هائلة أعداٌد
نجد األساسية، عنارصها إىل نصل بحيث القصص هذه تُختَزل عندما املوجزة، النبذات
يُعيدون القصص ُرواة أن بسبب هذا وليس كبري. حدٍّ إىل بينها التمييُز علينا يتعذَّر أنه
مخطَّطات أن يبدو ولكن البعض. بعِضهم من عمًدا يرسقون أو تكاسٍل يف أفكاِرهم قولبَة
السيكولوجية، األولية النماذج عن يونج كارل كتب أذهانهم. يف انطبعت قد معينة قصٍص
طبيعيٍّا.» تدفًقا الروحاني تيَّارنا عليها ق يتدفَّ التي القديمة األنهار «قيعان ب إياها واصًفا
نجد أن عىل مجبولون فنحن القصة. ِبنْية يفهمون الثالثة سنِّ يف غار الصِّ األطفال حتى
بحماٍس نُطالعها أو إليها ونستمع بَعْفوية قصًصا ونبتكَر غريزيٍّا، ُمشبعًة معيَّنة قصًصا

اإلنسانية. فجر منذ البدائية الدرامية الحبكات إىل استناًدا
يُثري حدٍّ إىل صغريٌ للقصص األولية النماذِج عدَد أن عىل عام بوجٍه الباحثون يتفق
هناك توبياس، بي رونالد للمؤلِّف فوفًقا متباينة. الدقيقَة التقديرات أن رغم الدهشة،
النصف؛ إىل العدد هذا سنايدر بليك السيناريو كاتُب ويختزل أساسية. درامية حبكًة ٢٠
العرشة النماذج من نموذٍج مع ينسجم إنتاُجه جرى سينمائي فيلم كل أن يعتقد إذ
٣٤ بوكر قىض فقد أكثر. العدَد هذا فيختزل بوكر كريستوفر الصحفي أما األساسية.
وأثمرت التاريخ؛ وعرب العالم حول القصص من له حرص ال عدًدا يفحص حياته من عاًما
يوحي وكما األساسية». السبع «الحبكات بعنوان صفحة، ٧٠٠ يحتوي مجلٍد عن جهوده
درامية حبكات سبع عىل تنويعاٌت منشؤها العالم قصص جميع أن بوكر يرى العنوان،
ِسوى هناك ليس أنه بزعمه الجميَع كامبيل جوزيف األساطري عاِلُم ويتجاوز أساسية.

تقريبًا. قصة كلُّ عليها تعتمد التي البطل رحلة وهي كربى، واحدة أسطورٍة
الدرامية الحبكات فتصنيف وحاسمة. محدَّدة إجابٌة هناك ليس الحال، بطبيعة
الدرامية الحبكة تُغلف أن «يمكنك قائًال: توبياس يعرتف ذاتية. مسألة عددها وتحديد
الفكرة إليه.» ستنتهي الذي العدَد تقرِّر بها تُغلِّفها التي والطريقة شتَّى، كثريٍة بطرق
تُروى قصٍص يف بعض، عن بعُضها مستقلًة وتَكراًرا، مراًرا تَربز معينًة موضوعاٍت أن
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نبتكرها؛ التي القصص فحسب تُشكِّل ال األفكار وهذه ل. املسجَّ التاريخ وعرب العالم حول
حولنا. من العالم األساس يف بها ونفهم نُفرس التي الطريقة تعكس سنرى، كما ولكنها،
أكثر تُهمنا بوكر كريستوفر إليها أشار التي األساسية الدرامية الحبكات من واحدة
انتصار قصة كل أن بوكر ويوضح الوحش». عىل «االنتصار عليها أطلق وقد غريها. من
بالسلم ينعم مجتمٍع علم إىل ينمَو بأن القصة تبدأ التايل. النحو عىل تسري الوحش عىل
لوجه، وجًها الرشَّ البطُل ويواجه الرش. ُقوى ملحاربة بطٌل ويُستدعى ما. تهديًدا ثَمة أن
براثن يف يقع أن البطل ويوشك البطل. من بكثري قوًة أكثُر الرش أن يتضح وحينها
البطل يتمكَّن تماًما، األمل يُفقد وعندما مميتة. ضعف نقطة لديه الوحش لكن الوحش.
من السالم ويعود الغمامة وتنقشع الوحش. ويسحق هذه الضعف نقطة استغالل من

املجتمع. هذا إىل جديٍد
جيمس وأفالم و«جوز» و«بيوولف» جلجامش» «ملحمة يف بالفعل النمَط هذا وجدنا
فنظرية أيك. لديفيد الواقعية املؤامرة نظرية يف الفصل، بداية يف وَجدناها كما بوند.
تتعقب فهي الوحش؛ عىل االنتصار قصص من كالسيكية قصٌة هي أليك الكربى املؤامرة
األفق، يف تلوح التي الرشِّ وظالل للبرشية لمي السِّ الذهبي العرص من وانعطاف، التواءٍ كلَّ
مستمرة، درامية ملحمة إنها السالم. عودة يف واألمل الحاسمة النهائية املواجهة إىل وصوًال
املؤامراتي الفكر أنماط فجميع نوعه. من فريًدا ليس وأيك البطل. دوَر جميًعا فيها ونؤدي
سيكولوجية يف أكثر ق نتعمَّ سوف الرش. عىل الخري النتصار األوَّلية النماذج عىل تستند

. الخريِّ البطل مقومات عىل أوًال نظرًة نلِق هيا لكن قليل، بعد الوحوش

العيوب مزايا

املنعكس». املجد «نشوة عليها يُطلق النفس لعلماء معروفة ظاهرٌة فثمة الفائز. يحبُّ كلنا
شالديني روبرت بقيادة الباحثني من فريٌق الحظ ،١٩٧٣ عام أُجريت كالسيكية دراسٍة ويف
حرض األسبوعية، العطلة يف بمباراة الجامعية القدم كرة فرِق إحدى فازت عندما أنه
خرس عندما حرضوا َمن بعدد مقارنًة الفريق زي يف اإلثنني يوم يف الجامعة إىل أكثُر طالٌب
الفريق، خرسها التي املباراة عن الطالب تحدَّث عندما أنه لالهتمام، إثارًة واألكثر الفريق.
أشياءَ يقولون كانوا حني يف خرسوا»، «لقد قبيل من أشياءَ األحيان أغلب يف يقولون كانوا
من الكثري تُفرسِّ املنعكس» املجد «نشوة وظاهرة الفريق. فاز عندما فزنا» «لقد قبيل من
ادِّعاء إىل وصوًال الرائعني، األطفال مصاحبة يف طفولتنا يف رغبتنا من بدءًا الغريب السلوك
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التجارية األسماء تحمل التي التكلفة الباهظة التجارية لع السِّ ورواج املشاهري معرفة
هناك وليس نرافقها، التي بالصحبة نُعرف فنحن الرخيصة). امُلقلدة (والسلع الشهرية
نُرافق أن طريقة بكل نريد نحن الخارسين. يُرافقوا أن يُحبون الذين الناس من الكثريون

الحياة. يف الفائزين
املستضَعف؛ الشخص فهو املوهوب، الفائز من أكثَر نُحبه شخٌص هناك كان إذا لكن
ذلك لتوضيح أفضل مثاٌل هناك وليس ضده. الظروف جميع تجتمع الذي الشخص وهو
أقدام، ١٠ الطول من يبلغ رجًال كان فجالوت وجالوت. داود عن القديم العهد قصة من
ممكنًا، يكن ولم الفلستيني شعب بطل وكان بالسيوف، املبارزة فن ويُتقن الدروع يرتدي
ولم الحجارة. من وَحفنٌة ِمقالٌع لديه مراهًقا فكان داود أما به. الهزيمة إلحاُق يبدو، فيما
قامًة األطوُل — طالوت امللك حتى ذلك؛ يعلم الجميع وكان داود النتصار فرٌص هناك تكن
يتزعزع. لم داود لكن املعركة. هذه يف نًرصا ق يُحقِّ أن يمكن ال بأنه أخربه — إرسائيل يف

الحال. يف فقتله بحصاة، عينَيه بني جالوَت وأصاب املعركة ساحة نحو بثقٍة فتقدم
إنه عنه قيل قد أنه املصادفة قبيل من وليس للمستضعفني. نموذٌج هو داود
ببطلها رولينج كي جيه علينا خرجت وعندما اإلخوة. من ثمانيٍة بني سنٍّا األصغَر كان
باجنز فرودو شخصية أما بضعفه. دائمة كتذكرة نظارًة ألبسته بوتر، هاري امُلستضعف
يف وقع وقد للسالم، املحبِّني الهوبيت أفراد أحد فكان تولكني، آر آر جيه ابتكرها التي
الذي الصغري «املحرك إىل بالبوا روكي ومن والتنانني. األورك وحوش من خطري عالٍم
هي تنقطع ال دائمة بشعبيٍة تتمتع التي املحبوبة الشخصيات أكثر بعَض فإن يستطيع»؛
ال التي التحديات وتُواجه بُجرأة، لها املعاكسة الظروف تُجاِبه ُمستضعَفة، شخصيات

واإلرصار. الحماس خالل من بها لها طائل
النفسجوزيف فعاِلم الروائي. األدب عىل املستضَعفة الشخصيات تقترصجاذبية وال
،٢٠٠٤ صيف أوملبياد من شهر وقبل املستضَعفني. سيكولوجية يف متخصٌص فانديلو
عىل البلدان من عدٌد بها فاز التي امليداليات عدد بإجمايل قائمًة وزمالؤه فانديلو أعدَّ
بلجيكا وحصلت تقريبًا، ميدالية ٥٠٠ السويد حصدت حيث األوملبية؛ األلعاب تاريخ مدار
الطالب سألوا ذلك بعد فقط. ميداليات ستِّ عىل سلوفينيا وحصَلت ميدالية، ١٤٠ عىل
بلجيكا بني وا ُخريِّ وعندما افرتاضية. سباحة بمسابقة يفوز أن يحبون بلٍد أيُّ األمريكيِّني
أن يمكن املستضَعفني إغراء لكن قوة. األقلِّ البلجيكيِّني إىل الطالب أغلب انحاز والسويد،
هم البلجيكيون أصبح وسلوفينيا، بلجيكا بني الطالب ُخريِّ فعندما رأينا. تغيري إىل يدفعنا
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بهاريا نريو تشري قوة. األقل سلوفينيا أمام تخرس أن املشاركني معظم وأراد قوة األكثَر
جوانب عىل الضوء تُسلط ما غالبًا األوملبية لأللعاب التليفزيونية التغطية أن إىل وزمالؤها
جونسون شون أبَوْي إىل فيليبس مايكل للسبَّاح العزباء األم «من املتنافسني لدى الضعف
فإن وإجماًال، ابنتُهما.» اها تتلقَّ التي الجمباز دروس أجر لدفع منزلهما رهنا اللذَين
أي يف املستضعفني يُساندون سوف املشاركني أرباع ثالثَة أن وجدوا وزمالءه فانديلو

آخر). عىل فريٍق فوز يف مصلحة لهم ليس أنهم افرتاض (عىل رياضية مباراة
يف تُؤثر أن يمكن مستضعًفا رياضيٍّا العبًا ع نشجِّ جعَلتنا التي ذاتُها القصة هذه
باعتبارها ما لرشكٍة صورٍة تقديم أن املسوقون فيعلم مالنا. بها ننفق التي الكيفية
منتجات عىل منتجها بتفضيل املستهلكني يُغري أن يمكن بُجرأة تقاوم ُمستضعفة رشكًة
«رشكة أن إىل لألعمال، هارفارد كلية يف محاِرضة وهي أفري، جيل تشري القوية. الرشكات
العمالقة بالرشكة مقارنًة صغرية هي مًدى أيِّ إىل تُذكرنا الخمور لصناعة آدمز صمويل
صانعي بأغلب مقارنًة كبرية هي مًدى أيِّ إىل ذْكر تتجنَّب بينما بوش؛ أنهايزر املجال يف
كمديٍر العمل عىل أفري اعتادت فقد صحيحة؛ املعلومة هذه وبالتأكيد اليدويِّني.» الخمور
وجوجل أبل مثل رشكاٌت تُسارع وباملثل، آدمز. صمويل رشكة لدى التِّجارية للعالمة
بسيطة، ورشة يف ونشأتها املتواضعة جذورها عىل الضوء تسليط عىل باكارد وهيوليت

واقًعا. الفكرة تلك لجعل وحماٍس كبريٍة فكرٍة سوى يشء بال
ففي أيًضا. مستضعًفا باعتبارك إليك يُنَظر ألن مزايا هناك أن الساسة يعرف
ينزعون ما غالبًا السياسيني املرشحني أن فانديلو أوضح ،٢٠٠٩ عام أُجريت دراسٍة
التي ة املدَّ يف أوباما قال فقد الظاهر. عيبهم عن واإلعالن مزاياهم شأن من التقليل إىل
يف مستضَعف دائًما فأنت أوباما، باراك اسمك يكون «عندما :٢٠٠٨ عام انتخابات سبقت
إعادة حملة سبَقت التي املدة يف ذاِته التكتيك استخداَم اعتاد وقد السياسية.» السباقات
لم حينذاك، املستضَعف كان إذا عما املحاورين أحد سأله فعندما ٢٠١٢؛ عام انتخابه
وكان مستضعًفا.» أكون أن اعتدُت لقد … تأكيد «بكل جديد: من بحسم يقول أن يف يرتدَّد
تعثُِّره أثناء قال، فقد ذاتُها. الفكرة لديه أوباما، لباراك الجمهوري الَخصم رومني ميت
ما بكلِّ تُقاتل وأن مستضعًفا، باعتبارك إليك يُنظر أن دائًما جيد «يشء االستفتاءات: يف
يَحوزون السياسيني املرشحني أن فانديلو وجد فقد ا؛ محقٍّ رومني وكان قوة.» من أُوتيَت
(وذلك مستضَعفون. بأنهم يُصنفون عندما — كفاءة أقلَّ نراهم وال — أكثر إعجابنا عىل

أوباما.) الرئيس عىل الفوز يف رومني يُِفد لم هذا أن من الرغم عىل
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يُشكِّل أن حتى يمكن املستضعف أنه عىل منافسة أو رصاع يف آخَر أو طَرٍف تصنيُف
فانديلو سأل ،٢٠٠٧ عام أُجريت دراسة ففي داٍم. دويلٍّ رصاٍع إىل بها ننظر التي الكيفية
موجزة فكرًة الطالب إعطاء إىل وإضافًة وفلسطني. إرسائيل حيال مشاعرهم عن الطالب
اتخاذ يف ملساعدتهم للمنطقة خريطًة الطالب أُعطي الدولتنَي، بني الرصاع تاريخ عن
استحوذت فقط؛ وفلسطني إرسائيل تضم التي املنطقة خريطة نصفهم رأى قرارهم.
والضفة غزة قطاِع سوى الفلسطينيون يشَغل لم بينما بأكملها، الخريطة عىل إرسائيل
إرسائيل بَدت بحيث ، ككلٍّ األوسط للرشق خريطًة رأى فقد اآلخر؛ النصف أما الغربية.
بَدت فعندما كبري. تأثريٌ له كان هنا، التأطري يف والفارق املحيطة. بالدول مقارنًة َقزمة
نصف من أكثُر انحاز — الجغرايف بالنطاق يتعلَّق فيما فقط — مستضعفة فلسطني
ثالثة من أكثُر قال املستضَعفة، هي إرسائيل بَدت وعندما الفلسطينيني. إىل بقليٍل الطالب

اإلرسائيليني. يدعمون إنهم الطالب أرباع
والعزيمة املثابرة بروح ويتمتعون أكربَ جهوًدا يبذلون املستضعفني نرى نحن
املتقدمني أن حتى رأينا وهمية، لوظائَف حني مرشَّ شمَلت لدراسٍة فوفًقا واإلرصار.
باملتقدمني مقارنة الجسمانية الناحية من جاذبية أكثَر كانوا للوظيفة املستضعفني
،٢٠٠٨ عام أُجِريَت دراسٍة ففي يبدو. ما عىل الجذور عميُق للمستضعفني وحبُّنا األقوياء.
فقد الجذور. عميق الحب هذا مًدى أيِّ إىل وزمالؤه أليسون سكوت النفس عاِلم أوضح
تتحرَّكان دائرتنَي يعرض ثانية، ١٥ مدته بسيط متحركة رسوم فيديو الباحثون ابتكر
الفاتح الرمادي اللون ذات الدائرة تلَّة. شكَل تتخذ املنتصف عند حدبة به أفقي خطٍّ عىل
الدائرة أما ثابت. بإيقاٍع اليمني إىل اليسار من تتحرَّك — األقوى الدائرة عليها لنُطلق —
يبدو ما عىل تتباطأ فهي — األضعف الدائرة عليها لنُطلق — الداكن الرمادي اللون ذات
الوحيد الصغري الفارق هذا اجتيازها. أجل من تُناضل كانت لو كما التلة، تُواجه عندما
مشاعرهم عن ُسئلوا فعندما املشاهدين؛ لدى املستضعفني مع التعاطف إلثارة كافيًا كان

األقوى. الدائرة من بكثري أكثَر األضعف الدائرة أحبوا إنهم قالوا دائرة، كلِّ إزاء
الدائرة تُناضل ال لة، املعدَّ النسخة ففي األمر. يحسم الفيديو عىل بسيط تعديٍل إجراء
الرمادي اللون ذات فالدائرة كذلك؛ حركتها تعوق األقوى الدائرة لكن فحسب، األضعف
منتصف إىل وتصل الداكن، الرمادي اللون ذاِت بالدائرِة مروًرا برسعة تتحرَّك الفاتح
الفيديو هذا التلَّة. أسفل إياها دافعًة الربيئة، األضعف النقطة وترضب ترتدُّ ثم التلة،
ما عىل «غضبوا له املشاهدين إن يقول أليسون فكتب اإلطالق. عىل تفاعٍل أقوى حصَد
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أن أبلغونا الدراسة، استكمال وبعد تُضار.» وهي األضعف الدائرة شاهدوا عندما يبدو
تماًما. الئق غريَ كان األضعف للدائرة ه املوجَّ العدواني الفعل هذا مثل

يستجلب الذي املستضعف دور إىل النزوع لُغز مفتاح كشفتا أليسون دائرتا
أن يجب الصعب الظرف وهذا صعب، ظرٍف يف تكون أن إىل بحاجٍة أنت التعاطف؛
من خبيثة ألفعاٍل نتيجًة أو موارَد وجوِد لعدم نتيجًة إما الالعدالة؛ من يشء عىل ينطوَي
فرضه ما شخٌص يُجابُهه الذي الصعب الظرف بأن نشعر عندما عدواني. َخصم جانب
ومع للنجاح الالزمة املوارد جميُع لديه يكون عندما أخرى: بعبارة أو — نفسه عىل ذاتيٍّا
الصعب الظرف لكن العادي. للخارس كراهيتنا من أكثَر الشخص هذا نكره — يفشل ذلك
وهم األقوياء نرى أن نريد فنحن مشاعرنا. يستثري الالعدالة من يشء عىل ينطوي الذي
املستضعفني نرى أن نريد نحن ينترصون؛ وهم املستضعفني نرى أن ونريد يُهَزمون،
املجِحف الظرف املؤامرة، بنظريات يتعلق وفيما ينترصون. وهم لظلٍم يتعرَّضون الذين

دوًما. ع املتوقَّ هو

استئساد معركة املعركة

والتي إليها ل توصَّ التي النتائج أن نجد الثاني، الفصل يف ويكفيلد أندرو إىل بالعودة
لم لكن ُسحبت. قد الطبية رخصته وأن ُفنِّدت، قد د والتوحُّ الثالثي التطعيم بني تربط
داعميه أعني يف الرجل أصبح فقد بويكفيلد. العالم فيها سمع التي األخرية املرَة هذه تكن
أحد مؤلِّفو كتب تدمريه. أرادت قوية فاسدة منظومًة بشجاعة يحارب مستضعًفا، بطًال
يكن لم «إذا يقولون: اللقاحات» «جائحة بعنوان كتاب وهو للتطعيم، املناهضة الكتب
د اللقاحات/التوحُّ سجال تغطية أصارحك: فدعني اآلن، حتى إليك بالنِّسبة واضًحا األمر
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معركة هو إنما ا. جادٍّ استقصاءً أو علميٍّا سجاًال ليس اإلعالم وسائل يف تشهدها التي
فيها.» قذًرا دوًرا األدوية رشكات وتلعب استئساد،

مال رأس وتمتلك الحكومة تدعمها التي الضخمة، الدواء صناعة مواجهة ففي
بطًال أو الظالم يُنري الضوء من شعاًعا باعتباره ويكفيلد يُقدَّم الدوالرات، مليارات يبلغ
واصفًة مكارثي، جيني كتبَت وقد القلقني. اآلباء عن للذَّود بنُبل يقف مغواًرا مستضعًفا
شيئًا ويكفيلد الدكتور فعل «لقد تقول: بوست» «هافينجتون صحيفة يف ويكفيلد، أبحاث
تَكرار كان متى منذ … قالوه ما ونقل اآلباء إىل أنصَت لقد األطباء: جميع يفعله أن أتمنَّى
ذلك أن هي اإلجابة علمت، كما جريمًة؟ يُعد االستقصاء من بمزيد والتوصيُة اآلباء كلمات
هي ويكفيلد نزاهة داعميه، إىل فبالنِّسبة اللقاحات.» أمان يف شخص أيُّ شكَّك متى يحدث
وقد باألمر. االهتمام شجاعَة لديه أن ملجرِد يُحارب فهو يُجابهه؛ الذي املجِحف الظرف
جائزتني عىل ليحوز واللقاحات؛ د التوحُّ بشأن موقفه عن الدفاع يف نفُسه ويكفيلد استمر

العلم. يف لشجاعته تقديًرا معَجبيه جانب من واحدة جائزة وليس
فاسدة. منظومًة يواجه شجاع مستضعٌف أنه عىل ر يُصوَّ أن يف الوحيد ويكفيلد ليس
مهمة إسهاماٍت دوزبريج قدَّم متمرًدا. عاِلًما دوزبريج بيرت يرون اإليدز مرض فُمنكرو
بل الجزيئية، البيولوجيا مجال يف كاختصايصٍّ املهنية مسريته خالل الرسطان أبحاث يف
يف أنه إال املستوى. الرفيعة للعلوم الوطنية األكاديمية لعضوية انتخابه جرى حتى إنه
أن مدعيًا اإليدز، مرض إىل اهتمامه دوزبريج رصف العرشين، القرن ثمانينيَّات أواخر
اإليدز مرض إن وقال ذاته. حد يف ضارٍّا ليس املكتسب البرشية املناعة نقص فريوس
أو الجنس)، مثليُّو يستخدمها التي تلك سيما (ال الرتفيهية العقاقري استخدام يُسببه
عىل منشورٌة الرجل هذا عن سريٌة وتُصوِّر الرجعية. للفريوسات املضادة العالجات حتى
دوزبريج الربوفسري «نتائج الحديث: العرص جاليليو أنه عىل اإللكرتوني دوزبريج موقع
من بدًال لكن .١٩٨٧ عام منذ األدوية ورشكات الطبِّية املؤسسة حْلق يف شوكًة أصبحت
املزيد إلجراء الالزم التمويل قطَع هي الوحيدة االستجابة كانت علمي، سجال يف االنخراط

دوزبريج.» الربوفسري لفرضية والتحري االستقصاء من
جونز إي ستيفن اعتربت فقد سبتمرب من عرش الحادي هجمات حقيقة حركة أما
بجامعة أستاذًا حينها أصبح قد كان الذي جونز، بدأ ،٢٠٠٥ عام ففي متمرًدا. عاِلًما
ناتًجا كان العاملي التجارة مركز برَجي انهيار بأن القائلة فكرته يطرح يونج، بريجام
بنوٍع مؤيِّدوه شعر جونز، تعليقات عن بنفسها الجامعة نأَت وعندما ُمدبَّر. تدمرٍي عن
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بريجام جامعة إجبار يف قذًرا دوًرا لعبت بوش «إدارة أن إىل أشاروا إذ ضده؛ التآمر من
الربوفيسور.» إخراس عىل يونج

ففي مستضعًفا. محاميًا جاريسون جيم رأوا فقد كينيدي باغتيال املهتمون أما
بمؤامرٍة ُقتل كينيدي بأن قناعٍة عىل جاريسون أصبح العرشين، القرن ستينيَّات أواخر
مزاعم بأن القائلة الحقيقة من وبالرغم األمريكية. املركزية االستخبارات وكالة دبََّرتها
كينيدي» إف «جون فيلمه يف ستون، أوليفر قدَّم املحكمة، ِقبَل من رفضها جرى جاريسون
عن البحث سبيل يف يشء بكل ى ضحَّ مستضعًفا بطًال باعتباره جاريسون ،١٩٩١ عام
يكون أن يمكن الحقيقة «قول الفيلم: هذا يف جاريسون لسان عىل جاء وقد الحقيقة.

مستضعًفا. بكونه يوحي ما وهو األحيان.» بعض يف ومخيًفا مفزًعا شيئًا

استضعاٍف لقصِة الظاهرية الخصائص جميع عىل تنطوي املؤامرة نظرياِت أفضُل
الجديد، العاملي النظام إىل ِصهيون حكماء من فبدءًا ومروع. هائٌل فالعدو كالسيكية.
األسماءُ تؤكد ما غالبًا الدواء، لرشكات الكربى املؤامرة إىل العسكري الصناعي املجمع ومن
رشير، كل مثل لكن املزعوم. الكبري ونفوذهم الجبارة قوَّتهم عىل للمتآمرين تُعطى التي
يُصبح املدبَّرة، الخطط عن اللثام أُميط ما فإذا قاتلة؛ ضعف نقطُة مؤامرة لكل يكون

الحيلة. عديَم عاجًزا العدو
النموذجيِّني األبطال أن إىل بوكر كريستوفر فيشري نبيل. دافٌع املواجهة وراء والدافع
اآلخرين. عن دفاًعا تحرَّكوا ولكنهم الشخصية، مصالحهم أجل من يتحركوا لم البدائيني
يُهدِّدون بوند جيمس وأرشار إرسائيل؛ بلده يُهدِّد كان العمالق ألن جالوت تحدَّى «فداود
بفرض يُهدِّد كان النجوم» «حرب يف فيدر ودارث جمعاء؛ والبرشية والغرَب إنجلرتا،
ورفاهية لحرية تهديٌد املؤامرة فإن املؤامرة، لنظريات وَوفًقا بأكمله.» الكون عىل طغيانه

بأكمِله. البرشي الجنس
كما لكن عف. الضَّ موقف إىل ما شخٌص يركَن أن األوىل، الوهلة من غريبًا، ويبدو
ويكفيلد مثل أشخاص املؤامرة، نظريات فبدون ضعيًفا. لكونك إيجابيات ثَمة رأينا،
حملٌة هناك كانت إذا لكن مخطئني. سيُصبحون كانوا وجاريسون وجونز ودوزبريج
منِكرين شجعانًا أبطاًال يُصبحون فإنهم نتائجهم، يف والتشكيك سمعتهم لتشويه مستمرة
الذين الناس عموم عن نيابًة خبيث قوي عدوٍّ بمحاربِة الِعلم نطاق عون يوسِّ لذاتهم،
من عدٍد من أبطاٍل صنع من أكثُر هو ما تُقدِّم املؤامرة نظريات أن غري يعلمون. ال
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دعوٌة املؤامرة فنظرية مستضعفني. أبطاًال جميًعا منا تصنع ألن تسعى فهي املتمردين،
يف بالحق تصدع ُمصَطفاة قلة ُمحاَرصة؛ كانت وإن وواعية مثقفة أقليٍة إىل االنضمام إىل

الباطل. ُقوى أمام للذات وإنكاٍر شجاعٍة
قصص خالل من «يتشكَّل للمستضعفني َفْهمنا أن إىل فانديلو جوزيف ويشري
ينترص أن املستبَعد من الواقعي، العالم ففي املستحيل.» لتحدي ملِهمة بدائية نموذجية
دائًما فالخري املستضعفون، يفوز ما دائًما نرويها التي القصص يف لكن املستضعفون.

… الرش عن وللحديث الرش. عىل ينترص

الرشاملحض خرافة

كما حرفيٍّا، ومروًعا هائًال يكون منهم فالبعض واألحجام. األشكال جميع يف األرشار يأتي
القابل غري وخومبابا «جوز» فيلم يف للدماء املتعطشة املذهلة القرش أسماك يف الحال
كانوا أو — برش صورة يف يأتون منهم اآلَخر والبعض الترشيحية. الناحية من للتصديق
ونورمان بوتر» «هاري سلسلة يف سابٍق لشخٍص الغريب الهيكل مثل — ما وقٍت يف بًرشا
إال هيتشكوك. أللفريد (سايكو) العقل» «مضطرب فيلم يف — ظاهريٍّا الربيء — بيتس
النسيِج من ِحيَكت الرشيرة الشخصيات أفضل فإن الظاهرية، االختالفات من بالرغم أنه
الطبيعة يف يشء كلَّ األولية النموذجية الوحوش تُمثِّل بوكر، لكريستوفر فَوفًقا نفِسه.
النفس عنارص ألسوأ املصفاة العصارة بأخرى؛ أو ما بدرجٍة والناقصة امللتوية البرشية
ومتغطرسة وماكرة وقاسية أنانية وهي وحده، الجشع يدفعها الوحوش فهذه البرشية.
الرشيرة الشخصيات أفضل فإن وقسوتها، خبثها كل برغم ذلك، ومع الرحمة. تعرف وال
وحتى بل والفضول اإلعجاب مشاعر أيًضا تثري وإنما فحسب، االشمئزاز مشاعر تُثري ال

متناقضة. إغراءاٌت يبدو ما عىل لديه فالرش االستمتاع.
«الرش: وأسماه الرش. عن كتابًا باومايسرت روي االجتماع نفس علم اختصايصُّ ألَّف
الشخصيات أكثر بعض سيكولوجية عن مقالًة ألَّف كما وقسوتهم». البرش عنف أعماق يف
رة. املصوَّ الكتب يف نجدها التي الخارقة الرشيرة الشخصيات تخيُّلها: جرى التي ا رشٍّ
أفعاًال سعادٍة يف تقرتف املصورة الكتب يف الرشيرة الشخصيات أن باومايسرت فيوضح
الشخصياِت فإن ذلك، ومع أسبوعية. بصفة كوني حتى أو عاَلمي تأثري ذاَت جائرًة
واقع يف الروائي. األدب يف شعبيًة الشخصيات أكثر قائمِة ضمن تُصنَّف الخارقَة الرشيرة
موقع فقائمة ته. خسِّ ُعمق مع طرديٍّا تناسبًا تتناسب الرشير شعبية أن يبدو األمر،
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الكتب يف رشيرة شخصية ١٠٠ أفضل تُقيِّم التي IGN.com كوم» دوت إن جي «آي
عدو والجوكر، إكس، الرجال أعداء ألد ملاجنيتو، األوىل املراتب أعَطت اإلطالق عىل املصورة
لألرواح حصًدا األعىل بأنهما ويفخران الرحمة، يعرفان ال رشيران وهما الوطواط؛ الرجل

املختلفة. املصورة الكتب عوالِم جميع بني
فبوجٍه اليشء. بعَض محريِّ يشء الوهميِّني الخارقني لألرشار حبَّنا إن باومايسرت يقول
عن بالسماع نسعد ال أننا كما األخالق، العديمي باألشخاص مغَرمني لسنا نحن عام،
للشخصيات الواقعي املكافئَ بوت وبول هتلر أدولف ويُمثل أخالقيٍّا. الشائنة أفعالهم
الناس عموم جانب من وازدراء باحتقاٍر تحَظيان شخصيتان فهما الخارقة؛ الرشيرة
يتساءل العشوائيني؟ القتَلة أو نفسيٍّا املضطِربني عن بقصص نسعد ملاذا إذن تقريبًا.
غرف جدران عىل تُعلَّق ملصقاٍت عىل الخارقني باألرشار الحال ينتهي ملاذا باومايسرت،
أحكاٍم بإصداِر شغفنا يف تكمن اإلجابة أن ويرى باألطفال؟ الخاصة الغداء وعلب النوم

أخالقيٍّا. املنحرفني إزاء فعلنا وردَّة اآلخرين، شخصية عن
ورقات عْرشَ أمامنا ونجد نفٍس عاِلم مخترب يف جالسان — وأنت أنا — أننا تخيَّْل
أصبحُت لقد املعضلة: هي تلك لكن النقود، أخذ يُمكننا أمامنا. املنضدة عىل جديدة دوالرية
إذا ما تُقرِّر أن أنت ستفعله ما وكلُّ النقود. تقسيم طريقة بشأن قراٍر اتخاذ عن مسئوًال
علماء يُطلق الوفاض. خايلَ منا كلٌّ سيُغادر رفضته، فإذا ال. أم عريض َقبول تريد كنت
دوالرات خمسة عليك سأعرض عادل، مثايل عالم يف اإلنذار. لعبة اإلجراء هذا عىل النفس
وبحوزته منا كلٌّ وسيغادر الودي، عريض ستقبل أنك واألرجح بخمسة. لنفيس وأحتفظ
الفرصة إتاحة فعند شيوًعا؛ األكثر النتيجة هي هذه أن ع املشجِّ واألمر دوالرات. خمسة
فقط. واحًدا دوالًرا عليك عَرضت أنني َهْب لكن عادلة. قسمًة يعرضون الناس أغلب لهم،
دوالًرا تُضيف سوف يشء، كل فربغم العرض؛ ستقبل أنك فاألرجح عقالنيٍّا، كنت إذا
احتفاظي ففكرة جذابًا. يكون لن العرض أن أراهن لكنني مال. من بحوزتِك ما إىل
ترفض فربما حفيظتك. تثري سوف فقط، واحد بدوالٍر إياك تارًكا دوالرات، بتسعة لنفيس
فلسَت قرارك، هذا كان إذا ِخداعك. من تمنَعني حتى الوحيد بدوالرك مضحيًا العرض،
العادلة. القسمة عن للغاية بعيًدا كان إذا العرض يرفضون املشاركني فنصف وحدك.

العقالنية عن انحراًفا يُعدُّ قد اإلنذار لعبة يف جشٍع العب ملعاقبة دوالٍر عن التخيلِّ
يُسبب قد ليزدهروا للمخادعني الِعنان إطالق فيه يكون عالٍم يف منطقيٌّ لكنه الخالصة،
أن دون اآلخرين مع التعاون عىل بقاؤنا يعتمد اجتماعي، كنوٍع فنحن للجميع. متاعَب
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عىل قادرين نكون أن لنا ضِمن الطبيعيَّ االنتقاء فإن ثَم ومن استغالل؛ موضَع نكون
َمن ومعاقبة بإدانة نهتمُّ نحن اإلنذار، لعبة تُظهر فكما اآلخرين. خداع مع التعامل
فكوننا العدالة. فرض سبيل يف بسيطة تضحيًة سنبذل كنا وإن حتى معاملتنا، يسيئون
اللعبة هذه الناس يلعب عندما كذلك. يؤذينا بل فَحْسب، نغضب يجعلنا ال للظلم ُعرضة
واملكافأة باالستمتاع عالقة لها الدِّماغ من أجزاء تنشط دماغي، تصويٍر أجهزة داخل
تنشط واالشمئزاز واالغتمام باأللم مرتبطًة مناطَق أن حني يف عادًال، عرًضا ون يتلقَّ عندما

عادلة. غري لعروٍض استجابًة
مدى عىل أمارات أو دالئل أي ب نرتقَّ ما دائًما معاملتنا، تُساء ال عندما حتى
بني نكون وعندما لدينا. متاحة معلومات أيَّ مستخدمني اآلخرين، لدى األخالقي االلتزام
دالئل عن بحثًا الرسيعة، وجوههم تعبريات حتى سلوكهم، باستمرار نرصد اآلخرين،
النفس لعالم وفًقا عنه. والقال القيل يف ننخرُط أحدهم، يغيب وعندما شخصيتهم. عىل
بشأن اآلخَر منا كلٍّ تحذيُر هي والقال للقيل األساسية الوظائف إحدى فإن دانبار، روبني
اآلخرين. عن والقال للقيل شابه ما أو املحادثة ثلثا ص يُخصَّ وأحيانًا محتملة، خداعات
نُقدرها التي مة والسِّ عليه، الحكم يف نبدأ غريب، بشخٍص فيها نلتقي التي اللحظة ويف

الشخص. هذا موثوقيِة مدى هي أخرى سمة أي قبل

مَلكاتنا بممارسة نستمتع أننا هي األخالقية ِبنيتنا عىل ترتتُب التي النتائج وإحدى
األرشار مع باألخص هذا يكون األمر، واقع ويف الحقيقيني. غري األرشار مع حتى األخالقية؛
يعود الوحوش، عىل االنتصار لقصص الدائم الرَّواج أن باومايسرت فريى الحقيقيني. غرِي
الشخصيَة عنٌي تُخطئ أن يمكن ال الرائج، الروائي األدب ففي األخالقي. وضوحها إىل
يعطي ما كثريًا الكفاية، فيه بما واضحًة ليست الشائنة أفعالهم أن لو وكما الرشيرة.
حاسمة مفاتيَح تقديِم طريق عن مساعدة وسائَل جماهريَهم األفالم وصانعو الُكتَّاب
لديهم كان الصامتة الحقبة ميلودراما يف األرشار أن فنجد للشخصية. الرشيرة للطبيعة
أفالم أرشار أن نجد حني يف الخبيثة، ُخطتهم نجحت متى سعادٍة يف شواربهم بَربْم ولٌع
سوداء قبَّعات يرتدون كانوا األمريكي) الغرب يف أحداثها تدور (التي إسباجيتي الويسرتن
املنحى هذا املصورة الكتب أرشار ويتخذ البطل. يرتديها التي البيضاء القبعة مقابل يف
معدنيٍّا، قناًعا النمطيُّ الخارق الرشير يرتدي ما فكثريًا املنطقي؛ طَرِفه إىل به ليصلوا
تكتمل كي جسدي تشوُّه لديه يكون أو دوم» «دكتور َقبيل من اسًما نفسه عن ويُشيع
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أحكاٍم يف لالنخراط فرصًة الوحوش عىل االنتصار قصُص وتعطينا األخالقية. خسته
الواضحني. لألبطال ونهتف الواضحني األرشار من لنسخَر سهلة، زائفة أخالقية

التي املحفوظة الشخصيات من األنواَع هذه إن تريلينج ليونيل األدبي الناقد يقول
يف مفصولًة كانت الفيكتورية، الِحقبة إىل وصوًال واملرسح األدب يف رئيًسا عنًرصا كانت
بحثوا الجادُّون فاملؤلفون العرشين. القرن أوائل يف «املحرتم» الرِّوائي األدِب عن األساس
يوضح الواقع. يف كبري سنٌد لها ليس املحفوظة الرشيرة الشخصيات وهذه الواقعية، عن
من الكثري تفسري وإمكانية والرش الخري من خليٍط صورِة يف الناس «إظهار أن تريلينج
الذين الُكتَّاب أن حنِي يف أنه غري راسًخا.» َمذهبًا أصبح الظروف، تأثري إىل استناًدا الرش
يزال ال الرشيرة، الكرتونية الشخصيات األحيان أغلب يف يتجنَّبون الواقعية وراء يسَعون
األكثر العرشة األفالم من فكلٌّ الجيدة. الرشيرَة الشخصياِت يعشق اتساعه عىل الجمهور
تلك من وخمٌس آخر؛ أو ما نوٍع من رشيرة شخصية به كان ٢٠١٤ عام يف شعبية
عام ويف التعديل. من بيشء املصورة الكتب من ُمستقاًة شخصياٍت كانت الشخصيات
دارك «ذا فيلم يف ليدجر هيث املمثل اها أدَّ التي الجوكر بشخصية النقاد أشاد ،٢٠٠٨

اإلطالق. عىل شعبيًة األفالم أكثر من واحًدا بسببها الفيلم وُعدَّ الظالم) (فارس نايت»
نحٍو عىل خبيثة رشيرة شخصيات بها لقصٍص يبدو ما عىل املنقطع غريُ وشَغُفنا
الشخصيات تتوافق الواقع، عن تنحرف أنها من الرغم عىل حتى بأنه يُوحي معقول غرِي
خاضٌع فتفكرينا العالم. بها نرى التي الكيفية مع مهمة ما بطريقٍة النمطية الرشيرة
نُجيد فإننا سيئة، أشياءَ نفعل فعندما املحض». الرش «خرافة باومايسرت عليه يُطِلق ملا
منطقية استجابة أو مؤقتة زلة مجرَد إياه معتِربين سلوكنا عىل العقالني الطابع إضفاء
أشخاٌص بأنهم ذلك نُفرسِّ فإننا سيئة، أشياءَ اآلخرون يفعل عندما أما للظروف. ومربرة
مدفوعون رشيرة أفعاًال يقرتفون الذين األشخاص أن نفرتض فنحن النخاع؛ حتى سيئون
يستمتعون أنهم ملجرد بغريهم األذى ويُلحقون والحقد، والخبث بالساديَّة األساس يف
مثل — لدينا يُصبح أننا هي والنتيجة تماًما. أبرياءُ ضحاياهم أن حني يف ذلك، بفعل
األخيار لهما: ثالث ال قائمتنَي إىل الناس تصنيف إىل يُقاَوم ال قهري ميٌل — كلوز سانتا

واللطفاء. األشقياء واملذنبون، القديسون واألرشار،
ولكن لألطفال، املصورة الكتب يف فقط ليس املحض الرش خرافة باومايسرت ويتتبَّع
تُركز ما غالبًا الليلية فاألخبار اليومية. حياتنا لتربير نحكيها التي القصص يف أيًضا
يف النار إطالق حادِث أعقاب ففي غافلني. أبرياءَ عىل جائرة هجمات عن قصٍص عىل
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للشخصني باسمتني صورتنَي غالفها عىل «تايم» مجلة نَرشت الثانوية، كولومباين مدرسة
لعب وقد الجوار». إىل «الوحوش يقول رئيًسا ُعنوانًا ووضَعت الحادث، يف املتورطني
ارتكبوا الذين اإلرهابيني إن قال عندما الخرافة ترسيخ يف دوًرا بوش دبليو جورج الرئيس
«هؤالء أن ُمضيًفا «لحريتنا»، الخالصة الكراهية دفعتهم سبتمرب عرشمن الحادي هجمات
حياة أسلوب زعزعة أجل من بل فحسب، أرواٍح إزهاق أجل من يقتلون ال اإلرهابيني

عليه.» والقضاء
ليسوا والضحايا املحضة السادية تدفعهم ما نادًرا الرشور فمرتكبو د. معقَّ الواقع
املتصاعدة. والعدائية املتباَدل االستفزاز عن ينجم ما كثريًا فالعنف تماًما. أبرياء دائًما
أننا، غري صواب. عىل أنهم يعتقدون عاديون أشخاٌص يرتكبها ما كثريًا الشنيعة واألفعال
ليصري املتناهية، غري الرمادية ظالله بكل الواقع، عنق نلوي املحض، الرشِّ خرافة ِخضم يف
مقابل يف فيه، التشكُّك يمكن ال الذي للخري واألسود األبيض باللونني كاريكاتوريٍّا رسًما
الدخيلة الُقوى ر تُصوِّ املحض الرش «خرافة باومايسرت: يقول تربيره. يُمكن ال الذي الرش
قائًال: ويُتابع الحسنة.» النوايا ذَوي الفضالء األبرياء عالم من تنال أن تُريد وهي الخبيثة
األرشار.» هم أنهم يُثبت األحيان أغلب ويف مواجهتهم، يف إيَّانا إىل العالم ينقسم ما «غالبًا

أو ما بدرجٍة املحض الرشِّ خرافة وراء ينساق منا كلٌّ نفسية، نقيصة أي مع الحال وكما
شمل استبيانًا وود وتوماس أوليفر إريك النفس عاِلما أجرى ،٢٠١١ عام ففي بأخرى.
املختلفة، املؤامرة نظريات حول تمحوَرت التي األسئلة بني من وكان أمريكي. ١٠٠٠
املطاف نهاية يف «السياسة السياسية: للعَملية الجوهرية الطبيعة عن مختَرصة عبارٌة
أنه واتضح الرأي. هذا عىل املشاركني ثلث من أكثُر وافق وقد والرش.» الخري بني رصاٌع
فرؤية املؤامرة. بنظريات اقتناعه احتمالية زادت الشخص، موافقة درجة ازداَدت كلَّما
املؤامراتي. للتفكري مثاليٍّا نسيًجا تقدِّم واألسود األبيض اللوننَي سوى تعرف ال التي العالم
طريقًة كونها عن بعيدٌة املؤامرة نظريات أن بريانت وجوزيف أوسينسكي جو يوضح
عن االختالف هذا كلَّ مختلفًة ليست املؤامراتية أن يَريان فهما العالم. لرؤية تماًما غريبة
دقيقة. فوارق أيِّ عىل تنطوي وال أكثر مكثَّفة أنها هنالك ما كلُّ اليومي؛ السيايس الخطاب
تضافر إىل ويَْدعون الحلول ويقرتحون املشكالت يُربزون العاديِّني الساسة أن حني «يف
البالغِة األوضاع عىل الضوءَ املؤامرة نظريات أصحاُب يُسلط رسيًعا، والتحرك الجهود
هذا يف حقيقية مشكالت ثَمة اآلن.» التحرك إىل ويدعون ضخمة بسياساٍت وينادون السوء
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وراء يسَعون ممن يكونوا أن يمكن والبريوقراطيون أحيانًا، مهددًة تصبح فُحريتنا العالم،
رصاع شكَل املشكالُت هذه تتخذ املؤامراتية، مصفاة خالل ومن الشخصية. مصالحهم
فبدءًا املصورة. الكتب صفحات من مبارش بشكل مستقاًة والرش، الخري بني ميلودرامي
يف الحكومات بجميع اإلطاحة إىل يسَعون كانوا رين املتنوِّ أن روبينسون جون زعم من
ال الذين نفسيٍّا املضطربني البريوقراطيني عن الحديثة املؤامرة نظريات إىل وصوًال أوروبا،
أرشاٍر عن قصٌص هي املؤامرة نظريات أفضل فإن ِجلدتهم، بني من اآلالف بقتل يُبالون
أشخاٍص ضد مروِّعة رشوًرا بعشوائية ويقرتفون غموًضا، الدوافع أكثُر لديهم مهاويس،

النوايا. حَسني أبرياء

كبري مرسح إال الدنيا ما

بني موسكوفيتيش سريج النفس عاِلُم قارن املؤامراتية، حول ١٩٨٧ عام نُرشت مقالٍة يف
نرى االفتتاحي، املشهد ويف املرسحي. والعرض املؤامرة نظريات أصحاب مخيلِة يف العالم
جالبًة الشخصيات، من أخرى مجموعٌة تدخل ثم واالستقرار. الرباءة من حالٍة يف املجتمَع
ا نصٍّ األرشار هؤالء يتبع ما، مرسحيٍة يف املمثلني مع الحال وكما واملكيدة. الرصاع معها
دائًما يبقى ولكنه املمثِّلني، خيوط يُحرك رشير خبيث منتٍج ِقبَل من مسبًقا، لهم ُكتب
من نوًعا سيكون الواقع يف املشهد هذا «تمثيل أن موسكوفيتيش ويستنتج الكواليس. خلف
اختُزل عرٌض فهو املرسح. خشبة عىل سخيًفا ليس «هذا قائًال: يستدرك لكنه السخف.»
سوى تنتهَي أن يمكن ال التي األساسية الُقوى بني املواجهة إنه األساسية؛ عنارصه إىل
الثنائية، تجسيد «يتم املؤامرة، لنظريات فوفًقا آخر.» طرف عىل لطَرٍف حاسم بانتصاٍر

العالم. هذا يف املجتمع» مرسح عىل تمثيلها ويجري
جونز ألكس يُقدمه الذي مؤامراتيٍّا ه املوجَّ اليومي اإلذاعيِّ العرِض مستمعو يُقابَل
وورز»؛ «ستار فيلم من مارش) إمربيال (ذا اإلمرباطورية» «املسرية املوسيقية باملقطوعة
آٍن من الشاشة. عىل فيدر دارث الرشير ظهور تُصاحب التي املوسيقية املقطوعة وهي
عباراته يف املتأنق الربنامج مقدم يُطمنئ التجارية، اإلعالنات من العودة عند آَخر، إىل
أستمع كنت عندما ُقدًما.» ماضية اإلمرباطورية املسرية، نُواصل زلنا «ما قائًال: املستِمعني
جونز وجدُت الفصل، هذا بشأن أبحاثي أُجري كنت حيث الجمعة أيام أحِد ظهرية يف إليه
لبطٍل حديٍث فيلٍم يف ُعرضت التي واملؤامرة للعالم فهمه بني التشابه أوُجه يف يتفكَّر وهو
لو كما األمر لك فسيبدو أمريكا»، «كابتن غرار عىل فيلًما شاهدَت «إذا جونز: قال خارٍق.
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يُقلدونني، بكونهم حتى يتعلَّق ال «فاألمر قائًال: وتابع الفيلم.» هذا كتابه يف شاركت أنَّني
املنظومة.» عمل آلية أفهم أني السبب وإنما

معه املتواطئني أحد أوضح أوكالهوما، مدينة ر مفجِّ مكفاي، تيموثي محاكمة خالل
وموظفني استقبال وموظَّفي سكرتارية قتل برَّر قد كان مكفاي أن كيف الجريمة يف
الناِس هؤالء جميع اعترب أنه يل رشح «لقد واكو. بحصار عالقٌة لهم يكن لم حكوميِّني
عىل بريئًا منهم كلٌّ كان فربما وورز». «ستار فيلم يف اإلمرباطورية جنود كانوا لو كما

بالتبعية.» مذنبون فهم الرش؛ إمرباطورية من جزءًا كونهم إىل نظًرا لكن ِحدة؛

اآللية هي فالقصص قصٍص.» ُرواة جميًعا «نحن يقول: ماكآدمز دان النفس عاِلم كتب
فيه. مكاننا ونُدرك العاَلم خاللها من نفهم التي العدسة إنها عقولنا. بها تعمل التي
يف تتغلغُل والقصص معنًى. ذا متماسًكا ليصريَ الفوضوي الواقع تنظيَم لنا تُتيح وهي
من صورتان هما والتاريخ العلم مثل موضوعيًة تبدو التي املساعي فحتى يشء. كل
النفس علم اختصاصيَّتا مونرو وكريستن باترسون مويل تقول القصيص. األسلوب صور
مجموعُة هناك ليس وخصوم، بأبطال ِضمني إحساٍس دون تاريٌخ هناك «ليس السيايس:

صلة.» ذي غري أو مهم غري هو وما صلٍة ذو أو مهمٌّ هو ملا تفسريات دون حقائق
أن تريد فعندما وسلوكنا. معتقداتنا يف تُؤثر أن يُمكن إليها نستمع التي القصص
بالنقاط قائمٍة رسد مجرد من للغاية تأثريًا أكثَر القصُة تُصبح أن يمكن أحدهم، تُقنع
وتستطيع تُغرينا، القصص أن وزمالؤها جرين ميالني النفس عاملة أثبتَت فقد املهمة.
عىل ق نُدقِّ إقناعنا، يُحاول ما شخًصا أن نعلم فعندما النقدية. مَلكاتنا حول االلتفاف
عىل حتى معتقداتنا تُشكِّل أن يمكن القصص لكن يسوقها، التي الحجج يف األرجح
استغراقنا زاد وكلما فيها، استغراقنا زاد أفضل، القصة كانت وكلما الالشعوري. املستوى

أسهل. إقناعنا وأصبح انفتاحنا زاد فيها،
القديمة األولية النماذج مع التوافق تعني هنا «أفضل» كلمة بالقصص، يتعلَّق وفيما
هناك فليس االعتبار، بعني ذلك أخذنا ما وإذا عقولنا. يف والراسخة أذهاننا يف املحفورة
توافًقا أكثَر لتُصبح الحكي إعادة عن ر تتطوَّ ما عادًة القصص أن من الدهشة يُثري ما
وهي األمريكيني، التالميذ من أجيال أَِلَفتها التي القصة املثال، سبيل فعىل توقعاتنا. مع
الوقت بمرور وُزخرفت ُطوِّرت قد لألمريكيتني كولومبوس كريستوفر اكتشاف قصة
يُلقون وكادوا الطاقم أفراد تمرَّد فقد شاقة؛ الرحلة (كانت كولومبوس بطوالت لتُصور
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التفاصيِل بعض حذف مع ماٍل)، بال مات وقد السفينة، ظهر عىل من املاء يف بكولومبوس
القصُة تغضُّ قد فأحيانًا والعبودية). العرقية اإلبادة يف إسهامه (مثل وإثارة جاذبية األقلِّ

الواقع. عن الطْرَف الجيدة
تفاصيل بإزالة والرصاع، التوتر تكثيف وهي القصة لتحسني أخرى طريقٌة ثَمة
الخري بني رصاٍع عن تُعرب بسيطة قصًة املطاف نهاية يف القصة تصري أن إىل واقعية
ال مثالية، يرة رشِّ مخلوقات هي أيك ديفيد إليها أشار التي األركون فمخلوقات والرش.
لكنها أيك، قول حدِّ عىل جيًدا، تنظيًما ومنظمة ذكية فهي والسادية. الجشع سوى يدفعها
عىل وتُحافظ الطفيليات، مثل وحسب البرش عىل تقتاُت فهي الذاتي. التفكري عن عاجزة
جنًسا خلَقت ألهدافها، ِبها تعقُّ ويف وظلمة. كآبًة عواطفنا أكثر حصد طريق عن بقائها
حرفيٍّا تعاطفها ُحذف التي والزواحف، البرش بني تجمع التي الهجينة املخلوقات من
عند ضمري بتأنيِب تشعر ال أنها يف السبب هو وهذا أيك، زعم حد عىل جينومها، من
يف واالنخراط سبتمرب، من عرش الحادي هجمات مثل قاتلة؛ أحداٍث إطالق يف نجاحها
الخطط عن الكشف طريق وعن كقرابني. األطفال فيها يُقدَّم التي والطقوس الدماء، رشب
ليُصبحوا القتال، إىل االنضمام إىل سامعيه أيك يدعو األركون، مخلوقات لدى الخبيثة

املنخدعني. العوام عن نيابة مروعة مؤامرًة بجسارٍة يحاربون مستضَعفني، أبطاًال
محدودٌة أيك أيديولوجية من األبعاد متداخلة الزواحف جزء جاذبية أن يبدو ولألمانة،
القرن تسعينيَّات أوائل يف الروحانية كشوفاته عن األوىل للمرة أيك أعلن فعندما نسبيٍّا.
املاضينَي، الَعقد ونصف العقَدين مدار عىل أنه غري وطنه. يف سخرية مثاَر أصبح العرشين،
السياسية املناورات من بدءًا يشء؛ كل يوضح فخم روائي قاَلٍب يف نظرياته بِحْرفيٍة صاغ
القصص أبعاد بمثاليٍة ب تتعقَّ ملَحمية، قصة إنها الواقع. طبيعة إىل وصوًال العادية،
من عريضًة قاعدة جذب األسلوب، هذا خالل ومن الوحوش. عىل لالنتصار النموذجية
املخلصني األتباع من جحافُل لديه أيك لكن يقوله، يشء كل يُصدِّقون ال قد املعجبني.

يقدمه. ما شيئًا لديه أن يعتقدون
املجتمعني إىل أيك أرسَّ ساعات، ١٠ تستمر التي املميزة محارضاته إحدى نهاية وقرب
ذلك من أكثر أستمر أن يمكن ال وأنني انتهيت، أنني عاًما ٢٥ منذ أخربوني «لقد قائًال:
موجًزا ا ردٍّ أيك قدم هدوء، يف املجتِمعني وجوه يف تطلُِّعه وبعد السخرية.» هذه كل بعد

سأفعل.» ماذا «انظروا بقوله: نُقاده عىل
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الستخالصالنتائج متفرقة أجزاء جتميع

عن عبارة — ميكروفيلميٍّا إطاًرا ٤٨٦ — ثانيًة ٢٧ مدته تتجاوز ال «زابرودر» فيلم
داالس، يف املالبس حائكي أحد له سجَّ مليمرتات، ٨ مقاس ُمحبَّبة لصور صامت تسلسل

العرشين. القرن يف األيقونية املشاهد من واحًدا أصبح لكنه
تصويره آلة ترك فقد اإلطالق. عىل الفيلم يصنع لم زابرودر أبراهام إن نقول نكاد
لكن املطر. هطول ًعا متوقِّ الصباح، ذاك باملنزل سرييز» دايركتور «زوماتيك الثمن باهظَة
يكن لم الذي املنزل إىل يعود أن عىل زابرودر سكرتري وأرصَّ األزرق، باللون تلوَّنت السماء
قمِة عىل وصعد املنزل خارج سار الغداء، وقت حان وعندما التصوير. آلة إلحضار بعيًدا
صورة أفضل التقاَط يستطيع كي إيلم، شارع من الشمايل الطَرف يف خرسانية قاعدٍة
عىل الرصاص إطالَق تصويره آلة عدسة خالل من شاهد ثم السيارات. ملوكب ممكنة
أيِّ يف بعدها زابرودر ينظر لم عائلته، بحسب األمريكية. املتحدة الواليات رئيس رأس

قط. تصوير آلِة عدسة
للرشطة نارية درَّاجات ثالُث أخذَت البداية، يف «زابرودر». فيلم محتوى ييل فيما
آلة زابرودر أوقف — مفاجئ انقطاٌع حدث ثم إيلم. شارع نوايص إحدى عند تتجول
كونتيننتال» «لينكولن كينيدي الرئيس سيارة ظهرت وفجأًة — الفيلم لحفظ التصوير
كينيدي الرئيس كان املبتهجة. الجماهري أمام الشارع يف تطوف وهي أعىل من املفتوحة
كبرية الفتة وراء للحظاٍت السيارة اختفت ثم للحشود. سعادٍة يف يُلوِّحان جاكي، وزوجته،
عىل يقبض كينيدي كان يُرام. ما عىل يكن لم يشءٌ ة ثمَّ كان ظهرت، وعندما بالشارع.
رأس رصاصٌة اخرتَقت لحظات، وبعد ظهره. يف نارية بطلقة بالفعل أُصيب قد كان عنقه.
يف برتقايل أحمَر لون ذات زاهية سحابٌة تُرى الفيلم، صور من رسيعة صورة ويف كينيدي.
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بيع عىل وافق زابرودر إن حتى املعالم واضحة ،٣١٣ زد اإلطارية، الصورة كانت الهواء.
كامًال الفيلم الجمهور يُشاهد ولم أبًدا؛ الصورة املجلُة تنرش أال برشط «اليف» ملجلة الفيلم
.١٩٧٥ عام الليل من ر متأخِّ وقٍت يف التليفزيون شاشة عىل ريفريا جريالدو أذاعه حتى
من مبلغه، الرعُب بها بلغ التي زوجته، نهضت زوجِته. باتجاه َحراك بال كينيدي سقط
املخابرات وكالء أحد نحو تحركت حيث السيارة؛ من الخلفي الجزء عىل لتصعد مقعدها
مرعب، القصري الصامت الفيلم املغادرة. يف املوكب أرسع بينما الخلف، من صعد الذي

نسيانه. يمكن وال
تلحُظ فربما شديد، بانتباٍه وراقْب الفيلم من األخرية القليلة الثواني برتجيع ُقم لكن
تشاهَد أن يُمكنك الكبرية، الالفتة خلف من كينيدي سيارة تخرج فبينما غريبًا. شيئًا
هذا يُثري ال قد أمامها. املخبوءة النصف لالفتة األيمن الجانب من تربز كبرية سوداء ِمظلَّة
ظهرية يف عليًال والنسيم صافيًا كان الجوَّ أن حقيقِة باستثناء االستغراب، من نوع أيَّ
مظلًة يحمل الرجِل هذا سوى بالزا دييل حديقة يف آخر شخص هناك يكن فلم اليوم. ذلك
املوكب طريق جانبَي عىل يقفون الذين الحشود صور مئات بني أحد يكن لم كما مفتوحة،
كينيدي سيارة بجوار كانت املفتوحة الوحيدة املظلة أن وتصادف مفتوحة. مظلة يحمل

ذلك؟ به يُوحي الذي ما اغتياله. لحظة مبارشة
أنحاء يف مبعثرون آخرون أناٌس التقطها التي فالصور غرابة. أكثَر األمر أصبح
سوداء، ِبذلة يرتدي عاديٍّ مظهر ذو رجل وهو املظلة، صاحب أظهَرت بالزا دييل حديقة
الرئيس، سيارُة اقرتبت وعندما مغلقة. مظلته وكانت املوكب وصول قبل ارتباٍك يف يتحرك
وبمجرد ويُديرها. ويخفضها يرفعها وأخذ واضح، هو كما رأسه فوق مظلته الرجل فتح
الصور أظهرت كينيدي. جسد عىل الرَّصاص أُطلق الغريب، املنظر بهذا السيارة مرت أن
عند املظلَة حامًال هدوء، يف مبتعًدا يسري وهو الرجل الحًقا يبدو ما عىل التُقطت التي

بهدوء. طواها أن بعد جانبيه، إحدى
الرئيس، مقتل عىل العيان شهود أقرب من واحًدا كان املظلة رجل أن من وبالرغم
ببساطٍة اختفى فقد وارين. لجنة تقرير يف ذكره يَِرد لم كما داالس. رشطة تستجوبه لم
الغريبُة املظلة اسرتَعت عندما إال بشأنه األسئلة طرح يبدأ ولم أثًرا. وراءه يرتك أن دون
تفسرٍي ِسوى هناك يكن لم املتشككني، بعض إىل فبالنِّسبة الرئيس. باغتيال ني املهتمِّ انتباَه
الرجل هذا أن البعُض رأى فقد املؤامرة. من جزءًا املظلة ذو الرجل كان محتمل: واحد
الرصاص إلطالق مواتيًة كانت اللحظة بأن ليُبلغهم إما للقتَلة بالتأكيد إشارًة أعطى قد
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كان فربما ذلك؛ من أكربَ دوًرا لعب أنه اآلخر البعُض وتخيَّل الهدف. أصابوا قد بأنهم أو
كاتلر وروبرت سرباج ريتشارد نرش ،١٩٧٨ عام ففي املظلة. داخل مخبوءٌ سالٌح هناك
مخبوءًة كانت أنها اعتقدا التي القاتلة القذيفة إطالق آلية ص يُلخِّ ًال مفصَّ تخطيطيٍّا رسًما

املظلة. داخل

ا�غالق

ا�غالق

الزناد
ا�قبض

وضع االستعداد

رة مستودع ا�ادة اُ�تفجِّ
لدفع الطلقات

قضيب
معدني
رفيع

موصل ا�ادة اُ�تفجرة

ماسورة محلزنة مرتكزة عىل محور

مسار القذيفة
زد-١٨٣

الرصاصة فوهة السالح

الغطاء

السالح

ا�غالق

ا�غالق

الزناد
ا�قبض رة مستودع ا�ادة اُ�تفجِّ

لدفع الطلقات

قضيب
معدني
رفيع

موصل ا�ادة اُ�تفجرة

ماسورة محلزنة مرتكزة عىل محور

مسار القذيفة
زد-١٨٣

الرصاصة فوهة السالح

الحكومة أمام ومظلته هو أُحرض فقد األمر؛ نهاية يف املظلة رجل لغز ُحل وقد
اآلن، أما قليل. بعد موقفه حقيقة نعلم سوف ملوقفه. تفسري إلعطاء واستُجِوَب األمريكية،
مؤامرٍة نظريِة أي ِسمات من جوهرية ِسمٍة عىل الضوء تُسلِّط الغريبة القصة هذه فإن
عن متماسٍك قصٍة قاَلِب يف مرتابطة غريَ تبدو غريبٍة أشياءَ نسج عىل القدرة وهي جيدة،
متفرقة أجزاء تجميع عىل تدريب هي املؤامرة نظريات الرسية. وأجندتهم خبثاء متآمرين
الوسيلَة هو املتفرقة األجزاء تجميع ليس سنرى، كما لكن معينة. نتيجٍة الستخالِص
عن السابق الفصل يف تحدثنا فقد املؤامرة. نظريات أصحاُب يستخدمها التي الوحيدة
وما الفصل هذا يف أما مخاوفنا. وأشدِّ رغباتنا أعمق مع تتوافُق التي الكربى الروايات
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عن سنتحدث إذ قليًال؛ أضيَق نطاٍق عىل قصٍص حول يتمحوُر فحديثنا الكتب، من ى تبقَّ
باألجزاء يعجُّ فالواقع تليها. التي اللحظة إىل لحظٍة من العالم بها نفهم التي الكيفية
بها يمكن التي للكيفية الرسيَع الفهَم أدمغتُنا تُجيد أن يجب الواقع، نفهَم وحتى املتفرقة.
معنًى إلضفاءِ الحثيث سعِيها يف أنه غري كلية. صورٍة يف مًعا املتفرقة األجزاء هذه تجميُع
تخدعنا فأعيننا مغرية. أوهاًما أدمغتُنا تستحرض أن يمكن بنا، املحيطة الفوىض عىل

تُراوغنا. وعقولنا أحيانًا،

البرصي الخداع

أكثر من واحًدا يُمثالن التالية الصفحة عىل املوجودان الخطان مألوف. بوهٍم نبدأ هيا
قبل. من شاهدتَه أنك األرجح مولر-الير. خداع العالم: يف شهرًة البرصي الخداع صور
والخط الزعانف. من بمجموعٍة منهما كلٌّ ينتهي متوازيني، خطَّني من تتكوَّن الصورة
زعانف به الذي الخط من قاطع بشكل أطوَل يبدو للخارج متِجهة زعانف به الذي
وحتى األمر. واقع يف الطول، يف متساويان ِكَليهما أن من بالرغم حتى للداخل، متجهة
تستطيع ال بنفسك، تقيسهما عندما وحتى الطول، يف متساويان الخطَّني أن تعرف عندما

الخداع. من نوٍع تأثرِي تحت فدماغك مختلفني. رؤيتهما من نفسك تمنع أن

موجود ما يشءٍ تفسرِي يف الخطأ حاالت من حالٌة هو البرصيُّ مولر-الير خداع
أخرى مخادعة صورٌة ة ثمَّ اإلطالق. عىل موجودًة ليست أشياءَ نرى وأحيانًا بالفعل.
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جايتانو اإليطايل النفس عالم وهو مبتِكره، باسِم املثلث ُسمي كانيزا. مثلَّث وهي وكاشفة،
أعىل موضوعني متداخَلني، مثلَّثنَي من يبدو، ما عىل ن، تتكوَّ املخادعة والصورة كانيزا،
األدوات تزينَي يُناسب بأنه أشعر شخصيٍّا يجعلني ربما شكٍل (يف اللون سوداء دوائر ثالث

خبيثة). رسية لجمعيٍة املكتبية
ترتيٍب ِسوى الصفحة عىل هناك فليس دماغك. يف إال والدوائر للمثلَّثات وجود ال لكن
ناقصة دوائر وثالث للخارج متجهة أسهٍم رءوِس ثالثة وناقصة؛ مفصولة أجزاءَ من
خداَع مستحًرضا بحماس، الفراغات ملء دماغك ويتوىل الجائع. مان باك من ثالثًة تُشبه
األسهم رءوس بني الفراغات إىل إضافة الدوائر من املفقودة فالرشائح الكاملة؛ األشكال
له، خارجي إطار ودون عقب عىل رأًسا مقلوبًا ثاٍن، مثلٍث بوجوِد يُقاوم ال انطباًعا تُعطي
اليشء الدوائر. ورشائح السفيل املثلث إطار من أجزاءَ ومغطِّيًا األول، املثلث فوق وموضوًعا
املثلثنَي من أليٍّ وجود ال أنه من بالرغم حتى أنه هو البرصيِّ الخداِع هذا يف إدهاًشا األكثر
املثلث حواف بغموٍض «ترى» أن تستطيع ذاِته، باللون كلَّها الورقَة وأن األمر، واقع يف
من (بالرغم البياض شديَد لونًا ترى كنت لو كما بأخرى، أو ما بطريقٍة فيبدو، العلوي؛

فيه). وجودها توهمت الذي الفارغ الحيز يف النظر ق تُدقِّ عندما تتالىش الحواف أن
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ما؛ نوٍع من سينمائية شاشة هي شبكيَّتنا أن نظنَّ أن املغري من أعيننا، خلف ومن
وإنما سلبية؛ يف يحدث ما يُراقب ال والدماغ يحدث. ما ويُالحظ دماُغنا يسرتخي بحيث
لتكشَف الستار، تُزيح هذه مثل البسيطة البرصية فالخداعات بِهمة. فاعًال دوًرا يؤدي
أغلبه يف يكون مذهل، نحٍو عىل الجيد والتخمني التخمني. البرصية: حاستنا حقيقة لنا
— الدخيلة واألفكار تأمالتنا بني ونخلط أشياءَ يف باستمراٍر نصطدُم كنا إذا ما بخالف —
من ضئيلة مساحًة تُبرص أن سوى أعيننا تستطيع ال ما، لحظٍة ويف فارغ. تخمني مجرد
ذراعنا. بطوِل مقارنة اإلبهام أظفر حجم تقريبًا يعدل بما فعيل، بوضوح البرصي املجال
يؤدي ذلك، ولتعويض أسايس. بشكل اللون إىل ومفتقًرا مشوًَّشا فيكون الصورة باقي أما
لة ُمفصَّ صورة نرى بأننا االنطباع ليُعطي الكواليس خلف العمل من كبريًا قدًرا دماغنا

حولنا. من للعالم ودقيقة
قرابة أن لدرجِة البرص، لحاسة األهمية من بالٍغ قْدٍر عىل املعقدة البعدية املعالجة هذه
ومتكامل دقيق نموذٍج تشكيَل فإن ذلك، مع وحتى للبرص. ُمخصصة ية املخِّ قرشتنا ثُلث
للطاقة. كبرية مضيعًة كونه عن فضًال مستحيًال، أمًرا يكون قد الخارجي للعالم بحقٍّ
يستخدمها التي بها املوثوق والقواعد املخترصة الطرق من مبهر مخزوٌن لديه والدماغ
املنطقية االفرتاضات اها؛ يتلقَّ التي والناقصة والغامضة الفوضوية البرصية املدخالت لفهم
برسعٍة حجًما يكرب الذي و«اليشء عنا» األبعُد معناه و«األصغر أعىل» من يأتي «الضوء مثل
اصطداِم عىل فَحْسب تعتمد ال البرص حاسة أخرى: بعبارة باتجاهنا». يسري أنه معناه

املعلومات. لهذه دماغنا تفسري عىل تعتمد ولكنها معيَّنة، لحظٍة يف بالشبكية الضوء
عىل ستتناولُه بما لالهتمام التفرُّغ من حالٍة يف الدماغ بقية تجعل االسرتاتيجية هذه
لكن جيد. بشكل الدور هذا تُؤدي ما وعادًة هذه، مثل املهمة األشياء من ذلك وغري الغداء
أمام موضوع ما يشءٍ رؤية يف نُخفق أن الوارد فمن آلَخر. آٍن من تخذلنا االسرتاتيجية هذه
املنضدة عىل موضوعة تراها وال مفاتيحك، عن تبحث عندما الحال عليه يكون كما أعيننا،
مولر-الير خطوط مثل أعيننا، أمام كائٌن هو ما تفسرِي يف نُخطئ أن املمكن ومن أمامك.
وجود ال أشياءَ نرى أن يمكن الوهمي، كانيزا مثلث يوضح كما آلَخر، وقٍت ومن املخادعة.

اإلطالق. عىل لها
أننا نعلم كانيزا، مثلث أو مولر-الير خطوط مثل برصيٍة خداعاٍت إىل ننظر وعندما
حقيقيٌّ هو ما تحديِد يف أكربُ صعوبٌة هناك تكون أن فيمكن الواقع، أرض عىل أما نُخدَع.
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إىل نُضطر قد نراها، التي الغريبة لألشياء تفسرٍي وجوِد عدم إىل ونظًرا وهمي. هو وما
لها. تفسرٍي اختالق

اآلجام وسط يختبئون وقتَلة املريخ سطح عىل قنوات

عىل والمًعا كبريًا املريخ كوكب ظهر ،١٨٧٧ عام صيف أواخر يف أسابيع بضعة مداِر عىل
التي النقطة بذلك ويقصد كربى، مقابلة وضعية تلك وكانت ليًال. السماء يف العادة غري
املقابلُة وتحدث األرض. كوكب من قربًا أكثَر األحمر الكوكب املريخ كوكِب مداُر فيها يجعل
التخاذ سنواٍت العالم يف الفلك علم روَّاد قىضبعُض وقد ذلك. نحو أو سنة ١٧ كل الكربى
يتأتَّى ال نحٍو عىل جيد، بشكٍل الكوكب رصد فرصِة استغالل أجل من الالزمة الرتتيبات
الفَلكي بريرا مرصد مديُر سكيابارييل، جيوفاني الفلك عالم هؤالء، بني من وكان كثريًا.
يف باالستثمار اإليطالية الحكومة أقنع قد سكيابارييل كان ،١٨٦٢ عام ويف ميالنو. يف
أقدام. العرشة ذي مريز لتليسكوب مقرٍّا لتكون جديدة قبَّة أُنشئت وقد متطور. تليسكوٍب
عمليات من سلسلًة سكيابارييل بدأ ،١٨٧٧ أغسطس ٢٣ شمس غربت عندما وأخريًا،
سواء. حدٍّ عىل الناس وعموِم الفلك علماء بني مشهوًرا تجعله أن شأنها من التي الرصد
الطويلة الخطوط من دة معقَّ شبكٌة بَدت فقد ؛ بحقٍّ مذهًال كان سكيابارييل رآه ما
عمليات تأكيد إىل العالم حول الفلك علماءُ وسارع املريخ. سطح عىل املتقاطعة الداكنة
يُشاهدها. لم والبعضاآلخر الخطوط. شاهَد البعضمنهم سكيابارييل. أجراها التي الرصد
يؤكدون راحوا لويل، بريسيفال األمريكي، الفلك عالم مثل البارزين، الفلك علماء من عدٌد
قنواِت عن عبارٌة الخطوط إن وقالوا للغاية. مثريًا تفسريًا واقرتحوا الخصائص، هذه وجود
ظامئة) (وربما ذكيًة مخلوقاٍت أن بد فال نفسها، تلقاء من تنشأ ال القنواِت إن وحيث ري،
من كبرية أجزاءَ املريخ بكوكب الهوُس اجتاح العرشين، القرن بداية ومع حفَرتها. قد

وأمريكا. أوروبا
واألكثر الفَلكي. التصوير عىل تستعيص القنوات هذه أن ثبَت قد أنه الغريب ومن
الخصائص، بهذه خريطٍة رسَم مختلفون فلٍك علماءُ حاول عندما أنه ذلك، من غرابًة
اإليطايل، الفلك عاِلم جاء ثم التباين. شديدة برتتيبات قنواٍت عىل تحتوي رسوماتهم كانت
تعنيَّ وقد وهمية. تكون ربما الخطوط أن إىل أشار َمن أوَل كان الذي شريويل، فينشنزو
اللَّحظات انتظار يف تليسكوباتهم، عرب لساعاٍت النظر إنعاُم املريخ خرائط خرباءِ عىل
ففي لألرض. الجوي الغالف بفعل الصورة تتشوَّش ال بحيث الهواء فيها ُ يهدأ التي النادرة
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واضحة صغرية لرشيحٍة خاطفٍة صورٍة التقاُط يُمكنهم ربما ِسواها، دون اللحظات تلك
نقص ما ليستكِملوا ذاكرتِهم، عىل اعتماًدا رأَوه ما برسِم واملسارعة الكوكب سطح من
للتصورات كبريًة فرصًة العملية هذه أعَطت وقد مشاهداتهم. من الكثري يف تفاصيَل من
أثبتَت املطاف، نهاية ويف رَصدوه. ما صحِة مدى تحديِد أجل من الفَلك علماءِ لدى الَقبْلية
كوكب سطح عىل قنواٌت هناك ليست شريويل: إليه ذهب ما صحَة نة امُلحسَّ الرصد عمليات
نَْسخ من كانت وغريُهم ولويل سكيابارييل رآها التي الطويلة املستقيمة فالخطوط املريخ.
كارل أشار وقد الغامضة. الصور يف معنًى عن البحث عىل القدرُة لديه فالدماغ مخيَّلتهم،
يبحث الذي الوحيد «السؤال شك؛ دون ذكية مخلوقات منشؤها القنوات أن إىل ساجان

الذكية؟» املخلوقات تلك عنده تقف كانت التليسكوب من طَرٍف أيُّ هو: حلٍّ عن

اإلفراط إىل عزُوه يمكن الذي املريخ سطح عىل الوحيَد الحياِة أثَر هي القنوات تكن ولم
سطح عىل تصويرهم آالت البُرش وضع العرشين، القرن سبعينيَّات فمنذ التخيُّل. يف
عربات أرسَلت الجبال، وسالسل للصخور الكثرية الصور وبني وحوله. األحمر الكوكب
والباحثون البرص حادُّو العلماءُ رصَد املدارية، واملركبات الجوالة الفضائي االستكشاف
ُهالمية، وكعكات كبرية قدٍم ذو ومخلوق صخري تابوت كأنها تبدو أشياءَ غريٌب هو ا عمَّ
أوباما باراك للرئيس ِنْصفي وتمثال الكرتونية، العمالقة الحب قلوب من مذهل وعدد
كبري، حد إىل هادئًة تبدو فهي للكلمة؛ الجيولوجي باملعنى (متحجرة متحجرة وإجوانا
خارج ذكية مخلوقات وجود عىل إثارًة األكثر العالمة لكن املحيطة). الظروف إىل نظًرا
فالصورة .١٩٧٦ عام يف فايكينج املدارية املركبة التقطتها صورًة مصدرها كان األرض،
يف يبدو، كما نُحت، وقد وغريب، م ُمتجهِّ إنسان بوجِه أشبه عني، تُخطئه ال وجًها تُظهر
عندما أنه لدرجِة ُملغًزا املريخ كوكب سطح عىل الوجه هذا كان الكوكب. سطح عىل تلٍة
مهامِّ أوىل كانت الزمان، من عقوٍد ميضِّ بعد الكوكب إىل أحدث مدارية مركبات أُرسلت
الوضوح العاليُة الصوُر تُظهر ولم الوجه. لهذا فوتوغرافية صورٍة التقاَط املركبات تلك
مجرَد املريخ سطح عىل املوجود الوجه كان الناس، من الكثري ظن وكما باهتة. تلٍة سوى

والظل. الضوء بفعل خدعة

كبري قْدٍر عىل تكون األشياء بعض أن عىل املريخ كوكب عىل املتفرقة الشذوذاُت تلك تشهد
يشمل بما غامضة، صوٍر يف رؤيتها إىل بشدة نميُل أننا لدرجة إلينا، بالنِّسبة األهمية من
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قويٍّا الوهُم يكون أن ويمكن والوجوه. والحيوانات والناس الطبيعية غريَ الهندسية األنماط
املناسبة، الظروف ر تتوفَّ وعندما خيالية. وأفكار معتقداٍت إىل تقود لدرجٍة تأثريه يف ا جدٍّ
وهو ليفتون، لديفيد حدث ما وهذا املؤامراتي. التفكري نحو عجيب نمٌط يدفَعنا أن يمكن
ُمستقطبة صورٍة إىل نظر عندما االغتيال، عمليات يف البحث مجال إىل ل تحوَّ صحفي

بالزا. دييل حديقة يف معروفة غرِي عشبية لتلٍة مشوشة
فيلم يف مورمان ظهرت مورمان. ماري بواسطة املستقطبة الصورُة هذه التُقطت
التي هيل، جني صديقتها بجانب الشارع، يف واقفًة مبارشة تراها أن يمكنك زابرودر؛
من بالقرب التصوير آلة تضع مورمان كانت اللون. أحمر مميًزا المًعا معطًفا ترتدي
فرصة سوى لديها يكن ولم التحميل، إعادة يف بطيئٌة التصوير آلة أن تعلم كانت وجهها.
عىل للغاية حريصتنَي الصديقتان وكانت الرئيس. لزيارة تذكارية صورٍة اللتقاِط واحدة
مرَّت وبينما األُولينَي. الطلقتنَي حتى تلَحظا لم أنهما لدرجِة للحدث جيدٍة صورٍة التقاِط
نلتقط أن نريد «مرحبًا، قائلة: هيل نادت منهما، قدًما ١٥ بُعد عىل كينيدي سيارُة بهما
من ثانية ُسدس مرور بعد فقط التصوير؛ آلة مرصاع عىل مورمان وضغطت صورة!» لكم
كينيدي جسُد يتداعى الصورة، مقدمة ويف كينيدي. الرئيس لرأس الثالثة الطلقة إصابة

الُعشبية. التلة نرى الخلفية، ويف زوجته، باتجاه
كتاب يف مورمان صورِة عىل مصادفًة ليفتون ديفيد حصل ونصف، عاٍم مرور وبعد
من املدَّة تُغطي الصور من كبرية مجموعًة يضمُّ كتاب وهو التاريخ»، يف سود أيام «أربعة
فقد املشوَّشة. الصورِة يف رآه ما راعه وقد اليوم. هذا تَلت التي الثالثة واأليام نوفمرب ٢٢
املطبوعة، الصفحة عىل «هناك، :١٩٨٠ عام األدلة» «أفضل كتابه يف يقول ليفتون كتب
ليفتون ودرس إنسانًا.» يُشبه ما يوجد مبارشًة، وخلفها … ُدَخان نفثة يُشبه ما يوجد
تؤكد ولم األصلية. السالبة الصورة عىل الحصوَل استطاع إنه بل ة، مكربِّ بعدسٍة الصفحَة
آخَر مسلًَّحا شخًصا أيًضا رصد لكنه فحسب، الدخان نفثة بشأن شكوَكه نة امُلحسَّ الجودُة
يَديه يف ما بيشءٍ ويُمسك جسده، من الُعلوي الجزء «يُرى التلة، عىل آخر مكاٍن يف محتمًال
القتلة من املزيَد كينيدي اغتيال بحادثة آخرون ون مهتمُّ اكتشف وقد أفقي.» وضٍع يف
مستودع يف السادس الطابق متحف مديرَة ماك، جاري نجد فمثًال، املشوشة. الصورة يف
زيِّ يف إنسانًا كان لو كما يبدو ما عىل تعرَّفت ،١٩٩٤ عام منذ تكساس مدرسة كتب
يُغطي حنِي يف الشمس ضوء يف املميزة شارته وتلمع األسوار، أحد وراء يقف رشطي،

البندقية. فوهة من املنطلق الوميض وجهه
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وظالٍل عيوٍب سوى القتَلُة يكن لم به، إخباَرنا الجنائيون املحلِّلون يستطيع ما وبقْدِر
جاري إليه أشارت الذي الشارة رجل تحليالت فإحدى الواهم. التفكري عن فضًال الفيلم، يف
السور خلف يوَجد أن يجب فإنه عادي، حجٍم ذا الرجُل كان إذا أنه إىل لت توصَّ ماك،
الوضعية هذه أن ذلك من يُستنتج ما وأقلُّ األرض؛ فوق أقدام وأربعة قدًما ٣٠ بنحو

مدعوم. غري سيكون الرامَي ألن النار؛ إطالُق معها يستحيل
فقد وهم. مجرَد يكون ربما يراه كان ما أن املطاف نهاية يف ليفتون أدرك وقد
إليها لت توصَّ التي النتائِج مع بالفعل يختلفون الذين هؤالء أن اتضح «لقد قائًال: اعرتف
الذين بأولئك مقارنًة تلٍة عىل أشخاًصا «ترى» أن بكثرٍي األيرس من أنه وجدوا وارين لجنُة
يتأتَّى «كيف قائًال: تساءل مالحظاته، عىل املنطق هذا وبتطبيق اللجنة.» تقرير صدَّقوا
النهاية، يف … التحيُّز شديدة تكن لم األساسية الحسية إدراكي عمليات أن من التأكُد يل

كدليل.» كبرية أهميٌة لها ليس الفوتوغرافية التكبري عمليات أن إىل لت توصَّ

العقل خداع

موجودة أشياءَ نرى ال أننا أو موجودة، غريَ أشياءَ أحيانًا نرى أننا يدهشك ال أنه األرجح
ظل هو الباب عىل املعلَّق املعطف أن لحظية وبصورٍة ً خطأ م نتوهَّ أن السهولة فمن بالفعل.
حتى يكون أن يمكن بالفعل موجودًة ليست أنها نعلم أشياءَ عن والبحث متسلِّل. شخص
يف كبريًا وقتًا يُمضون الناس كان السنني، آالف مدار فعىل الوقت. لقضاء ممتعة طريقة
تخيُّل يف املساء أوقاَت ويقضون ُحب، السُّ يف مألوفًة أشياءَ ليستكِشفوا الظهرية، وقَت ل التأمُّ
والعرشون. الحادي القرن يختلف وال حيوانات. أو بٌرش أنها عىل النجوم يف وأشكاٍل أنماٍط
الغريبة لألشياء املخصصة اإللكرتونية املواقَع ح نتصفَّ ونحن الساعات نقَيض أن فيمكن
تخدعنا أعيننا أن ونعرف الوجوه. تُشبه يوميٍة ألشياءَ صوًرا أو املريخ، كوكب عىل الكثرية

آلَخر. وقٍت من
لألفكار ُعرضة أننا هو — إدراكه حتى أو — به االعرتاف إىل كثريًا نميل ال وما
صادقة نوافذُ أعيننا أن نعتقد ما فبقدِر البرصية. لألوهام ُعرضة نحن ما بقْدِر الوهمية
محايد. بياناٍت ُمعالج هي أدمغتنا أن يف بالثقة نشعر ونحن حياتنا نقيض العالم، عىل
للواقع. ودقيق عادل فهٍم نتاَج يبدو، ما عىل ومعتقداتنا أفكارنا تكون رءوسنا، داخل ومن
الكثيفة املعالجة عىل تعتمُد العالم رؤية عىل قدرتنا أن فمثلما جديد. من ُخدعنا قد أننا غري
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هو وكما العالم. فهم عىل قدرتنا تعتمد كذلك د، املعقَّ التخمينيِّ والعمل الكواليس خلف
إغراءً اإلدراكية األوهام أكثِر بعُض ينشأ املريخ، قنوات أو كانيزا مثلث إىل بالنِّسبة الحال

واألشكال. األنماط عن الدماغ لدى الدائم البحث من
ذهنك: عىل تطرأ التي اإلجابة والحظ عاٍل، بصوٍت التايلَ السؤال اقرأ

نوٍع؟ كل من السفينة ظهر عىل موىسمعه النبيُّ أخذها التي الحيوانات عدد كم

هل «اثنني». ١٠ أصل من ثمانية قرابِة إجابُة كانت التجاِرب، من كبريٍة ملجموعٍة وفًقا
ربما اإلدراكي، الخداع عن القراءة ِخضم يف بأنك القائلة الحقيقة إىل استناًدا قلتَه؟ ما هذا
النبيَّ وليس نوٌح فالنبي «صفر»؛ هي الصحيحة اإلجابة األمر. يف ما خدعًة ة ثمَّ أن شككَت
تحديد وبمجرد السفينة. عىل الحيوانات من نوع كل من اثننَي معه أخذ َمن هو موىس
مالحظة يف الناس من ا جدٍّ الكثري يُخفق ملاذا الشمس. وضوَح واضًحا األمر يُصبح الخطأ،
دراسة فرصة لهم تُتاح عندما وحتى نوح، النبيِّ بقصِة معرفتهم من بالرغم حتى األمر،
أن البداية يف يُخَربون عندما حتى ذلك، من إدهاًشا واألكثر يُريدونها؛ مدٍة ألي السؤال

ما؟ ً خطأ يحتوي قد السؤال
ويُجري وأشكال، أنماط وإيجاد وعالقاٍت روابَط استخالِص عىل العالم إدراُك يعتمد
كل فإن جملة، تقرأ فعندما الشعوري. إدراكنا مستوى تحت البحث من الكثريَ الدماُغ
عىل تموُّجاٍت تصنع كحصواٍت الصلة ذاِت األفكار من مجموعًة تلقائيٍّا ط تُنشِّ وفكرة كلمة
العديُد بينهما يجمع نوًحا والنبيَّ موىس النبيَّ ألن هنا تُفلح والخدعة البحرية. مياه سطح
وكان اإلنجيل يف ذكره ورَد نبيٍّا كان منهما فكلٌّ بالسؤال: الصلة ذاِت الخصائص من
من مقربٍة عىل الحصوات وتسقط فيها. دوًرا املاءُ لِعَب قصٍص يف تصويره جرى عجوًزا،
ما شيئًا ة ثمَّ أن تُدرك لم وأنت يتشوَّش. لم التموجات نمط أن لدرجِة البعض، بعضها
وكانت الكواليس. خلف فارٍغ كالٍم عىل معنًى إضفاءَ حاول دماغك ألن صحيًحا؛ يكن لم
أنه عىل ه فرسَّ دماغك لكن موىس، النبي عن سؤاًال قرأت فقد أدركته. ما كلَّ هي النتيجة

نوح. النبي عن سؤال
أخذه الحيوانات من نوٍع كل عدد كم املطروح: للسؤال أخرى صيغٍة يف فكِّر
تنبَّه الصيغة، بهذه السؤاَل الباحثون جرَّب عندما السفينة؟ ظهر عىل معه نيكسون
(الرؤساء األفكار من مجموعًة ط يُنشِّ نيكسون فاسُم الفور. عىل للخطأ تقريبًا الجميع
باقي عن بشدٍة تختلف االحتيال) من التربُّؤ الفنادق، عىل السطو عمليات األمريكيني،
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يُضفَي أن بسهولة يُمكنه ال فالدماغ بأكمله. النمَط شوَّشت الشاردة فالحصاة الجملة.
مكانها غرِي يف املوضوعُة موىس وحصاة املشكلة. إىل ينتبه ثَم ومن الُهراء؛ هذا عىل معنًى
نيكسون حصاة أن حني يف إليها، االنتباه لعدم تكفي لدرجٍة جيٍد بشكٍل النمط مع تنسجم
إليها. التنبُّه يسهل بحيث فوىضكبرية إىل تؤدي املتوقعة، بالطريقة ف تترصَّ التي الشاردة،
بكثري ألبعَد نطاقها يمتدُّ موىس النبيِّ عن املخادع السؤال قدَّمها التي الكاشفة الرؤية
تمريٌن هي بأكملها الذهنية فحياتنا خاطئة. كلماٌت فيها تُوضع التي العادية األسئلة من
وعادًة واملعنى. والروابط األنماط عن باحثًا املعلومات يُفرز فالدماغ األنماط. عىل للتعرُّف
لم وإن حتى بسيطة، جملة نفهم أن السهولة فمن جيد. بشكل االسرتاتيجية تُفلح ما
بشكٍل االسرتاتيجية تُفلح وأحيانًا الكلمات. من عينَه الرتتيب هذا قطُّ قبُل من نصادف
وأحيانًا إليه. يُلتَفت أن غري من يمرَّ أن يُمكن وموىس نوٍح النبيَّني بني فالخلُط للغاية. جيد
تماًما تفتقر معنًى ذاَت أنماًطا تجد أدمغتنا أن لدرجِة الروابط استخالص بشدٍة نُجيد

األمر. واقع يف معنًى أيِّ إىل

السبب إىل املصادفة من

بيشء األقل عىل تشعَر أال الصعب فمن منا. أيٍّ عىل الجيدة املصادفة تنطيلَ أن يُمكن
اتصاًال ى تتلقَّ عندما أو التايل، اليوم يف ق ويتحقَّ يشء عن حلًما ترى عندما االنبهار من
اكتشاف وبرنامج ذهنك. عىل اسمه ورود من لحظات بعد شخص، من ع متوقَّ غريَ هاتفيٍّا
يمكن تفاهًة املصادفات أكثر حتى أنه حدِّ إىل بالغٍة بحساسيٍة يمتاز أدمغتنا يف األنماط

لك. حدثَت لو مذهلة تبدَو أن
اليف) أمريكان (ذيس األمريكية» الحياة «هذه اإلذاعي الربنامج من حلقٍة يف
كمراسلة. األوىل أيامها من قصًة كوينيج سارة الصحفية تروي للمصادفات، ص املخصَّ
املائة، ميالدها بعيِد لتوِّها احتفلت قد كانت سيدٌة وهي تاتل، إسرت كوينيج استضافت
يف حدث مذهل يشء أكثر هو «ما للغاية: عاديٍّا سؤاًال سألتها بأنها كوينيج واعرتفت
يف كنُت عندما أنني هو يل حدث مثرٍي يشء «أكثر قالت: ثم للحظات، إسرت فكَّرت حياتك؟»
صديقة لديَّ قال، تاتل. إسرت قلت اسمك؟ ما املدرسة، مدير يل قال باملدرسة، األول اليوم
هذا وكان … العمر من عرشة الثانية يف كنت نفسه. االسم تحمل أيالند شيلرت جزيرة يف
«هذه كوينيج: تقول اإلجابة. من باإلحباط شعرت أنها كوينيج اعرتَفت يل.» بالنِّسبة مثريًا
فكيف الفضاء، إىل والسفر الحاسوب وأجهزة والسينما السيارات ظهور شاهدت املرأة
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األمر، يف النظر إعادُة عليها يتعنيَّ إنه قالت كوينيج أن غري النحو؟» هذا عىل إجابتُها تكون
وقد الحلقة. أثناء املستمعني من املصادفات من ا جدٍّ الكثري إىل استمعت أن بعد وذلك
مصادفًة املصادفة تكون ال عندما «حتى بذهنك، عالقًة تظل املصادفات إن قائلة اعرتَفت

اإلطالق.» عىل
للتزامن غريبٍة أمثلٍة حول تدور التي القصص فإنَّ األنماط، برصد األمر يتعلَّق عندما
النوعيَة هذه باعتبارها املصادفات يف التفكري إىل نميل فنحن الجليد. جبل قمة مجرُد هي
من تدل، املصادفة لكن مشرتكة، عائالت أسماء أو نبوئيٍة بأحالٍم تتعلَّق التي القصص من
املصادفات فإن املنطلق، هذا ومن آخر. يشء مع ظاهريٍّا يتزامُن يشءٍ عىل الفنية، الناحية
قد واملزارع زوجتك. فتغضب جارًحا، شيئًا مثًال تقول فقد جانب. كلِّ من بنا تحيط
علبتَي حياته يف يُدخن كان ربما وَجدك وفري. بمحصوٍل وينعم حقله، يف البقر روث يضع
ما رشكٌة تُعنيِّ وربما عام. ١٠٠ الحياة قيد عىل ظلَّ ذلك ومع الواحد، اليوم يف سجائر
مدربًا قدم كرة فريُق يُعنيِّ وربما السنوية. الربع إيراداتها وترتفع جديًدا تنفيذيٍّا مديًرا
ما يشءٍ بني تزامنًا ة ثمَّ أن يبدو وقٍت أي ففي للغاية. سيئًا كرويٍّا موسًما ويقيض جديًدا
يفتقر تعليٍق حول عاديٍّا ِشجاًرا أو يتحقق عادي غريَ حلًما اليشء ذاك كان سواءٌ وآَخر،

إليه. التنبُّه من نفسها تمنَع أن ألدمغتنا يمكن ال الحكمة، إىل
خدِشها، إىل تحتاج حكٍة مثل فهي كبري، حدٍّ إىل مشبعٍة غريُ ذاتها حدِّ يف املصادفة لكن
ليس املصادفة ورصد األنماط، تستكمل أن تُريد فأدمغتنا مكتمل. غرِي رضيبيٍّ إقراٍر أو
حَدثنَي، بني ما نوٍع من رابًطا نرصد وعندما العالم. عن مفيد يشءٍ لتعلُّم مقدمٍة سوى
أن فاألرجح ما، يشءٌ حدث فإذا األشياء. عمل آليِة عن دليٍل عن نكشف قد بهذا فإننا
مهمة. مسألٌة السببية العالقات عىل فالتعرُّف سببية. العالقة تكون فقد سيحدث؛ اآلخَر
واملصادفات فيه. والتحكم بنا املحيط بالعالم بالتنبُّؤ لنا تسمح والنتائِج األسباِب ومعرفة
عن نعجز فعندما لها. واضح تفسريٌ يوجد ال ألنه بالذاكرة؛ تظل تاتل إسرت مصادفة مثل
تُراودنا املصادفة تلك تجعل وأدمغتُنا بأذهاننا. املصادفة تعلق ا، مهمٍّ يبدو ما يشءٍ تفسرِي

السبب. نفهُم حني النمط، يكتمَل حتى أذهاننا يف تعلُق يجعلها ما باستمرار،
ال منها اآلخر البعض لكن حقيقي؛ معنًى ذات املصادفات بعض أن هي املشكلة
الزوجات، تُغضب ما كثريًا للمشاعر املراعية غري والتعليقات املعنى. من كثريًا يحمل
مفيدٌة السجائر أن افرتاُض الخطأ من يكون قد أنه غري بالفعل. املحاصيل يُغذي والروث
وربما التدخني. يف ويُفرط عام ١٠٠ العمر من يبلغ شخًصا تعرف ألنك فقط لصحتك
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أُلقي أو إليهما الفضُل نُسب وربما أخرَق؛ املدرُب كان وربما عبقريٍّا التنفيذي املدير كان
األنماط اكتشاف وبرنامج وجودهما. عن النظر برصِف سيحدث كان ليشءٍ عليهما اللوم
إلبقائه الجودة يف للتحكُّم بَرناَمٌج بداخله ليس لكن للغاية، اس حسَّ أدمغتنا يف املوجودة
إحصائياٍت يتطلب بالفعل آخر شيئًا يُسبِّب ما يشءٌ كان إذا ما فمعرفة السيطرة. تحت
األنماط لتفسري أدمغتنا تطورت وقد تلقائيٍّا. لنا تتيرسَّ ال العلمية الطريقة لكن وتَجاِرب،
افرتايض. بشكل معنًى ذا باعتباره رابٍط كل مع التعامَل يعني ما وهو وبحسم، برسعة
صوَت يسمع عندما األيام أحد يف الغابة يف يسري األوائِل أسالفنا أحَد أن تخيَّل
بأنه لألمر فتفسريك الزقزقة. عن املكان يف الطيور كل ف وتتوقَّ األشجار، بني خشخشٍة
أن يمكن محتملة، تفسريات يف التفكري يف الالزم من أطول وقٍت قضاء أو مصادفة، مجرد
قدرة تحسنت وكلما باملكان. مفرتس حيواٌن هناك كان فربما التكلفة. باهظ ً خطأ يكون
قدرتُهم زادت املنطقية، لألسباب الرسيع واالستنباط األنماط رصِد عىل األوائل أسالفنا
انتقل الذي أسالفنا وموروُث األنماط. استنباط إىل تميل التي جيناتهم وتمرير البقاء عىل

األسباب. واستنباط املصادفة رؤيِة عىل مربَمج دماٌغ هو إلينا

فباالستعانة جيد. بشكل واألسباب لألنماط حساسيتنا فرُط يخدمنا األحيان، أغلب ويف
وكيف حولنا من العالم طبيعَة باستمراٍر نتعلم الواعي، التدبُّر أو ل التمهُّ من يسرٍي بيشءٍ
بني العالقة ل تأمَّ ذاك. أو النحو هذا عىل عمله سبَب بالضبط نعلم ال عندما حتى يعمل،
نيويورك مكتبة نحو أسريُ وأنا إجابة. عىل والحصول زٍر عىل الضغط والنتيجة: السبب
عند إنه املشاة. عبور زرِّ عىل أمرُّ الكتاب، هذا بشأن أبحاثي استكمال أجِل من العامة
الكبريين الحجريَّني لألسدين املواجَهني أفنيو، فيفث وجادة فريست فورتي شارع ناصية
معهما الصور بالتقاط للسائحني تسمح وضعيٍة يف املكتبة، خارج هدوءٍ يف يرقدان اللذَين
ة جادَّ يف املرورية اإلشارة ل تتحوَّ لحظات، مرور وبعد الزر. عىل أضغط اإلجازات. أيام
طريقي. وأواصل املركبات، جميع تتوقَّف األحمر. اللون إىل األخرض اللون من أفنيو فيفث
يحدث ما نوٍع من مرئي غريُ سحٌر — شيئًا عنها أعلم ال الفعلية اآللية أن من بالرغم حتى
تتحول واإلشارة أضغط، فأنا السببي. االرتباط باستنباط أهتم ال — واإلشارات الزرِّ بني

ونتيجة. سبب عالقة األحمر. اللون إىل
فإن تايمز»، «نيويورك بصحيفة ٢٠٠٤ عام نُرشت مقالٍة يف لوا مايكل أوضح وكما
يف فالتحكُّم طويل». وقٍت منذ املشاة عبوِر أزراِر أغلب عطَّلت «املدينة أن هي املشكلة
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املسري، يف يشء كل يستمرَّ فحتى دة. ومعقَّ شاقة مهمٌة كبريٍة مدينٍة أرجاء يف بكفاءٍة املرور
الناس ُمنح فإذا وعناية. بدقٍة م مصمَّ زمنيٍّ جدوٍل وفَق املرورية اإلشارات تعمل أن يجب
ربما مثيل بورين الصَّ غريَ املشاة فإن املشاة، إشارة فيه تُيضء الذي التوقيت تحديد ُسلطَة
العرشين، القرن ثمانينيَّات ففي ولذا املدينة. يف الحركة تُشل وربما يشء. كل يُفسدون
تقريبًا. األزرار كلُّ وُعطِّلت بالكامل، أوتوماتيكي نظاٍم إىل هدوءٍ يف النقل وزارة تحوَّلت
قرَّر ولكن السنني. بمرور اإلنشائية التجديدات خالل املعطَّلة األزرار من الكثري أُزيل وقد
عىل منها الكثريُ بقي ولذا التكلفة. يستحق ال وإزالته زرٍّ كل إىل ه التوجُّ أن املدينة مسئولو
السري إشارة أن من بالرغم حتى عليها، بالضغط واٍع غريَ للطريق عابر كلَّ لتُغري حاله،

يضغط. لم أو الزر عىل أحدهم ضغط سواءٌ ثابتة، زمنية فواصل عند تُيضء
نيك كتب املصاعد. يف األبواب» «غلق زر عىل يبدو، فيما ينطبق، نفُسه واألمر
املصاعد، معظم «يف يوركر»: «نيو صحيفة يف ٢٠٠٨ عام نُرشت مقالٍة يف باومجارتن
األبواب.» غلق زرُّ يعمل ال التسعينيَّات، أوائل منذ ُركِّبت أو بُنيت التي تلك يف األقل عىل
التفسريات أحد تعمل.» أنها تعتقد تجعلك لكي األساس يف هناك موجودة «هي واستطرد:
املعقول، حدود يف االنتظار أوقاُت تبقى حتى املرورية: املشكلة تفسري يشبه املحتملة
صعوًدا الناَس تنقل بحيث متكاملة، كمجموعٍة املزدحمة األبنية يف املصاعد تعمل أن يجب
يُِخلُّوا أن يمكن ثواٍن بضَع رحلتهم زمن اختصار يُحاولون الذين فالناس تناُغم. يف ونزوًال
عامَل أو إطفاء رجَل كنَت إذا إال يعمل ال األبواب غلق مفتاح فإن ولذا كامًال؛ باإليقاع
صحيفة أجَرته لتحقيٍق وفًقا التفسريات. أحد هذا األقل، عىل خاص. ِمفتاٌح لديه صيانة
ُركِّب قد يكن لم أنه أو انكرس، قد الزر أن وهو محتمل آخُر تفسريٌ ة ثمَّ دوب»، سرتيت «ذا
املصاعد مو وُمصمِّ املعماريون يعلم حال، أي وعىل بشكوى. أحٌد يتقدم ولم األساس، من
يتدىلَّ معِدني صندوق بداخل مظِلم عموٍد عىل ونزوًال صعوًدا األقدام مئاِت الناس حْمل أن
تقريبًا تحكٌم لدينا يكون ال عندما سيما ال مقلًقا؛ أمًرا يكون أن يمكن الكبالت أحد من
النية؛ حَسنة كخدعة مكانه يف يعمل ال الذي األبواب غلق زرَّ يرتكون فهم ولذا العملية. يف

األمر. عىل مسيطرون بأنهم الناس يوهم تمويهي زرٌّ
أدمغتنا تُخربنا األمر؛ نهاية يف األبواُب وتنغلق الزر؛ نضغط فنحن الحيلة. وتفلح
اللحظة يف األبواب تنغلق ال (وعندما األبواب. غلق يف يتسبَّب ما هو الزر عىل الضغط أن
ذلك أن عادًة منا ظنٍّا متتالية رسيعًة ضغطاٍت عليها نضغط الزر، عىل فيها نضغط التي
الزرَّ بأن باملعرفة املتظاهرين األشخاص أحد يخربنا أن وإىل املطلوبة.) النتيجة سيُحقق
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الوحيد الغرض االحتمالية. يف التفكري مجرد حتى يُربِّر ما لدينا يكون ال يعمل، ال قد
دون فيه تنغلَق أن يُفرتَض الذي الوقت قبَل املصاعد أبواب إغالق هو الحياة يف الزر من
الخدعة هذه يف متورِّطون املصاعد مهنديس أن يشكَّ أن يمكن وَمن الزر، عىل الضغط
والقفز الرسعة بهذه األنماط رصد عىل قادرًة أدمغتنا تكن لم إذا ذلك، ومع الكبرية؟ العامة
يعمل. ال زرٍّ عىل الناس أحد يضغط مرة أول من الحيلة النكشَفت سببيَّة، استنتاجات إىل
التي األشياء من بدءًا لها، حَرص ال التي الخرافاُت بها تُولد التي الطريقة هي تلك
أجل من الخصوصيَّني جوربَيك ترتدي فقد بالداء. الداء معالجة إىل وصوًال الحظَّ تجلب
كلتا يف عنك. الربُد فيزول وهميٍّا دواءً وتتناول الوظيفة، عىل وتحصل لوظيفة، مقابلٍة
نفَسه يمنع أن يستطيع ال دماغك لكن فعلَت، بما حدثَت التي للنتيجة عالقَة ال الحالتني،
النتيجة يف تسبَّب ما هو ذاك أو اليشءَ هذا أن وافرتاض ببعض، بعضها األشياء ربط من

الوهم. هذا مقاومة عن املرء يعجَز أن ويمكن حدثت. التي

بينهما صلة وال صحيح، وهذا صحيح، هذا

جهدي قصارى أبذل أن األمهات كلِّ مثَل أردُت شابة، «كأمٍّ تقول: ماسنجر سيتفاني كتبت
لفحوصات وتحمله طبيعية رضاعًة طفلها تُرضع كانت الجديد.» بمولودي العناية يف
عىل حَرَصت التطعيمات، بعَض يه لتلقِّ الوقُت حان قد بأنه علمت وعندما منتظمة. طبية
الطبية العيادة يف أحٌد يُبلغها لم إنه ماسنجر تقول ذاِته. اليوِم يف الطبيب إىل به ه التوجُّ
ذلك. عن تسأل أن ببالها يخطر ولم السلبية، االستجابات أو املحتملة الجانبية باآلثار

املذهلة». ميالني «حصبة كتاب مؤلفة هي الثاني. الفصل يف ماسنجر التَقينا لقد
،٢٠١٤ عام نهاية يف الند ديزني يف الحصبة تفيشِّ أعقاب يف األنظاَر، كتابُها لفت عندما
ى تلقَّ كوم، دوت أمازون موقع فعىل الالذع. والنقد للسخرية هدًفا ماسنجر أصبحت
شخًصا ة ثمَّ أن يُصدِّقون ال أنهم املعلِّقون أعلن فقد الساخرة. التعليقات مئات الكتاب
تكن لم التطعيمات، من القلقني اآلباء من الكثري مثل لكن أطفاله. تطعيم يف يرتدَّد

مخاوفها. املأساُة شكَّلت فقد اللقاحات. دائًما تُعارض ماسنجر
قلَّما سعيد كرضيٍع األول مولودها فيها تصف مقالًة ماسنجر كتبَت ،١٩٩٨ عام يف
وقىض اليوم بقيَة ويبكي يرصخ ظل «لقد ماسنجر: وقالت تطعيمه. جرى أن إىل يبكي؛
إىل ذلك بعد يبدو فيما يتعاىف أخذ إنه قائلًة استطرَدت ثم َجفن.» له يغمض أن دون ليلته
يرصخ «كان طفلها أن ماسنجر ح وتوضِّ أشهر. أربعة ُميضِّ بعد جديدة جرعات ى تلقَّ أن
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كنت اإلطالق. عىل تهدئته عىل قادرًة أكن ولم املنزل، إىل أخذْته املرة. هذه أعىل بصوٍت
يف استمر وقد أبًدا)، يفعله يكن لم يشء (وهو الفور عىل يتقيَّأ وكان ثديي من أُرضعه
تدوران عيناه وأخذت ظهِره تقويس يف بدأ إنه بقولها حالته ماسنجر ووصفت الرصاخ.»
تحديد عن األطباء عجز الفحوصات، من شهور وبعد يرتعش. وجسده ُمقلتَيهما يف
بولدها ماسنجر عادت اإلطالق. عىل ة مبرشِّ تكن لم مَرضه مسار احتماالت لكنَّ السبب،
أشهر.» ستة بعد الحياة فارق أن إىل ناظري أمام يحترض وهو أراقبه «وأخذُت البيت إىل
حياة «تبدَّلت ماسنجر: تقول يبدو. ما عىل األمَرين بني الربط عدم عن عجزت وقد
ذهن يف عالقًة املصادفة وظلت التطعيم.» فيه ى تلقَّ الذي اليوم من تماًما جاسون ولدي
حواريٍّا بَرنامًجا تُشاهد كانت أعوام، أربعة انقضاء بعد ثم تفسري. بانتظار ماسنجر،
وتذكر التطعيم. عن اليوم ذاك َحْلقة كانت شو». دوناهيو فيل «ذا باسم شعبية ذا أمريكيٍّا
ال األمر إن وقال التطعيم، مخاطر من حذَّر أطفال، طبيب وهو الضيوف، أحد أن ماسنجر
أعصاب أطباء أغلب إن األطفال أعصاب طب يف اختصايصٌّ وقال اللقاحات. َي تلقِّ يستدعي
كان ُصِعقت.» «لقد تقول: ماسنجر كتبت التطعيمات. أطفالهم إعطاءَ يرفضون األطفال
النهاية. يف اكتمل قد النمط يكون الطريقة وبهذه بانتظاره. كانت الذي التفسريَ هو هذا

ابنها. مرض يف تسبَّبَت التي هي اللقاحات أن علمت فقد تفسريها. أمكَن فاملصادفة
يف بها التَقينا وقد اللقاحات مناهضة مجال يف بارزة أخرى ناشطٌة فيرش، لو باربرا
٢٠٠٤ عام نُرشت مقالٍة يف نادمًة اعرتَفت لقد مشاِبهة. تجِربٌة لها كانت الثاني، الفصل
طبيب إىل الرضيع طفيل أخذُت عندما تشكُّك دون «وثقُت قالت: إذ «ماذرينج» مجلة يف
وعندما العرشين.» القرن سبعينيَّات أواخر يف التطعيم جرعات ي تلقِّ أجل من األطفال
وكتبت روتيني. ثالثيٍّ تطعيٍم ي لتلقِّ فيرش أخذته العام، ونصف عاَمني كريس ابنها بلغ
فعند تماًما.» مختلًفا «طفًال ولُدها أصبح الجرعة، ي تلقِّ من ساعات غضون يف إنه تقول
إىل صعدت لذا العادة؛ غرِي عىل هادئًا كان املنزل أن الحَظت املساء، ذاك املنزل إىل عودتها
هزاز كريسٍّ عىل جالًسا ألجده نومه غرفِة إىل «دلفُت كريس. عىل لالطمئنان العلوي الطابق
ابيضَّ لقد الغرفة. باب عند واقفًة رؤيتي عن عاجًزا كان لو كما مبارشة، أمامه يُحملق
عيناه، وزاغت جفناه، رفَّ باسمه، ناديتُه وعندما اليشء. بعض شفتاه ت وازرقَّ وجهه
فقد التالية. األسابيع مدار عىل استمرت التغيريات إن فيرش تقول كتفه.» عىل رأُسه ومال
الحروف تذكُّر عن عاجًزا أصبح كما األشياء، إىل االنتباه يف صعوبًة يجُد كريس أصبح
النهاية، ويف يبتسم.» يَُعد لم للغاية، سعيًدا كان الذي الصغري، «وَلدي األعداد. أو األبجدية
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إعاقاٍت يشمل بما طفيًفا، دماغيٍّا تلًفا «يُعاني بأنه كريس حالُة صت ُشخِّ فيرش، تروي كما
االنتباه.» نقص واضطراب التعلم يف متعددًة

أشار وثائقي فيلم وهو اللقاحات»، «مقامرة فيرش شاهَدت ونصف، عاٍم ُميض بعد
مئات لدى دماغيٍّا تلًفا سبَّب الثالثي التطعيم يف الديكي السعال ن مكوِّ أن إىل ضمنيٍّا
االستجابة من كريس نجا «لقد تقول: الحًقا كتبَت فقد املصادفة. تفسريُ وأمكن األطفال.
يسريون الذين الجرحى بني من «إنه وتابَعت: اللقاح.» ي تلقِّ عند الجسم يُصِدرها التي
مخاطَر أن يتضح عندما الطفولة مرحلة يف سلبًا مستقبلهم يتأثَّر والذين األرض، عىل

«.٪١٠٠ نسبتها التطعيم

«هذا والسبب: املصادفة بني الخلِط بعدم إليه املنتسبني يُذكِّر تعبريٌ لديه الطبي املجتمع
مثل النمو اضطرابات أعراض أن فصحيٌح بينهما.» صلَة وال صحيح، وهذا صحيح،
اآلباء كان إذا أنه أيًضا وصحيح وعاَمني. عاٍم سن بني واضحًة تصبح ما كثريًا د التوحُّ
من كبريًا عدًدا ون يتلقَّ أطفالهم فإنَّ للتطعيمات، به املوىص الزمني الجدول يتَّبعون
ثَمة يوجد ال أنه إىل يُشري الِعلمية األدلة من األكرب الجزء لكن ذاِته. الوقت يف اللقاحات
يتأثر قلما َحْدسنا لكن التوقيت. يف مصادفة ِسوى ليس فالرابط األمرين. بني ارتباٌط
بني الربط يُريد فحدسنا للمصادفة. معنَى ال بأنه تُخربنا عندما سيَّما ال باإلحصائيات،

النتائج. واستخالص املتناثرة األجزاء
أنهم األمريكيِّني اآلباء نصف من أكثُر ذكر ،٢٠٠٩ عام أُجريت بحثية لدراسٍة ووفًقا
بعض أن املشاركني ربُع واعتقد خطرية. سلبية أعراٍض يف اللقاحات تتسبَّب أن يخَشون
ألوهام ُعرضًة كوننا إىل واستناًدا األصحاء. األطفال لدى د التوحُّ يُسبِّب أن يمكن اللقاحات
للمعلومات مهم مصدٌر فاإلنرتنت األسباب. معرفُة الصعب من ليس والسبب، النمط
له حَرص ال عدًدا لنا تُتيح أن يمكن بالفأرة نقرات وبضع اآلباء، من الكثري إىل بالنِّسبة
قد بأنه قناعٍة عىل آلباء وفيرش، ماسنجر قصة مثل واألخبار، القصص من يبدو فيما
أن بعد السابق يف سليًما كان الذي لطفلهم الصحية الحالة يف تحوٌل أعيُنهم أمام حدث
والخرباء فني واملثقَّ لآلباء حركًة نُطالع أن يُمكننا إضافية، نقرات وببضِع اللقاح. ى تلقَّ
بني ارتباًطا ثَمة إن جميًعا يقولون والذين يبدو، ما عىل املوثوقني العلماء من ومجموعة

رضر. من أصابهم وما اللقاح األطفال ي تلقِّ
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يكون أن ينبغي أنه لو كما يبدو أنه لدرجِة قويٍّا السبب وهُم يكون أن ويمكن
مغريًا يكون أن يمكن لذلك، ونتيجًة إليك. بالنِّسبة بديهيٌّ هو مثلما اآلَخرين لكلِّ بديهيٍّا
وأن كاذبًا؛ يكون قد د والتوحُّ اللقاحات بني رابط وجود يُنكر شخص أي بأن االعتقاُد
اختصاصيُة كاتا آنا أْجَرت ،٢٠٠٩ عام يف للقاحات. األكيد الخطر إلخفاء مؤامرًة ثمة
اللقاحات بخصوص الزائفة املعلومات عن شاملة بحثية دراسًة الطبي األنثروبولوجيا علم
كان له تحليًال كاتا أْجَرت إلكرتوني موقٍع فكل الفتة. النتائُج وكانت اإلنرتنت. شبكة عىل
اختارتها التي املواقع تكن ولم األمر. يف مؤامرًة ثَمة أنَّ بأخرى أو ما بطريقٍة يزعم
إليها ل التوصُّ جرى التي البحث نتائج من األوىل الصفحة يف جاءت فجميُعها مغمورة؛
املؤامرة نظريات وتقوم و«التطعيم». «اللقاح» مثل جوجل عىل محايدة مصطلحاٍت بكتابة
ُخمس اعتقد ،٢٠١٤ عام أُجريت لدراسٍة وَوفًقا االرتياب. جنون يف از الحفَّ العامل مقاَم
لتطعيم يتآَمرون والحكومة األطباء أن — وحدهم اآلباء وليس — البالغني األمريكيني
من ذلك وغري د التوحُّ تُسبِّب اللقاحات أن يعلمون أنهم من بالرغم حتى األطفال
جال، السِّ واحتدم ذلك. من متأكِّدين ليسوا إنهم غريهم ٪٣٦ وقال النفسية. االضطرابات

السبب. وهُم رشارته، وأطلق املؤامرة نظريات أشعَلته الذي
مصادفة. من مؤامرًة تخلق كونُها حيث من فريدًة للَّقاحات املناهضة الحركة ليست
اللقاحات بني الوهميِّ الرابط من املرات مئات أضعُف هي التي املصادفات، فحتى
إليها يُنظر عندما الرشِّ من نفِسه القدِر عىل تنطوي أنها عىل إليها يُنَظر د، والتوحُّ
متخبطة، حرٍب إىل يؤدي إرهابيٍّا هجوًما املصادفة تلك كانت فسواءٌ املؤامراتي. باملنظور
تعرَّض رئيٍس بجانب مظلٍة فتَْح أو هواء، به ليس قمر سطح عىل يرفرف عَلًما أو

املؤامرة. نظريات حياة رشياُن هي املصادفات فإن لالغتيال،
عىل تفسريها يتعذر غريبٍة أشياءَ عن بِهمة يبحثون املؤامرة نظريات أصحاب أفضل
واستخالُص املتناثرة األجزاء ربُط الواقع، يف مؤامرة. وجود عىل أدلًة العتبارها يبدو ما
ديفيد كتاب ْل تأمَّ ذلك، عىل وكمثاٍل املؤامرة. نظريات أصحاِب شعار هو منها النتائج
إنهاؤها)». يُمكن (وكيف الدولية للمؤامرة أيك ديفيد «دليل املعنَون ٢٠٠٧ لعام أيك
كلمة فيها ذكر التي املرات عدد وأحَصيا أيك، كتاب فلمينج وكريس جني إيما درست
الكلمة تلك من سيًال وَجدا وقد ذلك). إىل وما روابط رابط، (مرتبط، مشتقاتها أو «ربط»
األجزاء ربط فيها ذُكر ٦٢٥ البالغة الكتابة صفحات من ٢٠٠ من فأكثر اتها؛ ومشتقَّ
الفقرات يف فمثًال مرة. من أكثَر العبارة ذُكرت الصفحات، هذه من كثرٍي ويف املتناثرة،

187



ُمتشكِّكة عقول

بني الربط يتمُّ عندما فقط الكلية الصورة رؤيُة «يمكن لقرَّائه: أيك يقول األوىل، القليلة
،٢٠١٤ عام يف يوتيوب عىل فيديو مقاطِع مجموعَة أيك بدأ وعندما املتناثرة.» األجزاء
أن بد ال املؤامرة، عىل تدل إشاراٍت عن باحثًا األسبوعية الصحَف فيها يفحص أخذ التي
األجزاء وربط أيك «ديفيد الفيديو مقاطِع مجموعَة أسمى فقد سهًال. كان العنوان اختيار

املتناثرة».

الظاهرة» املالبسات يف «فقاقيع

بإيجاد يُغرياِننا جزآن ثَمة الرئيس. واغتيال املفتوحة املظلَّة بدأنا: حيث إىل ينقلنا هذا
يف املظلة لرجل يُقاوم ال الذي اإلغراء أبدايك جون الكاتب رصد فقد األمَرين. بني رابط
سواء، حدٍّ عىل ومشئوم «غريب بأنه إياه واصًفا ،١٩٦٧ عام يوركر» «نيو بصحيفة عموٍد

تميمة». مثل التاريخ عنق يف يتدىلَّ فهو
النواب مجلس كان ،١٩٧٨ عام ففي اللغز. ُحلَّ ن، التكهُّ من عاًما ١٥ ميضِّ وبعد
لجنُة التحقيَق هذا تولَّت وقد كينيدي، اغتيال عن متجدِّد تحقيٍق خضمِّ يف األمريكي
عن اللجنة أفرَجت املظلة، رجل ب تعقُّ إىل سعيًا للمجلس. التابعة االغتياالت يف التحقيق
وأخريًا، اللجنة. مع التواصَل الرجَل هذا يعرف شخص أي من طالبًة حافة، للصِّ صورٍة
الذي الغامض الشخص فهذا املظلة. رجل ُهوية ُكِشفت ا، رسٍّ عنه أصدقائه أحِد إبالِغ بعد
بعملية ني املهتمِّ يُراود ظل الذي اللغز وراءَ يقف كان الذي الرجل هذا الغريبة، املظلَّة حَمل
ويت. ستيفن لوي ويُدعى التأمني مجال يف مبيعات مندوُب أنه اتَضح لسنوات، االغتيال
التي املظلة «هل الرجل: عىل مباًرشا سؤاًال أعضائها أحد طرح فقد اللجنة. تُراوغ لم
أغمض نوع؟» أي من سالٍح أو بندقيٍة عىل احتَوت ١٩٦٣ نوفمرب ٢٢ يف بحوزتك كانت
أن املدهش اليشء «ال.» نافيًا: جانب إىل جانٍب من وهزَّها قليًال، رأسه وأحنى عينَيه الرجل
واعتُربت بجانبه، املنضدة عىل موضوعًة كانت فقد املظلَّة. بتلك يحتفظ يزال ال كان ويت
من املظلة تفتح أن اللجنة يف شابٍة سيدٍة من ُطلب وقد .٤٠٥ رقم تحت األحراز من ِحرًزا
اللجنة رئيس علَّق الجالسني، اللجنة أعضاء باتجاه تبسُطها بدأت وبينما فْحصها. أجل
ص املخصَّ املكان إىل بذلك وأومأ بها.» االتجاه هذا يف التحوُل عليك يتعني «ربما قائًال:
قد كان لو كما بقوة، املظلُة انبسطت الضحك، يف القاعة انفجرت وبينما حافة. للصِّ
سالٌح يوجد يكن لم أنه «أظن إحباط: بنربة قائًال اللجنة رئيس اختتم فجأة. ريٌح أصابها

بداخلها.»
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عند قصته؟ كانت فماذا الرئيس، عىل الرَّصاص أطلق قد ويت يكن لم إذا لذا
يحمل كان أنه اعرتف كما بالزا. دييل حديقة يف بالفعل كان بأنه الرجل اعرتَف استجوابه،
وقال يحملها. وهو غريب بشكٍل األمر حقيقة يف ف ترصَّ أنه أيًضا واعرتف بالفعل. مظلًة
كان الغريب فترصفه متآمر. أليِّ هًة موجَّ تكن لم ولكنها إشارة؛ األمر واقع يف كانت إنها

نفِسه. كينيدي الرئيس إىل يوصلها أن أراد منه إشارًة
أحدهم ذَكر القهوة، تناول اسرتاحِة خالل محادثٍة «يف قائًال: اللجنَة ويت أخرب
أو ما بدرجٍة وضعتُه، محافًظا، شخًصا وبوصفي كينيدي. أرسة غضَب تُثري املظلة أن
كينيدي، جوزيف عمل فحسب.» مناكفته عىل عازًما وكنُت الليربايل املعسكر يف بأخرى،
العاملية الحرب سبقت التي الفرتة يف إنجلرتا يف املتحدة للواليات سفريًا كينيدي، جون والد
نيفيل الربيطاني الوزراء رئيس موقَف دعمه بسبِب الذع النتقاٍد تعرَّض وقد الثانية،
واتساًقا سوداء. مظلٍة حْمَل اعتاد تشامربلني أن لُوحظ وقد لهتلر. امُلسرتيض تشامربلني
كينيدي. أرسة حلق يف شوكًة أصبحت وربما لالسرتضاء، رمًزا املظلة أصبحت ذلك، مع
لالسرتضاء مناوئة مشاعر أيُّ لديه ليس إنه قال فقد ويت؛ يعني هذا من أيٌّ يكن ولم
سوداء، مظلًة يحمل كان أنه تصادَف أنه هنالك ما كل ذاتها. كينيدي سياسات حتى أو
قائمة مناكفة األمر يف ما كلُّ مؤامرة، هناك تكن لم املدينة. يف كينيدي مرور وتصادف

نَْزوة. عىل
تكون الحقيقة أن فهو املظلة، رجِل قصِة من استفادته يُمكننا درس هناك كان لو
يتعذر ما تفسرِي يف اليائسة الراسخة فرغبتنا تخيُّلُه. يمكننا يشء أي من أغرَب أحيانًا
أبدايك: تساءل وقد مظلمة. منعطفاٍت يف ونتخبُط الطريق نضلُّ تجعَلنا أن يمكن تفسريُه
يشء ضعن يتمخَّ قد واملكان الزمان من ا جدٍّ ضئيل جزء ألي مشابه تدقيق أي كان إذا «ما
الظاهرة.» املالبسات يف وفقاقيُع التواءات، االتساق، عدم من صور فجوات، مشاِبه؛ غريب
مجهٍر تحت ية الكمِّ الغرابة أمام املجاَل العادية الفيزياء قواننُي بها تُفسح التي بالطريقة
مراِوغة داالس يف الثواني بتلك املتعلقة «الحقيقة يقول: كتب وقد الكفاية. فيه بما قوي
التجريبيُّ املذهُب أصبح مًدى أيِّ إىل يبدو، فيما يُظِهر، عنها «البحث واستطرد: ة.» بشدَّ

حر.» السِّ من وخطرية شديدة مقربة عىل
من بدءًا السحر. من نوٌع بحقٍّ هي فوضوي، يشءٍ يف معنًى رؤيِة عىل قدرتنا إن
يعتمد الحياة، وجه تُغريِّ جديدة تقنياٍت ابتكاِر إىل وصوًال مالئمة مضاهاٍة إىل ل التوصُّ
عن فالتعلم أيًضا. للعلم األساسية الركيزة هو وهذا الروابط. رصد عىل اإلبداعي التفكري
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والعشوائي. منها الحقيقيِّ ملعرفِة وفرزها البيانات، يف أنماٍط إيجاِد عىل تدريٌب هو الواقع
التي والرضيبة موجوداتنا. أهم أحُد العشوائية ال املعنى رؤيِة إىل يميل الذي والدماغ
األمر. واقع يف بينها صلة ال التي املتناثرة األجزاء بني األحيان بعض يف الربط هي ندفعها
جعلته البسيطة» «مناكفته أن فكرة أدنى لديه يكن لم أنه ويت زعم جانبه، من
باالرتياح يشعر يكن لم أنه الواضح ومن املؤامرة. نظريات من الكثري يف بارزًة شخصيًة
تصادف التي اللحظة يف كينيدي مناكفِة عىل الحال بطبيعة نادم وأنه االهتمام، هذا إزاءَ
لألرقام جينيس موسوعَة أن لو «أعتقد منتحبًا: ويت قال الناس. وسَط فيها ُقتل أن
الوقت يف الخطأ املكاِن يف يظهرون الذين األشخاص بأسماء قائمٌة لديها كان القياسية
من حتى يقرتب أن دون القائمة، هذه متصدًرا لكنُت الخطأ، اليشءَ ويفعلون الخطأ

آخر.» منافس أيُّ مرتبتي
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الساعات يف املاليزية األجواء تُغادر ٣٧٠ رقم املاليزية الجوية الخطوط رحلُة كانت بينما
املراقبة يف للعاملني هانئة ليلًة بهدوء طيَّاروها تمنَّى ،٢٠١٤ مارس ٨ فجر من األوىل
قد الطائرة كانت الالسلكي. الخروج لتسجيل معتاد إجراء وهو كواالملبور؛ يف الجوية
بكني. الصينية العاصمة إىل متوجهًة دقيقة، ٤٠ ب ذلك قبل الدويل كواالملبور مطار غادرت
٢٢٧ متنها وعىل الطائرة اختَفت فقد وجهتها. إىل قط تصل لم ٣٧٠ إتش إم الرحلة لكن
عىل الخرب اإلخبارية القنوات غطَّت أياٍم، مدار وعىل فرًدا. ١٢ من املكوَّن وطاقمها راكبًا
الطائرة، اختفاء عىل عاٍم مروِر بعد اآلن أكتب أنا ذلك، ومع ف. توقُّ دون ساعة ٢٤ مدار

اآلن. إىل الركاب من متنها عىل كان َمن أو للطائرة أثٍر عىل يُعثر ولم
غضون يف جيدة؟ قصة اختالق طريق يف عثرٍة حجَر تقف الحقائق قلَة ندَع ملاذا لكن
يمكن هل الهشيم. يف النار انتشار الطائرة مصري حول املؤامرة نظرياُت انترشت ساعات،
كانت هل الحكوميون؟ العمالء اختطفها أو نريانه، عليها أطلق قد الجيش يكون أن
هبطت هل إسقاطها؟ يتم أن بسببها تستحقُّ ما رسيًة شحنًة متنها عىل تحمل الطائرة
ترويجي إعالٍن يف يُشاركون كانوا أم كرهائن، الركاب أُخذ هل ما؟ رسيٍّ موقٍع يف الطائرة
من وبدًال فضائية؟ كائناٌت اختطفتها هل الواقع؟ تليفزيون سيعرضه لربنامٍج غريب
٥٠٠ من فأكثر ذاته. حد يف قصًة املؤامرة نظريات انتشاُر أصبح املهمة، الحقائق نقل
اختفاء من شهَرين انقضاء بعد معهم للرأي استطالًعا إن» إن «يس شبكة أجرت أمريكي
من بأمٍر رسيِّني عمالءَ بواسطِة األرجح عىل اختُطفت قد الطائرة أن اعتقدوا الطائرة،
يكون أن ح املرجَّ من أنه مشاركني ١٠ كل من واحٌد واعتقد معادية. أجنبية حكومٍة
رئيس وحتى آخر.» بُعد من مخلوقات أو الزمن، عرب مسافرين أو فضائية «كائنات الجناة
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األمريكية املركزية االستخبارات وكالة أن إىل أملح محمد، مهاتري األسبق، املاليزي الوزراء
بهذه تختفي ال «الطائرات يقول: كتب فقد املفقودة. الطائرة اختفاء مكان تعرف ربما

السهولة.»
ففي غامضة. ظروٍف يف تختفي التي األوىل الطائرَة تكن لم ٣٧٠ اتش إم لكن
طائرتها يف وذلك الجديدة؛ غينيا يف الي مدينة إيرهارت أميليا غادرت ،١٩٣٧ يوليو ٢
الجوية، املالحة مجال يف رائدًة إيرهارت كانت التوءمني. املحركني ذات إلكرتا لوكهيد
بخمس التاريخ هذا وقبل أمريكا. يف اإلعجاب عىل استحواذًا النساء أكثر من وواحدة
األطليس. املحيط عرب منفردة طائرة تقود سيدة أول أصبحت قد إيرهارت كانت سنوات،
يف الطريق ثلثي بالطائرة قطعا قد نونان فِرد ُحها ومالَّ إيرهارت كانت الوقت، ذلك يف
صغرية جزيرة وهي هاوالند، جزيرة التالية املحطة وكانت العالم. حول مرهقة رحلٍة
وتبعد ميل، نصف عن عرضها ويقلُّ امليل، عىل قليًال طولها يزيد الهادئ، املحيط وسط
باملوقع يقف األمريكية السواحل خَفر قوارب من قارٌب ة ثمَّ وكان ميل. ٢٥٠٠ بمسافة
نهاية ويف مشوًشا. كان االتصال لكن الالسلكي، جهاز بواسطة إيرهارت اقرتاب لتوجيه
نستطيع ال لكننا فوقكم، أننا بد «ال إيرهارت: صوَت الالسلكيون لون املشغِّ سِمع األمر،
نطري نحن الالسلكي. بواسطة إليكم الوصول يُمكننا ال ينَفد. كاد الوقود لكن رؤيتكم.
بالطائرة، الوقود مستوى وانخفض الطريق، إيرهارت ضلَّت لقد قدم.» ١٠٠٠ ارتفاع عىل
ساد الجدوى، العديِم اإلرسال من ثالٍث أو مرتني وبعد ملساعدتها. سبيٌل هناك يكن ولم
الصحف نقلت أيام، مدار وعىل مسبوق. غري نطاق ذاُت بحثية مهمٌة وانطلقت الصمت.
لم عقود، ثمانية من يقرب ما مرور وبعد ساحق. وإحباط مثري دليل كلَّ ف توقُّ دون

الطائرة. أو نونان أو إيرهارت عىل حاسم دليل أي عىل يُعثر
أن الوارد من هل املؤامرة. نظريات من مجموعٌة ُطرحت السنني، مدار عىل أنه غري
بينما طائرتهما عىل النريان ُفتحت يني، رسِّ حكوميني عميلني الَجسوران الطياران يكون
لتحطيم مسبقة ترتيبات اتُّخذت هل الهادئ؟ املحيط يف اليابانيِّني عىل سان يتجسَّ كانا
مهمة أثناء اليابان عن استخباراتية معلومات بجمع األمريكي للجيش يسمح بما الطائرة
ا؟ رسٍّ املتحدة الواليات إىل وعادا ُقتال قد بأنهما ونونان إيرهارت تظاهرت هل اإلنقاذ؟
من ثالثة قال ،٢٠١٢ عام أُجري للرأي استطالٍع يف فضائية؟ كائناٌت اختطفتهما هل
وفق األرجح التفسري هو البحر يف عرضيٍّا تحطًُّما أن يعتقدون إنهم لندنيني ١٠ أصل
أيَّدها التي شيوًعا األكثُر الثانية فاإلجابة كبريًا. كان املؤامرة نظريات دعَم لكنَّ تقديرهم؛
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أُعدما قد ونونان إيرهارت بأن القائلة النظريَة كانت االستطالع، يف املشاركني من ٪١٤
َعيا ادَّ الطياَرين بأن القائلة الفكرة فكانت الثالثة اإلجابة وأما الياباني؛ الجيش بواسطة

جديدتني. ُهويتنَي وانتحال املوت
يكون عندما حتى الجوية، املالحة بكوارث لصيقًة املؤامرة نظريات تكون ما كثريًا
تابعة اثة نفَّ طائرة تحطَّمت ،٢٠١٠ أبريل ١٠ ففي وتحقيق. فحٍص موضَع ُحطاٌم هناك
سمولينسك مطار يف كثيف ضباٍب وسَط الهبوَط محاولتها عند البولندية الجوية للقوات
متنها عىل كانوا الذين والتسعني الستِة األشخاص جميُع لقي وقد روسيا. يف الشمايل
ورؤساء ماريا وزوجته كاتشينسكي ليخ البولندي الرئيس القتىل بني من وكان مَرصعهم.
ومجموعٌة الوطني؛ بولندا بنك ورئيس البحرية؛ والقوات الجوية والقوات الجيش أركان
سمولينسك إىل متوجًها الوفد وكان العامة. والشخصيات الحكوميني املسئولني من أخرى
فيها أعَدَمت التي ،١٩٤٠ عام وقعت التي كاتني مجزرة ذكرى إحياءِ مراسِم لحضوِر
التقاريُر عَزت الحرب. أرسى من بولندي أسرٍي ألَف ٢٢ السوفييتية الرسية الرشطة
حول املؤامرة نظريات لكن الطيار. وخطأِ الجوية األحوال سوء إىل الحادَث الرسمية
يكن لم التحطُّم أن أصحابها زعم إذ بولندا؛ أرجاء يف انترشت الطائرة تحطُّم حادث

الروس. دبَّرها سيايس اغتيال عمليَة كان ولكنه صدفة، مجرَد
ديسمرب ٨ يف ٥٥٣ رقم إيرالينز» «يونايتد رحلُة تحطَّمت املتحدة، الواليات ويف
الدويل. ميدواي شيكاغو مطار من اقرتابه عند بالغة برسعٍة الطياُر هبط عندما ،١٩٧٢
اكتشاِف عند وذلك عمًدا، أُسِقطت قد الطائرة أن إىل تشري التي املؤامرة نظرياُت وانطلقت
ووترجيت، فضيحة يف املتورطني أحد هانت، هوارد إي زوجة هانت، دوروثي أن حقيقِة
وورلد «ترانس رحلة وانفجرت الطائرة. متن عىل ُقتلوا الذين الركاب بني من كانت
كينيدي مطار من إقالعها من دقيقة ١٢ بعد أيالند لونج جزيرة فوق ٨٠٠ رقم إيرالينز»
بواسطِة سنوات أربع استمرَّ تحقيٌق جرى وقد .١٩٩٦ يوليو ١٧ يف نيويورك يف الدويل
انفجارها، إىل أدَّى ميكانيكي خلٍل عن التحقيُق ض وتمخَّ الوطني، النقل سالمِة لجنِة
عام ويف النظريات. تلك راجت وقد أُسقطت، قد الطائرة أن زعَمت املؤامرة نظريات لكن
احتمالية يف النظر إلعادة الوطني النقل سالمة لجنة إىل بالتماٍس مجموعٌة تقدَّمت ،٢٠١٣

التحقيقات. فتح إعادة ورفضت األدلة فنََّدت اللجنة لكن املؤامرة؛
إم الطائرة اختفاء كان إذا ما القوُل املستحيل من األدلة، من املزيد يُكتَشف أن إىل
تُشري األخرى، الكوارث إىل وبالنِّسبة مؤامرة. أو خلٍل أو خطأٍ بسبب كان ،٣٧٠ اتش
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أو انفجرت أو تحطََّمت كلما ذلك، ومع مأساوية. حوادَث كانت أنها إىل الشواهد جميع
أو مزعجة أحداثًا نُواجه عندما فلماذا املؤامرة. نظريات انطالُق ذلك تِبع طائرة، اختَفت
تقف ما ِجهًة أو شخًصا ثَمة أن نعتقد أن للغاية املغري من يكون الغموض، يكتنفها

إذهاًال. الدماغ قدراِت أكثِر إحدى استكشاف إىل بحاجة نحن اإلجابة، ملعرفة وراءها؟

العقول قراءة

كثريًا، بنفِسك تغرتَّ أن قبل لكن بالعقول. يدور ما تقرأ أن يمكنك خارقة: قوًة تملك أنت
أقصد ال تعرفهم. َمن لكل بالنِّسبة الحال وهكذا للعقول، قارئٌ أيًضا أنني إىل أُشري أن أودُّ
فيلم يف جيبسون ميل طريقِة عىل أفكاٍر من اآلخرين بأذهان يدور ما حرفيٍّا نسمع أننا
إىل يكون ما أقرُب نحن مروًعا. أمًرا سيكون فهذا النساء). تريده (ما وونت» ويمني «وات
باستمرار يحثُّنا يهدأ ال قوي فطري دافٌع لدينا بارعون، قون محقِّ نحن هوملز؛ شريلوك

األمر: لك أوضح دعني اآلخرون. فيه يُفكِّر ما استنتاج محاولة عىل
من غاضبٌة إنها كذلك؟ أليس فيه، تفكِّر ما تعرف الصغرية؟ الفتاَة تلك ترى هل
كلماٍت ستقول أنها فاألرجح ذلك؛ بعد ستفعله بما تتنبأ أن أيًضا يُمكنك بل ما. يشءٍ
يُقدم والبطيء»، الرسيع «التفكري كتابه يف استياء. يف األرض عىل بقدَميها وتخبط غاضبة
يف تدور التي األفكار الستكشاف الدائم سعينا ملدى كمثال الصورَة هذه كانيمان دانييل
األبيض باللوننَي صغريٍة صورٍة سوى لديك ر يتوفَّ ال أنه من بالرغم فحتى اآلخرين. عقول
بل الشخص، هذا عقل يف يدور ما تقريبًا بالغريزة تَعرف غريب، شخٍص لوجِه واألسود
اإلطالق. عىل جهًدا منك يتطلب ال األمر أن ذلك، من واألكثر املستقبيل. بسلوكه وتتنبَّأ
الجسدية. ولغتها تعبرياتها إىل استناًدا الفتاة؛ لهذه الذهنية الحالَة تلقائيٍّا يقرأ فدماغك
التفكريُ عليك يتعنيَّ شيئًا كونه من أكثَر لك حدث قد شيئًا يُشبه األمَر إن كانيمان يقول

اللون. داكُن شعرها أن ترى مثلما منك جهٍد دون غاضبٌة أنها ترى فأنت فيه.
استخدامها. يف نُخطئ ما كثريًا جيًدا، شيئًا العقول قراءة مَلكُة تَُعد ما بقْدر لكن
شبًها أكثَر نصبح بل هوملز، شريلوك مثَل نكون ال فأحيانًا ويُضللنا. يخدعنا قد فَحْدسنا
نظريات بتصديق العقول قراءة عالقَة نفهَم ولكي الرباعة. إىل يفتقر الذي كلوسو باملفتش
الكيفية ذلك، من واألهم هذه، الخارقة قوَّتنا عمل آليَة نفهم أن إىل بحاجٍة نحن املؤامرة،

امَلَلكة. تلك بها تُخطئ أن يمكن التي
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كوم. دوت رادهاراني/شاترستوك

معرفية أدواٍت مجموعِة عىل العقول قراءِة عىل قدرتُنا تعتمد باألساسيات. فلنبدأ
عقلك فنظرية العقل». «نظرية ما) حدٍّ إىل منمقة غرِي (بطريقٍة النفس علماء عليها يُطلق
التفكري. خامِل روبوٍت مجرَد ليس الحافلة يف بجوارك الجالس الرجل بأن تُخربك التي هي
باختصار، وامليول. والقدرات واملعرفة واملشاعر والرغبات واألفكار باملعتقدات ميلءٌ فرأسه
ويريده ويُصدِّقه به يشعر ما بأن عقلك نظريُة تُخربك كما تماًما. مثلك عقل، لديه هو
إذا مفيًدا يكون قد وأنه وتريدها، وتُصدِّقها بها تشعر التي األشياء عن مختلًفا يكون قد

بعقله. يدور ما فْهم استطعَت
فمن آَخر. شخٍص برأس يدور ما نرى أن نستطيع ال أننا هو األمر يف الخادع الجزء
ما سوى نسمع وال أفعاله سوى نرى ال ونحن رأسه. يغطي كثيٌف شعٌر هناك جانٍب،
ما شخًصا يدفع ما نفهَم فلكي استداللية. ُقًوى من به نتمتَّع ما دوُر يأتي وهنا يقول.
اسرتعى الذي الفعل من بدءًا عكسيٍّا األمَر نبحث أن يجب ما، شيئًا يفعل أو يقوَل ألن
بناءً الشخص هذا ف يترصَّ قد التي والرغبات األفكاِر إىل وصوًال به) علمنا (أو انتباهنا

عليها.
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عقولنا. نظريات أدوات مجموعِة ضمن حاسمة أداٌة تُعالجه العكيس التفكري هذا
ًدا متعمَّ ما يشءٌ كان إذا ما النوايا ِمكشاف يُخربنا النوايا. ِمكشاَف األداة هذه عىل وْلنُطلق
الفعل؟). هذا عىل أقدم (ملاذا بالضبط نيتُه كانت ماذا ن ويُخمِّ ما؟) شخٌص قصده (هل
حاسمة قنطرٌة فالنوايا اآلخرين. رءوس أغوار َسْرب بها نستطيع التي الكيفية هي تلك
تلك وراء الدافع تُمثل قد التي املرئية غرِي واألفكاِر نراها أن يمكن التي األفعال بني
مكشاف ويُخربك شفتَيها، وتزمُّ حاجبَيها تقطِّب الصغرية سوزي ترى فمثًال األفعال.

سيئة. مزاجيٍة حالٍة يف بأنها السحر، كما بك، الخاص النوايا

الحال وبطبيعة عقوٌل، اآلخرين لدى الحال، فبطبيعة خارقة. قوًة اآلن إىل هذا يبدو ال قد
إنها بها. ف يترصَّ التي الطريقة خالل من ما شخٌص فيه يفكِّر ما نستنتَج أن يُمكننا
سيحدث ما تخيَّل لكن به. مسلًَّما عاديٍّا شيئًا نراها أن السهل ومن لدينا، طبيعية مهارٌة
عىل العاَلم سيصري بك. الخاصَّ النوايا مكشاَف وأُطفئَ دماغك يف أتحكَم أن استطعُت إذا

للغاية. غريبًا مكانًا مفاجئ نحٍو
فيلًما مصادفًة فيه تُشاهد كنَت وقٍت يف لديك النوايا مكشاَف أطفأُت إنني أُقل دعني
يبكون. ٍع رضَّ أطفاٍل أذرِع يف إبًرا تغرز وهي تراها فأوًال طبيبة. حياة يف يوٍم عن وثائقيٍّا
ذلك، وبعد غريب. مشهد يف ما شخٍص جسِد من رشيحًة وتقطع بمرشٍط تُمسك ثم
إعطاء يف ساعات بضع تقيض ليومها، واستكماًال آخر. شخٍص جسد عىل أشعة تُطلق
ربما النوايا، فهِم بدون إنه بريد وجودي بالدوين دير تقول للناس. وعقاقري نصائَح
غرٍض وجوِد عن فكرة أيُّ لديك فليس للطبيبة. اليومي الروتني فهُم مستحيًال يصبح
مثلما اآلخر فعلها عن مختلًفا يبدو قد أفعالها من فعل وكل تفعله. الذي اليشء من ما
أشبَه األمر يبدو قد األحوال، كل وعىل السيارة. قيادتك عن بالفرشاة أسنانك َغسُل يختلف
تشغيل أعيد أن بمجرد لكن قصري. انتباٍه مدى لديه اجتماعيٍّا معتلٍّ شخٍص بيوميات
للطبيب اليومي الروتني أن فتفهم جديد؛ من معنًى يشء لكل يُصبح لديك، النوايا ِمكشاف

املرىض. معالجة هي واحدة نية ِنتاج هو
إىل الدخول عىل يُساعدنا النوايا (فمكشاف األدب من املرة وهذه آخر، مثاًال لنأخذ
مكشافك تشغيل أوقفُت أنني هْب الواقعية). الشخصيات مثل الخيالية الشخصيات عقول
عىل روميو ينتحب اللحظات إحدى ويف وجولييت». «روميو مرسحية من نسخًة وأعطيتك
نافذِة عند جولييت آذان يف معسول غرامي بكالٍم يهمس التالية، اللحظة ويف روزالني،
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تتناول األثناء، تلك يف هاربًا. ويفر ها عمِّ ابن يطعن أيام، عدة ميضِّ وبعد نومها. غرفِة
ملمارسة مؤهل غرِي رجٍل من عليه حصلت أنها أضيف (وربما قويٍّا مهدئًا دواءً جولييت
السم، بعَض الفور عىل ويتناول روميو ويظهر العائلة. َقبْو يف تُوضع ثم وتنام، الطب)
أشهِر من واحدة إنها القلب. يف نفسها تطعن ألن سوى ليشءٍ ال وعيها جولييت تسرتد ثم
األمر يبدو النوايا، مكشاف تشغيل دون لكن العالم، مستوى عىل إثارًة وأكثِرها القصِص
املختلفة األفعال أن تدرك أن إىل بحاجٍة أنت واملأساة، القصة تفهم فلكي مفهوم. غريَ
والنوايا الحقيقي) الحب (مثل الحسنة النوايا — بالنوايا مدفوعًة كانت للشخصيات
خطة (مثل فهمها يُساء أو تُحبَط التي والنوايا العائالت) بني الدموي العداء (مثل الخبيثة

مأساوي). نحٍو عىل أخفَقت التي جولييت بموت التظاهر
وبدون البرش. ألفعال املحركة الدوافع فهم من يُمكِّننا الذي الرسُّ هي النوايا إن
أبسط فحتى به. التنبُّؤ أو اآلخرين سلوك لفهم طريقٌة أمامنا يكون ال النوايا، مكشاف
أو مفارقة أو إغراء أو لغٌو هناك يكون ولن مستحيلة. تكون قد االجتماعية التفاعالت
أو سياسة، أو أعمال أو لجان اجتماعاُت أو دراسة، مجموعات أو محارضات أو هجاء،
يكون لن اآلخرين، نوايا َفْهم عن عجزنا ما فإذا واقعية. عروض أو أدب أو فن أو رياضة

اإلطالق. عىل مجتمع هناك

املستطيل» تدخل «الدائرُة

اكتشافها. يف جيٌد لدينا النوايا مكشاف فإن لذا إلينا؛ بالنِّسبة للغاية مهمة النوايا بإيجاز،
للغاية. جيٌد أنه يتبنيَّ األمر، واقع يف بحق. جيٌد أنه أقصد

أصبحت تجِربًة زيمل ماريان وتلميذته هايدر فريتس أعدَّ ،١٩٤٣ عام إىل بالعودة
التجِربة يف املشارِكني العاِلمان اقتاد قد النفس. علم يف تأثريًا التجاِرب أكثِر من واحدًة
قصريًا صامتًا فيلًما عليهم وعَرضا شاشة، أمام وأجَلساهم مظلمة، غرفة إىل حدًة عىل كالٍّ
العرض، جهاز تشغيل تم وعندما دقيقة. عن كثريًا مدته تَزيد ال واألسود، األبيض باللوننَي
كان بحيث امللعب، أرجاء يف يَثِبون املشاغبني األطفال من ثالثًة املشاركني بعُض رأى
أحد ورأى منه. أصغَر طفَلني عىل يعتدي متنمٌر طفٌل أو ثالثًا طفًال يَغيظان منهم اثنان
قصص من قصًة آخُر ورأى املنزل. إىل َرين متأخِّ لعودتهما طفَليها تعنِّف ا أمٍّ املشاركني
مشاركون وشاهد الخبيثة. حبائلها يف بريئني بطفلني اإليقاَع تُحاول ساحرٍة عن الحوريات
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أو الصغري، وطفله زوجته ضد عنًفا معتٍد أٌب فيها يُمارس قتامة، أكثَر دراما آخرون
الجديد. وعشيقها زوجته ضد بعنٍف املخدوع الزوج فيها يترصف

أظهر بأكمله الفيلم األمر، واقع يف بالضبط. نفَسه الفيلَم الجميع شاهد الخدعة: إليك
الشاشة عىل تتنقل — صغرية ودائرة صغري ومثلث كبري مستطيل — بسيطة أشكال ثالثَة
الباب. مثل ويُغلق يُفتح جزءٌ به حجًما أكربَ ثابٍت مستطيٍل من خروًجا أو دخوًال رسيًعا،
يكن لم السابق، الفصل يف له تعرَّضنا الذي الوهمي كانيزا مثلث مع الحال كان ومثلما

املشاهدين. أذهان يف ِسوى وجوٌد والعاشقني والساحرات واألمهاِت للمتنمرين

األفعال ترجمِة إىل النوايا مكشاف يتوُق مًدى أيِّ إىل الكالسيكية التِجربة هذه تُبنيِّ
الفيلم تفسري استطاعت َمن هي التجِربة يف شاركوا ممن فقط واحدة ُمشاِركٌة نوايا. إىل
ليس األبعاد، ثنائيِّ مستًوى أرجاء يف بعشوائية تتحرك مضلَّعات ثالثة مجرد أنه عىل
مستطيًال يدخل وهو كبري مثلٌث «يظهر تماًما: مجردة بعبارات الفيلم وصفت لقد أكثر.
املستطيل الدائرة تدخل املشهد. يف دائرٌة وتظهر حجًما أصغُر آخُر مثلٌث يظهر ثم …
األصغِر باملثلث وتلتحم الفتحة من الدائرُة تخرج ثم دائرية، حركًة االثنان ويتحرك …
أشكال ثالثة غريها اآلخرون يَر لم وهكذا. املستطيل.» خارج يتحرك كان الذي حجًما
عن منها كلٌّ ليُعربِّ بعض، مع بعضها تتفاعل شخصيات، ثالث رأوا وإنما فَحسب،
عىل هايدر-زيمل فيديو تجد أن يُمكنك الفريدة. ورغباته وحاجاته ودوافعه شخصيته

قصة. سرتى أنك األرجح بنفسك. شاِهْده اإلنرتنت. شبكة
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قصة. يف أدواًرا تؤدي الصغرية األشكاَل نرى حينما نُخطئ إننا أقول أن أقصد ال
هايدر ويصف بعناية. مت ُصمِّ فقد عشوائية؛ ليست األشكال حركات يشء، كل فربغم
النهاية. وذروة واملشاحنات املطاردات أكمَلتها ِبنْيتها، يف برشية قصٌة بأنه املشهَد وزيمل
يحاول فهو بنا. املحيط العالِم يف للنوايا دالئَل عن دوًما يبحث النوايا مكشاف أن الفكرة
قدرتنا إن قلت وراءها. الدافع استخالص يف دٍة متعمَّ لحركٍة اإليحاءات أبسط يستخدم أن
لكن كبرية. مسئوليًة تستوجب الكبرية والقوة حسنًا، خارقة؛ قدرٌة العقول قراءة عىل
ينحرف، فقد النفس. بضبط كثريًا يتمتع ال النوايا مكشاف أن حان يوضِّ وزيمل هايدر
بسيًطا متحرًكا فيلًما نُشاهد عندما حتى وأرشاًرا وأبطاًال ودوافَع شخصياٍت مستحًرضا

مستطيل. حول يتحرَّكون ودائرة مثلثنَي عىل يشتمل

مصادفة يحدث يشء من ليسهناك

اطرح ثم أوًال، الهدف نحو «صوِّْب سياسَة يتَّبع النوايا مكشاف أن يبدو األمر، واقع يف
أراده ما شخًصا ألن يحدث العالم يف يحدث يشء كلَّ أن يفرتض فهو ذلك.» بعد أسئلًة

يحدث. أن
ترصده أن السهل ومن النية. أو القصد تحيَُّز السلوِك هذا عىل النفس علماءُ يُطلق
ما شخٍص تثاؤِب سبِب عن سنوات أربع العمر من يبلغ طفًال سألت ما فإذا األطفال. لدى
الخامسة أو الرابعة سنِّ فحتى ذلك. أراد إنه قائًال فسيُجيبك كلٍب، يف تعثُّره أو عطسه أو
أنهم يزعمون إذ الرََّضفة؛ ُمنعَكس مثل الالإرادية، ألفعالهم نوايا أحيانًا األطفال يختلق
التحيُّز إن بل صغرية. بمطرقٍة ركبتهم عىل الطبيب طْرق بعد ساقهم لتحريك خطَّطوا
غرٌض لديه الطبيعي العالم أن يَرون فاألطفال الناس. يفعلها التي األشياء ليتجاوَز يمتدُّ
ألنها تُرشق الشمس بأن االعتقاد إىل ينَزعون فهم البرش. لدى التي النوايا يُشبه كامن ما
تشكََّلت املدبَّبة الصخور وأن ساروا، أينما يتبعهم القمر وأن بالدفء تُمدنا أن تحب
األطفال يعتاد باختصار، بها. أجسادها حك من الحيوانات تتمكَن حتى النحو هذا عىل

دة. املتعمَّ األفعال وبني الالإرادية واألفعال املصادفات بني الخلِط عىل الصغار
دة. متعمَّ النوع هذا من أشياءَ إن تقول وال منهم معرفًة أفضُل أنت الحال، بطبيعة
ذلك؛ يُريدون ألنهم عادًة يعطسون أو يتثاءبون ال الناس بأن جيدة درايٍة عىل فأنت
يتعثَّرون الذين الناس أن وتعلم إرادية. ال منعكسة أفعاٍل عن ينتجان والعطس فالتثاؤب
نودها، التي بالرشاقة دائًما لسنا فنحن الضحك؛ أجل من عادًة ذلك يفعلون ال ويسقطون
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أن أو براحتك، بشدٍة معنيٌَّة الشمس أن تعتقد ال أنت وبالتأكيد الجاذبية. قواننُي وتحكمنا
من أنه تعلم فأنت أجسادها؛ حكُّ األبوسوم حيوانات عىل ليسهل هناك موضوعة الصخور
لديها الحية غريَ األشياء إن تقول أن أو الصخور وجود سبب عن تسأل أن املنطقي غري

نوايا.
النيِة تحيَُّز أبًدا نتجاوز ال نحن روسيت، إفيلني النفس لعاِلمة وفًقا تسأل؟ أنك أم
مقصود، غريُ أو د متعمَّ غريُ ما شيئًا أن نُقرِّر فعندما طفولتنا. يف عايشناه الذي القصِد أو
أو ًدا متعمَّ ليس اليشء ذاك بأن يُخربنا أنه أو الصمت يلزم النوايا مكشاف ألن ذلك ليس
شيئًا نرى وال ًدا. متعمَّ يشء كلَّ يرى أنه يبدو الكبار لدى النوايا مكشاف فحتى مقصوًدا.
االفرتايض ُحْكمه برفض وذلك النوايا؛ مكشاف جماَح نَكبح عندما إال مصادفٍة مجرَد ما

عقالنية. أكثَر بقراٍر عنه واالستعاضة
أنهم إىل نظًرا النوايا؛ مكشاف به يُخربهم فيما النظر إعادة يف صعوبًة األطفاُل يجد
السلوك ودقائِق الفيزياء مثل أشياءَ عن أنت تعرفه الذي الكبري القْدر هذا يعرفون ال
العطس، مثل املنعكسة لألفعال البيولوجية الطبيعة عن شيئًا يدرون ال فهم البرشي.
نموِّهم، ومع السماوية. األجرام مدارات وتحكم الصخور تُشكِّل التي الُقوى عن وكذلك
فيتعنيَّ دة. املتعمَّ غري األسباب من األنواع هذه عن وتجارَب وخرباٍت معرفًة يجمعون
ُمثبٌَّت الحماس شديَد النوايا ِمكشاَف فإن اآلخر، الجانب وعىل األشياء. هذه تعلُّم عليهم
خالل للعمل جاهًزا يصبح أنه إىل تُشري األطفال عىل أُجريت التي فاألبحاث مسبق. بشكٍل
أشياءَ بأن النوايا مكشاف يخربنا صغاًرا، نكون فعندما العمر. من األوىل القليلة األشهر
يظل العمر، يف ِمنا تقدُّ ومع نُصدِّقه. فإننا أفضل، شيئًا نعرف ال إننا وحيث مقصودة، ما
فيما النظر إعادة يف أفضَل نُصبح أننا هنالك ما كلُّ نشاطه، يف مفرًطا النوايا مكشاف
لكن مصادفة، هذه أن تعرف األرض، عىل ويسقط يتعثَّر شخًصا تجد فعندما به. يُخربنا

ذلك.» فعل د تعمَّ «لقد قائًال: يهمس يزال ال دماغك من جزءًا
مكشاف عن اللِّثام إماطُة الصعب من ليس أنه وزمالؤها روسيت اكتشَفت لقد
هو األمر يتطلَّبه ما كلَّ أن وجدت الدراسات، إحدى ففي الكبار. نحن بداخلنا النوايا
ستَّ يُعادل كحوليٍّا رشابًا الدراسة يف املشاركون احتىس فقد الرشاب: من جرعات ِبضع
ما شخٌص واصطدم مزدِحٍم مرشٍب يف أنك هْب التحديد. وجه عىل الفودكا، من جرعات
تتوقَّف روسيت، إليها لت توصَّ التي للنتائج وفًقا ل. املفضَّ قميصك عىل النبيذ لينسكَب بك،
وقادًرا واعيًا تزال وال لك، كأس أول يف كنَت فإذا ليًال. الوقت ر تأخُّ مدى عىل فعلك ردُة
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زاد كلما لكن مصادفة. مجرَد حدث ما ستعترب أنك فاألرجح األمور، عىل الحكم عىل
يف معك. جاَر الشِّ أراد الشخص هذا أن تظن أن احتمالية زادت امُلسِكر، للرشاب احتساؤك
إلريك وفًقا الفجر. بزوغ عند للمباَرزة املعتدي هذا لتدعَو حتى كنَت ربما الخوايل، األيام
الذي عَرش الثامن القرن يف املبارزات «مئات فإن األخرية»، «املبارزة كتاب مؤلف ياجر،
فيه كان وقٍت يف املرشب داخل مشاجراٍت سببها كان بكثرة الكحوليات احتساءُ فيه شاع
حتى امتيازاٍت قدَّمت املبارزة آداب إن بل الكثريين.» إىل بالنِّسبة معتادة حالًة ْكر السُّ
الغرب يف مبارزة لدليل فوفًقا للعقل. املشوِّشة الكحوليات يتناولون الذين لألشخاص

وطأتها.» من ف يُخفِّ ولكنه تامٍّ، بشكٍل اإلهانة يُربِّر ال كر «السُّ القديم، األمريكي
دراسٍة ففي للنوايا. امُللتبس استنباطنا يُربِّر الذي الوحيد اليشءَ ليس والكحول
«الشمس كانت إذا ما حول أسئلًة تماًما متزنني باِلغني أشخاًصا روسيت سألت أخرى،
يهدف الربقش طيور ع «تنوُّ كان إذا وما بالدفء» الحية الكائناُت تنعَم كي حرارًة تُشع
اإلجابَة املشاركني من مختلفة مجموعٍة من طلبت ذلك وبعد الحياة.» قيد عىل بقائها إىل
فقط. ثواٍن ثالث سؤال كل عن اإلجابة يف يُفكرون بحيث برسعة، ذاتها األسئلة عن
للظواهر العمديَة التفسرياِت إن يقولوا أن إىل ميًال أكثَر املشاركون أصبح الضغط، وتحت
الجامعات يف العلوم أساتذة حتى أنه إىل أخرى دراسٌة لت توصَّ وقد صحيحة. الطبيعية
منهم ع تتوقَّ قد الذين األشخاص آخر وهم ليج»؛ «آيفي اللبالب رابطُة تجمعها التي
التفسريات من النوعية هذه إىل يميلون دة؛ متعمَّ ألغراض م ُمصمَّ بأنه العالم يف التفكريَ

ضغط. تحت يكونون عندما
َعْفوي أمٌر ٌد متعمَّ ما شيئًا بأن حكٍم إصداَر أن تُظِهر النتائج أن روسيت وترى
يُفسد وعندما ذهني. جهٍد إىل يحتاج الحكم، هذا جماح كبح لكن جهد. إىل يحتاج وال
فاألرجح للتفكري، الكايف الوقُت لنا يُتاح ال عندما أو الواعي، التفكري عىل قدرتنا الكحول
د. متعمَّ يشء كل أن وهو النوايا مكشاف علينا يُمليه الذي االفرتايض الحكم إىل ننَزُع أننا
التشكك إىل امليل دائًما لدينا يكون ال الذهن، مشوَّيش وغريَ متَّزنني نكون عندما وحتى
التفسريات أنواع كل وراء ننساَق أن يمكن لهذا، ونتيجًة ذلك. عىل القدرة أو َحْدسنا يف
الذين األشخاص من الهائل العدد هذا ل تأمَّ د. التعمُّ أو القصد حول واملتمحورة امُللتبسة
أن إىل غامض ميٌل لديهم أو الفضائية، والكائنات واملالئكة واآللهة باألشباح يؤمنون
الدين، يف صة املتخصِّ النفس عاملة بريينج، جييس تقول شخص. لكل خطًَّة وضع الكون
التساؤل من أنفسهم يمنَعوا أن يستطيعون ال بإلٍه يؤمنون ال الذين األشخاص حتى إنه
يبدو.» فيما إسكاتَه الِعلم يستطيع ال هاجٌس «ذاك الخلق. من املقَصد أو الحياة معنى عن
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حياتك، من ما مرحلٍة يف أنك أراهُن فإنني هؤالء، من أيٍّ بني من تكن لم إذا وحتى
يُحسن سوف وأنه الترصَف يُيسء طفٌل أنه لو كما تسبُّه أو جماٍد إىل ل تتوسَّ نفسك وجدَت
يف سيارتُك تبدأ لم مرٍة يف فكِّر فقط مستاء. أنت كم مًدى أيِّ إىل أخربته إذا الترصف
االستجابة. الذكي هاتفك رفض أو واضح، غرِي لسبٍب العمل عن حاسوبك توقَّف أو العمل،
كان لو كما معه التعامل من نفسك منع عن تعجز لكنك آلة، مجرد أنه تعلم أنك صحيٌح
غضٍب نوبِة يف ذلك كان وإن حتى — هذا؟!» تفعل «ملاذا — به خاص مستقل عقٌل له

لحظية.
األحيان من كثرٍي يف نركُن فإننا الفور، عىل تفسريه عن نعجز يشء يحدث عندما
أن يف التفكري من أنفسنا نمنَع أن نستطيع ال فنحن النشاط. مفِرط النوايا مكشاف إىل

املؤامرة. نظريات إىل يجرُّنا وهذا حدوثه. د تعمَّ ما) شيئًا (أو ما شخًصا

األمر يف يتحكم ما شخٌص

جملٍة كل جملتنَي. تقرأ أن منك أريد أوًال، لكن املؤامرة. نظريات إىل نعود ِكْدنا حسنًا،
تتخيَّل أن منك أريُد التفاصيل. من الكثري يف تخوض ال لكنها يحدث، شيئًا تصف منهما
يكون ربما الذي وما املتورط، وَمن يحدث، ماذا التفاصيل؛ من ممكٍن قدٍر بأكِرب املشهَد

النتيجة؟ وما ذلك، إىل أدَّى قد

الكلب. َركَلت هي
البالون. الصبيُّ ر فجَّ

قبيِل من شيئًا تخيلَت هل الكلب»؟ َركَلت «هي قرأت عندما ذهنك عىل وَرد الذي ما
أنها يف فكَّرت أم السلم؟ أسفل راقًدا تَره لم ألنها «روفر» الكلب يف تعثَرت مشوَّشة امرأٍة
ربما امُلتفجر؛ البالون عن وماذا طريقها؟ عن بعيًدا دة متعمِّ ورَكَلته لتأخِرها تجري كانت
عند البكاء يف وينخرط ميالٍد عيد شمعة من ا جدٍّ قريبًا البالون يحمل مثاًرا طفًال تخيلَت
رشيرة. نظرٌة عينيه ويف البالون يف دبوًسا يدسُّ سنٍّا أكربَ صبيٍّا تخيلَت ربما أو انفجارها،
فقد جملة: كل بهما تُفرسَّ أن يمكن طريقتنَي هناك أن املهمُّ اليشء تهم. ال التفاصيل

مصادفًة. حدث ما شيئًا إن أو عمًدا، حدث ما شيئًا إن تقول
لهما عالقة ال ذاتهما حد يف الجملتان فهاتان املؤامرة. نظريات إىل يقودنا وهذا
ربما البالون؛ ر فجَّ عندما منفرًدا يعمل يكن لم الصبي أن مصادفًة تظن لم (ما باملؤامرات
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بالتعاون أجريتها التي لألبحاث وفًقا أنه غري املعَشوِشبة). التلة عىل ثاٍن صبيٌّ هناك كان
كالٍب عن النية حَسنة جمًال بها تُفرس التي الطريقة فإن فرنش، كريس النفس عالم مع
بنظريات لالقتناع استعداد عىل أنت مًدى أي إىل تتنبَّأ رت تفجَّ بالونات أو الحظ سيئة

املؤامرة.
للتو، قرأتَهما اللتني الجملتنَي ِغرار عىل غامضة، جملًة ١٢ قراءة أشخاٍص من طلبنا
إذا ما هو األمر واقع يف اهتمامنا يشَغل كان ما كلَّ لكنَّ بأذهانهم. وَرد عما وسألناهم
كلَّ سألنا ذلك بعد مصادفة. أو د تعمُّ عن تُعربِّ الجمل تلك من جملة كل أن يرون كانوا
عدد حَسبنا وعندما املتآمرين. من رشيرة مجموعٌة يُديره العاَلم كان إذا عما منهم واحٍد
العدد ذلك وقارنَّا مصادفة أو ٍد تعمُّ عن تُعربِّ أنها عىل شخص كلُّ ها فرسَّ التي الجمل
زاد فكلما العددين. بني عالقًة ثَمة أن اتضح املؤامرة، نظريات بها قيَّموا التي بالكيفية
بنظريات االقتناع إىل ميله زاد د، تعمُّ عن تُعرب أنها عىل الشخص ها فرسَّ التي الجمل عدد

املؤامرة.
فيديو تذكر هل مشابه. نحٍو عىل للدهشِة مثرية عالقًة أخرى دراسة كشَفت وقد
النفس علماء من فريٌق أعاده ودائرة؟ مثلثني عرض الذي وزيمل لهايدر املتحركة الرسوم
وطلبوا اإلنرتنت، شبكة عىل ونَرشوه جديد، من الواجهة إىل دوجالس كارين قيادة تحت
شاشة أنحاء يف ترقص وهي الصغرية األشكاَل يُراقبوا أن شخص ٥٠٠ من أكثَر من
بالتفصيل يْحُكوا أن املشاركني جميع من وفريقها دوجالس تطلب أن من وبدًال الكمبيوتر.
األشكال أن يعتقدون مًدى أي إىل يُقيِّموا أن منهم طلبوا األشكال، تلك عن تخيَّلوه الذي ما
دوجالس سألت ذلك بعد ثم بسيط. مقياٍس عىل وذلك هدٍف وذات واعية شخصياٌت
بني عالقًة جديٍد من وجدت وقد املؤامرة. بنظريات يؤمنون هم مًدى أيِّ إىل املشاهدين
زاد وتُدرك، وتشعر تُفكر شخصياٌت األشكال بأن الشخص اعتقاد زاد فكلما العددين؛
بتدبرٍي ت تمَّ سبتمرب من عرش الحادي أحداث وأن عمًدا، ُقتلت ديانا األمرية بأن اعتقادهم

داخيل.
الطريقة إىل جاذبيتها من بجزءٍ تدين املؤامرة نظريات بأن النتائُج هذه وتوحي
إفيلني ألبحاث وفًقا أننا، تذكَّر لدينا. النشاط مفِرط النوايا مكشاف مع بها تنسجم التي
يف اآلخر البعض من أفضُل الناس بعض لكن ًدا. متعمَّ يشء كلَّ افرتاضيٍّا نرى روسيت،
بمكشاف الوثوق إىل إما التحيُّز — املسبق االستعداد هذا الداخلية. فعلهم ردة جماح كبح
ال النوايا مكشاف أن ويبدو بأكمله. للعالم رؤيتَك يصبغ — به الوثوق عدم أو النوايا
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املتآمرين من مجموعة حول ومزاعَم يرقص ومثلٍث ينفجر بالون بني اختالٍف كثريَ يرصد
تفسرياٍت استنتاج إىل يميلون حدسهم يف التشكك عىل يعتادون الذين فاألشخاص الرسيِّني.
ليست أنها عىل هايدر-زيمل أشكال وتقييم الغامضة، للجمل املصادفة حول تمركًزا أكثَر
أما نسبيٍّا. معقوليًة أقلُّ أنها عىل املؤامرة مزاعِم إىل والنظر خفي، هدف عىل منطويًة
فبالنِّسبة املعاكس. االتجاه يف يسريون فإنهم النوايا، مكشاف إىل يُصغون الذين األشخاُص

حقيقيون. الرسيون واملتآمرون تفجريه جرى والبالون حيٌة األشكال إليهم،
مقارنتها إىل بحاجٍة نحن املؤامرة، لنظريات الكبرية الجاذبية هذه أسباب ولَِفهم
ِكفتنَي ذا عتيًقا ميزانًا تستخدم أنك تخيَّل النوايا. مكشاف منظور من البديلة بالتفسريات
تَشغل أحيانًا، أخرى. جهة من رسمية وروايٍة جهة، من مؤامرة نظريِة بني للمقارنة
لقيت الذي ديانا األمرية سيارة تحطُّم فحادث املؤامرة. نظرية ة كفَّ من كبريًا حيًزا النوايا
من للهروب بموته تظاهر وألفيس الوضيع؛ امللكي النظام من بأمٍر ُدبِّر فيه حتَفها
جهة ومن جاسوسة. كانت ألنها عمًدا؛ إيرهارت أميليا طائرة وأُسقطت الشهرة؛ ضغوط
وباملقارنة األساس. يف مقصودة تكن لم األحداث هذه كلُّ الرسمية، للروايات وفًقا أخرى،
معقولية. أكثُر املؤامرة نظرية بأن َحدُسنا يخربنا ملاذا ندرك أن السهل من البدائل، بني
تصديق أن حنِي يف بالفعل، النوايا مكشاف به أخربنا قد ما مع تنسجم املؤامرة فنظرية

النوايا. مكشاف أصدره الذي الحكم إلغاء يتطلب الرسمية الرواية
هجمات لنأخذ واحد. آٍن يف ودوافَع نوايا عىل أحيانًا تنطوي الرسمية الرواية أن غري
مختطفون الرسمية: الرواية امليزان كفتَي إحدى يف كمثاٍل. سبتمرب من عرش الحادي
معالم من العديَد بالطائرات وحطَّموا بنجاٍح نواياهم ذوا نفَّ القاعدة تنظيم إىل منتمون
داخل رسيُّون متآمرون املؤامرة: نظرية امليزان من األخرى الكفة ويف املتحدة. الواليات
امليزان كفتَي كلتا هنا، بأنفسهم. ارتكبوها أو بالهجمات سَمحوا األمريكية الحكومة
يعني ذلك فإن نوايا، يُقدِّم التفسريَين ِكال أن ملجرد ليس لكن النوايا؛ بعض عىل تحتوي
تنطوي قصة أيُّ لتحديِد التفكرِي إىل بحاجٍة فنحن متوازنتان. امليزان كفتَي أن بالرضورة

أكثر. نوايا عىل
الهجمات، دبَّروا القاعدة تنظيم إىل ينتمون أعضاء إن الرسمية الرواية تقول عندما
واملعنية طائلة، بمبالَغ تُمول التي العمالقة، الحكومية الوكاالت أن ضمنيٍّا يعني ذلك فإن
يكن لم أنه الواضح فمن ِغرة؛ حنِي عىل أُخذت ومنعها اإلرهابية التهديدات باكتشاف
عدًدا املؤامرة نظرية تُقدِّم النقيض، وعىل الهجمات. تحدث أن رصيح بشكل نيتهم يف
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الحكومة إن بل فحسب، ًدا متعمَّ يكن لم املباني عىل فالهجوم النوايا. من له حرص ال
نرش ووكالء األتباع من متناٍه ال عدٍد مع جنٍب إىل جنبًا بأكملها، املكيدة يف ضالعًة كانت
النِّية هذه نضيف أن وبمجرِد التسرت. عملية من جزءًا يُشكلون الذين املغلوطة املعلومات
النوايا، مكشاف منظور فمن للمقارنة. مجال هناك يكون ال املؤامرة، لكفة اإلضافية

مرة. كل يف الرسمية الرواية كفة عىل املؤامرة نظرية كفة ترجح

فيه؟ أفكِّر فيما تفكِّر هل

يَحكي ال لكنه املؤامرة، نظريات جاذبية من جانبًا النشاِط مفرط النوايا مكشاف يُفرسِّ قد
أنك يعني ال مقصوًدا كان ما شيئًا أن افرتاِض مجرُد يشء، كل فربغم كاملًة. القصة
عشقها أمريٍة حياُة تنتهي أو طائرٌة تختفي فعندما مؤامرة. بنظريِة بالرضورة ستقتنع
أن حتى تُفكر فربما شتَّى. بطرٍق مدبًرا كان أنه يف تُفكر ربما مأساوية، نهايًة الناُس
كائناٍت أو منعزًال مخبوًال شخًصا أن يف تُفكِّر وربما وراءه. يقف ساخًطا إلًها أو شبًحا
بعض يجعل الذي ما قائًما: السؤال ويظل املكيدة. دبَّرت َمن هي األبعاد متداخلَة فضائيًة
مؤامرة بوجود يُصدِّقون ولكن ًدا، متعمَّ كان ما شيئًا أن فكرَة فَحْسب يَقبلون ال الناس
مجموعة يف أخرى أداٍة إىل ننظر أن إىل بحاجٍة نحن السؤال، هذا عن لإلجابة أيًضا؟ وراءه

اإلسقاط. العقل: نظرية أدوات
صورٌة ذهنك إىل يَِرد ربما اإلسقاط، عن يتحدث نفٍس عاِلم تسمع عندما اآلن،
إصبََعيه، بني السيجاَر ُممسًكا املدفأة، رف عىل بحسٍم يتَّكئ وهو فرويد، لسيجموند
تَسُربَ حتى يدعك ال بحيث املخجلة الدوافع تلك يُئوي الباطن عقلك بأن إياك ومخربًا
املخطئ. هو الشخص ذاك كان لو كما آخر، شخٍص إىل يَْعزوها ذلك، عن وعوًضا أغوارها؛
لكن دناءة. من عليه أنت ما حقيقِة إدراِك من تحميك دفاعية، آليًة اإلسقاَط فرويد اعترب
هذه اإلسقاط فكرَة أن يتضُح لفرويد، النفيس التحليل نظرية جوانب من الكثري مثل
ما دافٍع إنكاِر بمحاولِة يتعلق ال اإلسقاط أن اآلن يفهمون النفس فعلماء دقيقة. ليست
طيلَة ذلك نفعل ونحن غامض، عالٍم فهِم بمحاولِة يتعلق وإنما اجتماعيٍّا. مقبول غرِي

الوقت.
قد وحدها أفعالهم عىل بناءً الناس فيه يُفكر ما َفْهم ألن اإلسقاط نستخدم فنحن
يُمكننا التي الدالئل من الكثريُ لدينا ر يتوفَّ ال األحيان، من كثري ففي خادًعا. أمًرا يكون
إىل غامًضا األمر يبقى ما، شخٌص فعله ما بالضبط نعرف عندما وحتى عليها. االعتماُد
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تعرف إنك اآلخر. يدفع وأحدهما الشارع، يف يسريان رجَلني ترى أنك تخيَّل محبط. حدٍّ
ذلك كان إذا ما ن تُخمِّ أن املستحيل من يكون قد لكن مقصود، الدفَع هذا أن الفور عىل
نستطيع ال فإننا حماس، من النوايا مكشاف به يتمتَّع ما وبقْدر اعتداءً. أم مزاح مجرَد
أدمغتنا فإن لذا آخر. شخٍص برأِس يدور ما عىل نطَّلع أن وحده، ذلك عىل اعتماًدا دوًما،
نضع ما، شخٍص ألفعاِل ممكنٍة بتفسرياٍت االنشغاِل من فبدًال أكثر. َعمليٍّا نهًجا تتخذ
لو سأفكر كنُت فيما أسهل: سؤال عن ونُجيب الشخص هذا مكان — ذهنيٍّا — أنفسنا

مكانه؟ كنُت
ففي العقل. نظرية يف الزاوية حَجر هو فاإلسقاط كسولة؛ حيلٍة مجرَد هذه ليست
بآخر؛ أو بشكٍل رسيعًة محاكاًة دماغك يُجري شيئًا، يفعل ما شخًصا فيها ترى مرة كل
إىل املاء من كوبًا يرفع لشخٍص مثًال فرؤيتك البطولة. دوَر املحاكاة تلك يف تلعب بحيث
أخذت إذا ستنشط كانت التي دماغك يف ذاتها العصبية الخاليا تنشيط عىل تعمل فمه،
عليه تكون قد ما فهم يف تُساعدك الخفية املحاكاة هذه فمك. إىل ورفعته املاء من كوبًا أنت
يدور قد ما تخمنِي يف تستخدمه أن يمكن ما وهو املوقف، ذلك خضمِّ يف ورغباتُك نواياك
بالعطش يشعر الشخص هذا أن ن تخمِّ قد الحالة، هذه ويف تُراقبه. الذي الشخص عقل يف
ألن رأسه)؛ عىل تحطيمه أو الكوب، قضِم مقابل (يف ماء رشفِة عىل للحصول ويُخطِّط

األرجح. عىل له ستُخطط كنت ما عنُي هو ذلك
أن فمثلما العقل. نظرية أدوات مجموعِة بني عنها االستغناء يُمكن ال أداٌة اإلسقاط
اإلسقاط فإن ُملتِبسة، أحكاٍم إىل يقودنا أن يمكن لدينا الحماس مفِرَط النوايا مكشاف
محتملة اختالفاٍت عن التغايض إىل نميل فنحن حولنا. من للعالم رؤيتنا يُشوِّش أن يمكن
لذلك، ونتيجًة بعقولهم. يدور ما قراءة نُحاول الذين واألشخاص أنفسنا بني لها حرص ال
أغلب أن م توهُّ وهو الكاذب»؛ «اإلجماع النفس علماء عليه يُطِلق شيئًا أدمغتنا تستحرض

األرجح. عىل فيه نفكِّر فيما يُفكِّرون بنا املحيطني الناس
التوضيحية العروض أُوىل من واحدًة ألبورت وفلويد كاتس دانييل النفس عاِلما قدَّم
قد بأنهم اعرتَفوا الذين الطالب أن الحظا فقد .١٩٣١ عام يف الكاذب اإلجماع لتأثري
الغشاشني، باألوغاد تعجُّ بالكلية الدرس قاعات أن افرتاض إىل مالوا االمتحانات، يف وا غشُّ
ملتزمون زمالئهم أغلب أن نوا خمَّ االمتحانات يف يغشوا لم الذين الطالب أن حني يف
يشء لكل كاذبًا إجماًعا نتخيَّل أننا الدراسات كشفت الحني، ذلك ومنذ مثلهم. أخالقيٍّا
انبساطيِّني هناك أن ستظن أنك فاألرجُح انبساطيٍّا، شخًصا نفَسك اعتربت فإذا تقريبًا.
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ما إذا ينطبق نفسه واليشء انطوائيٍّا. نفسه يعترب شخٌص يعتقد مما أكثَر العالم هذا يف
األبيض، الخبز عىل األسمر الخبز ل تفضِّ أو الفضاء، الرتياد فيدراليٍّا تمويًال تدعم كنت
يف أشخاٍص مع الهاتفية املكاملات من الكثري تُجري أو روتيني، بشكل بالدم تتربع أو
وعندما كذلك، الربد من متضايقون اآلخرين أن تعتقد بالربد، تشعر وعندما بعيدة. أماكَن
حاول للغاية، مبدعة دراسة ويف أيًضا. اآلخرين أصاب العطش أن تعتقد بالعطش، تشعر
إعالنية لوحًة يحملون وهم الجامعي الحرم أرجاء يف يسريوا بأن الطالب إقناَع الباحثون
أخرى، دراسة (ويف جو» مطعم يف طعامك «تناول يقول: شعاٌر عليها مكتوبًا ضخمة
اللوحة لحمل استعداٍد عىل الذين األشخاص ن خمَّ وقد «تُْب»). تقول: نصيحًة الشعار كان
فقد رفضوا الذين وأما مثلهم؛ لحملها استعداٍد عىل سيكونون اآلخرين أغلب أن اإلعالنية
أن إىل نميل جميًعا فإننا املوضوع، كان وأيٍّا مثلهم. سريفضون اآلخرين أغلب بأن تنبَّئوا

نسبيٍّا. مألوفًة الشخصية وزالتنا تفضيالتنا نرى
املؤامرة. نظريات إىل جديٍد من يقودنا وهذا

باملثل متآمٌر

الفضاء وكالة لصالح تعمل أنك وهب العرشين. القرن ستينيَّات يف أننا نفرتْض دعونا
ُكلِّفَت وقد ذروته، إىل وصل الفضاء وسباق أْوِجها، يف الباردة والحرب ناسا. األمريكية
كينيدي الرئيس ألقاها مثريٍة كلمٍة يف السوفييت. قبل القمر سطح إىل البرش إيصال بمهمة
سطح إىل إنسانًا سُرتسل املتحدة الواليات إن فيه قال شهري بترصيح أدىل ،١٩٦٢ عام
لكن صعب. أمٌر ألنه ولكن سهل، أمٌر هذا ألن ليس الزمان، من عقٍد انتهاء قبل القمر
. بحقٍّ صعٌب أمٌر ساملني وإعادتهم القمر سطح إىل البرش إيصاَل أن َ تبنيَّ أنه لنفرض
الفضاء، يف صناعي قمر أول بالفعل أطَلقوا قد فالسوفييت سنواٍت. سيستغرق فاألمر
سيَسبقوننا بالتأكيد هم وهكذا، القمر. سطح إىل منهم فضاء رائد أول وصوُل ذلك وأعقب
إننا يقولون هم جديدة. أوامُر تأتي اآلمال، كل فيه تُفَقد الذي الوقت ويف القمر. إىل
ودفعنا للصوت عازلة غرفًة بالفعل حجزنا فقد القمر. سطح عىل زائًفا هبوًطا سنختلق
أبًدا. بالحقيقة سيعلم أحد وال اإلخراج. عىل كوبريك ووافق زائفة. قمرية صخوٍر ثمَن

املؤامرة؟ يف ستشارك كنَت هل
طالٍب عىل ساتون وروبي دوجالس كارين النفس عاِلما طرحه الذي السؤال هو هذا
املتآمرين موضِع يف نفسك رأيت هل بحثية: تجِربًة كانت تلك بأن يعلمون ال جامعيني
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الطالَب الباحثان سأل ذلك، إىل وإضافة القمر؟ سطح عىل الهبوط زيَّفَت هل املزعومني،
وا تسرتَّ أو سبتمرب من عرش الحادي هجماِت شنوا أو ديانا األمرية قتَلوا قد كانوا إذا عما
املسبَِّب املكتسب البرشية املناعة نقص فريوس صنعوا أو فضائية، كائنات وجود عىل
يُراودهم لن ذلك إن قال أغلبهم أن املطمُنئ اليشء املناخ. تغريُّ عن بيانات زيفوا أو لإليدز،
تحت «أبًدا يعني واحد (الرقم سبعة إىل واحد من يرتاوح مقياٍس وعىل منامهم. يف حتى
اثنني. هو شيوًعا األكثُر الردُّ كان األرجح»)، عىل «نعم يعني سبعة والرقم ظروف»، أي
يُريدون ال أنهم ملجرد ذلك يفَعلوا لن إنهم يقولون قد األشخاص بعض الحال، (بطبيعة
هناك يكن لم ثم وِمن للمشاركني؛ أسماءً تتطلب لم االستبيانات لكن أرشاًرا، يظهروا أن
الذين األشخاص بشأن االهتماَم يثري يشءٌ هناك كان لكن الكذب.) إىل منهم أيٍّا يدعو ما
زادت ، تآمريٌّ بأنه أحدهم زعُم زاد فكلما التآمر. فكرة عىل منفتحون بأنهم اعرتَفوا

صحيحة. املؤامرة نظريات أن تصديقه احتماليُة
حاسم دليل فإيجاُد عميل. بشكل اإلسقاَط نتائجهم تكشف وساتون، لدوجالس وفًقا
مجربون فنحن صعب. أمٌر أنفِسهم، املزعومني املتآمرين اعرتاف مثل ما، نظريٍة صحة عىل
تُحاكي أن هو بسهولٍة نفعلها أن يُمكن التي األشياء وأحد أخرى، أدلٍة عن البحث عىل
اقرتفه الذي ح املرجَّ الذنِب عىل وللحكم اإلسقاط. طريق عن املزعومني الجناة عقوَل عقولُنا
الناس أغلب أن اعتَقدوا الذين الغشاشني وِمثل أنفسنا. بداخل نبحث به، مشتبَه متآمٌر
املتآمرين يَرون للتآمر استعداٍد عىل أنفسهم يتخيَّلون الذين األشخاص أن يبدو ون، يغشُّ
مرحلِة يف يزالون ال بمتآمرين ميلءٌ العاَلم أن تعتقد كنَت فإذا بهم. يُحيط ما كلِّ يف

األمر. واقع يف بنجاح املرحلة تلك وا أتمُّ قد بالتآمر املتَهمني أن فاألرجح التَّشكُّل،
نتائج لكن للتآمر. ذاتيٍّا به معرتَف استعداٍد مع نتعامل أننا إىل اإلشارة تجدر لكن
نظرية صاحب فكل بذلك، مرهونًا ته ِبُرمَّ األمر كان إذا أنه تعني ال وساتون دوجالس
قلنا عندما الثاني الفصل يف إليه أرشنا ما تتذكَّر لعلك متآمر. سيكوباتيٌّ شخٌص مؤامرة
الحكومة ضدَّ العنف إن األحيان أغلب يف يقولون لتوجههم إخالًصا املؤامراتيِّني أكثر إن
عىل النهَج هذا يسلكون الذين هم ا جدٍّ القليلة القلَة لكن االحتجاج، أشكال من مقبوٌل شكٌل
نظريات ألصحاب الالفتة التاريخية األمثلة بعُض هناك ذلك، من وبالرغم الواقع. أرِض

أفعاَلهم. آلخَر آٍن من وقلدوا الوهميِّني متآمريهم نهج سَلكوا مؤامرة
بني رسية خطٍط يف اشتباٍه عىل كالن» كلوكس «كو جماعة مثًال ست تأسَّ فقد
مناهضة جماعًة كالن» كلوكس «كو أصبحت العرشين، القرن عرشينيَّات وبحلول أعدائها.
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البابا لدى يكون أن يخَشون إليها املنتمون كان فقد عنرصيًة. كانت ما بقدِر للكاثوليكية
ونقِل الفيدرالية الحكومة عىل واالستحواِذ الربوتستانتيني، عىل الحرب إلعالن خطٌط
التي كنائسهم يف األسلحَة يجمعون كانوا الكاثوليك إن وقيل إنديانا. والية إىل الفاتيكان
إن تقول شائعٌة انطلقت إنه بل للقناصة. أفضَل رؤيًة تمنَح كي عاليًة أبراُجها بُنيت
أسفَل الصحي الرصف منظومِة يف مخبوءًة كانت واملتفجرات الثقيلة املدفعية ترسانة
كلوكس «كو جماعة أصبَحت هوفستاتر، ريتشارد أوضح كما ولكن، دام. نوتر جامعة
طقوس وابتكاِر كهنوتية، أثواب ارتداء حد «إىل لعدوِّها، مسًخا متزايٍد نحٍو عىل كالن»
جماعة مخاوف إىل نظًرا أنه بايبس دانييل ويوضح باملثل.» ق منمَّ هرمي وتدرُّج منمقة،
تُعارض لم «الجماعة أن املفارقة من للكاثوليك، ية الرسِّ املكائد بشأن كالن» كلوكس «كو
[١٩٢٤ [عام الديمقراطي للحزب الوطني املؤتمر يف ية الرسِّ الجمعيات يُدين قراًرا فحسب

القرار.» إلفشال مؤامراتية طرًقا استخدمت بل
أنفَسهم املؤامرة نظريات أصحاب يجُد عندما أنه إىل بوبر كارل الفيلسوف أشار وقد
عن اشتُهر ذلك، عىل وكمثاٍل مؤامراتية. تكون ما غالبًا أفعالهم فإن سلطة، مواقِع يف
حسبما السلطة، يف وجوده فخالل االرتياب. جنوَن يُعاني كان بأنه نيكسون ريتشارد
املثقفة والنخبة «باليهود مشغوًال نيكسون كان بريانت، وجوزيف أوسينسكي جو يُشري
الدولة.» وضد ضدَّه تتآمُر يراها كان التي للحرب املناهضة والحركة اإلعالم ووسائل
نيكسون حذَّر الخطط، إحدى تدبري خضمِّ ففي ضدهم. تآمر لقد استجابته؟ كانت فماذا
وسيلة. أيَّ يستخدمون هم مؤامرة. مواجهِة يف ، عدوٍّ مواجهِة يف «نحن قائًال: مساعديه
عزله إىل نيكسون وكذبات مناقُب أدَّت فقد واضح؟» هذا هل وسيلة. أي سنستخدم ونحن
العالم. زعماء بعض بخطط مقارنًة كبري حدٍّ إىل متواضعًة كانت خططه لكن السلطة، من
ارتياٍب جنوَن يُعانون أوسطية الرشق الدول رؤساء من العديد أن بايبس دانييل فيوضح
بايبس يشري املثال، سبيل فعىل أعدائهم. ضد التآمر إىل آخَر إىل وقٍت من ويلَجئون مزمنًا،
بالخصوم أملَّت التي الحوادث من وغريِها السيارات تَصادم حوادث من الالفت العدد إىل

حسني. صدام الراحل للرئيس السياسيني
ملؤامرة ُرؤى من جعل الذي هتلر، بأدولف مقارنًة بسيًطا شيئًا يبدو هذا إن بل
ضد املؤامراتية مكائده لتربيِر ذلك واستخدم السيايس، برنامجه من جزءًا كارثيٍة يهودية
ملحٍة مجرد من أكثَر ِصهيون» حكماء «بروتوكوالت كانت هتلر، إىل فبالنِّسبة أوروبا. يهود
هتلر عن نُقل السلطة. وراء الشخيصِّ لسعيِه نموذًجا قدَّمت فقد العدو؛ تكتيكات عن
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وتغلغله! العدو تسلُّل أفزعتني. وقد صهيون»؛ حكماء «بروتوكوالت قرأت «لقد قوله:
أن يجب … بالطبع الخاصة بطريقتنا ُخطاه؛ عىل نسري أن يجب أننا الحال يف أدركُت

نفِسه.» بسالحه اليهوديَّ نهزم
دانييل أشار املؤامرة، نظريات أصحاب بني للمؤامرة املرتفع الحدوث معدَّل متأمًال
الخفية اليِد فكاِرهو بالتخريب؛ ينتهي مخرِّبني أشخاٍص عن كبحٍث يبدأ «ما أن إىل بايبس
من بدًال فلعلنا اإلسقاط، طريق عن أنه غري يمقتونها.» التي نفَسها الخصائَص يكتسبون
يعجُّ العالم يرون فاملؤامراتيون ألنفسنا. انعكاًسا املتوهمون األعداء يكون العدو، نُقلِّد أن
معربًة — وساتون دوجالس تقول وكما مضادة. مؤامرٍة إىل يقود ما وهو باملتآمرين،
املخطِئ سوى املخطئ يَعرف «ال — اللعب مشاجرات يف لهم حرص ال أطفال حكمة عن

مثله.»

الدافع اختالق

وكيف الهدف، إصابة يف النوايا مكشاف بها يُخطئ أن يمكن التي الطرَق رأينا بعدما
إدراك يف نبدأ أن يمكننا باملتآمرين، ميلءٌ العالم أن م توهُّ إىل اإلسقاط يقودنا أن يمكن
أخرية. دراسًة ل تأمَّ غامضة. ظروف يف طائرة اختفاء أعقاب يف املؤامرة نظريات جاذبية
دراستهما يف املشاركني عىل برونري وستيفن بوست بريستون النفس عاِلما عرض عندما
واقعية أدلٍة باستخداِم تقييمها إىل املشاركون مال مألوفة، مؤامرة نظرية ٢٠١٣ عام
لم عليهم، تماًما جديدًة نظريًة املشاركون صادف عندما لكن بها. علُمهم تَصادف
ذلك، عن وعوًضا حكمهم. إصدار يف تُساعدهم أن يمكن حقائَق أيِّ استحضاَر يستطيعوا
ِفعل إىل املتهمني املتآمرين دفع قد يكون ربما الذي السبب ما محتَمل: دافٍع عىل اعتمدوا
بوجاهِة فالشعور ن. لتتكهَّ عقولنا أمام ِمرصاَعيه عىل الباب يفتح الحقائق غياب إن ذلك؟
بها يُصدِّقون التي الثقة من نفِسه بالقْدِر ما نظريًة األشخاص تصديق إىل أدَّى ما دافٍع
املجال وأفسح النوايا ملكشاف الِعنان أطلق ٣٧٠ اتش إم الطائرة فاختفاء واقعية. أدلًة

قتامًة. دوافعنا أكثِر يف للتفكري
هايت جوناثان النفس عاِلم يوضح بدوافعنا. كثريًا نتأثَّر أننا اآلن املستغَرب من ليس
عامًلا «ليس عميل، منظوٍر من فيه، نعيش الذي العاَلم أن السعادة»، «فرضية كتابه يف
والفرص اإلهانات عاَلم إنه مادية؛ وأشياءَ وأشجاٍر صخوٍر من األمر واقع يف مصنوًعا
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أكِرب أحُد اآلخرين نوايا وفهم واملذنبني.» والقدِّيسني والخيانات االجتماعية املكانة وإظهار
قدراتهم عىل تتوقَّف حلفاءَ أو أعداءً الناس كان إذا ما فمسألة نُواجهها. التي التحديات
حدث قد كان إذا ما عىل بناءً تماًما مختلفة أهميًة يتخذ فالحدث ودوافعهم. ورغباتهم
ما شخٌص أسقطه الذي الشجرة «فرع وايتس: آدم النفس عاِلم يقول عمًدا. أو مصادفًة
طائرة بني كبري فارٌق فثمة عليك.» الريُح أسقطته شجرٍة فرع من لالنتباه لفتًا أكثُر عليك

رت. ُدمِّ وطائرة تعطَّلت
الخفي، النوايا عاَلم مع تكيًفا أكثَر أصبحت بحيث تطوَّرت أدمغتنا أن املفهوم من
تقع أحداٍث وراء ُمبيَّتًة نيًة رأت أو د، املتعمَّ وغري د املتعمَّ ر الرضَّ بني أحيانًا خلَطت إذا حتى
األخطاءِ هذه تكلفَة املضاد االتجاه يف الخطأ تكلفُة فاَقت تطورنا، تاريخ ويف مصادفة.
الكتلة بني الخلط إىل يميل كان الذي األول اإلنساُن يكون أن فاحتماالت األحيان. أغلب يف
غامَر الذي ذلك تمرير احتماالت من أكربُ جيناته، مرَّر قد والتمساِح الطافية الخشبية
احتماُل يُمكننا فنحن مؤذية. غري خشبية كتلٌة أنه منه ظنٍّا جائع تمساٍح من بشدة واقرتب
رؤيته دون وزيمل، لهايدر الراقص املثلث مشاهدة عن وعجزنا النوايا. جانب عىل الخطأ

أسالفنا. ِهبات من أخرى ِهبٌة ر، متنمِّ طفٍل أو وضيٍع كعاشٍق
مع تنسجُم أنها إىل نظًرا منها جانٍب يف جذابٌة املؤامرة نظريات أن إىل إشارتي ويف
تمساح هناك يكون فأحيانًا بالرضورة. ٌ خطأ إنها أقول أني تعني ال نوايانا، بشأن حدسنا
الطريان يف واستمرت مسارها ت غريَّ ٣٧٠ إتش إم الطائرة أن الواضح ومن بالفعل.
أننا من بالرغم ًدا، متعمَّ عمًال ثَمة بأن يوحي ما بها، االتصال نظام تعطيل بعد لساعاٍت
بأن يشعرون الذين يعتقده ما صحُة تتبنيَّ وربما العمل. ذلك وراء الدافع ن لنُخمِّ تُركنا
ربما أو مأساويًة. أقلَّ يكن لم وإن براءًة، أكثُر تفسريٌ يوجد وربما األمر. يف مؤامرًة ثمة
أن يمكن يشء أي من أغرُب الحقيقة أن الغامض، املظلة رجل مع حدث مثلما يتضح،

أحد. يتخيله
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وسمعة وحياة أسماء لهم حقيقيون أشخاص وهم — شخًصا ٨٢ اتُّهم السنني، بمرور
جون الرئيس عىل الرصاَص أطلقوا بأنهم املؤامرة نظريات أصحاب ِقبل من — ومشاعر
باجليويس، فينسنت االغتياالت لباحث وفًقا فإنه االعتبار، بعني يشء كل وبأخذ كينيدي.

بالتآمر. فرًدا و٢١٤ منظمة أو جماعًة ٤٢ ُوصمت
هاريف يل يُدعى مضطربًا رجًال إن تقول الرسمية الرواية كانت الحال، بطبيعة
البحرية أفراد أحَد السابق يف أوزوالد كان االغتيال. عملية عن الوحيد املسئوُل هو أوزوالد
ليعوَد قصرية مدًَّة هناك وقىض ١٩٥٩ عام السوفييتي االتحاد إىل سافر وقد األمريكية
وتحديًدا الوقت، ذلك من ونصف عاٍم انقضاءِ وبعد .١٩٦٢ عام يف أمريكا إىل جديد من
بالطابق نافذٍة من كينيدي الرئيس عىل رصاصات ثالَث أطلق ،١٩٦٣ نوفمرب ٢٢ يف
أما الهدف. األوىل الرصاصة تُِصب ولم تكساس. بوالية داالس يف بالزا دييل يف السادس
والية حاكم لتُصيب طريقها (وواصلت الظهر يف كينيدي أصابت فقد الثانية الرصاصة
فقد الثالثة الرصاصة أما كينيدي). الرئيس أمام جالًسا كان الذي كونايل جون تكساس

أوزوالد. سمعة ولتتلطَّخ مقتله بذلك ليتأكد الرأس، يف الرئيَس أصابت
مستودِع يف عمل فقد االغتيال. وعملية أوزوالد بني تربط التي األدلة من الكثريُ هناك
بنفسه هيَّأه ووكٍر مستهلكة خراطيش وثالثة بندقيٍة عىل ُعثر حيث تكساس؛ مدرسة كتِب
القبض أُلقي وقد الحادث، بعُد يَر لم الذي الوحيد املوظف كان لقد منه. هدفه إلصابة
الرشطة، ضباط أحد عىل الناَر إلطالقه االغتيال عملية من قالئل ساعات ميضِّ بعد عليه
أوزوالد. أوصاف عىل أوصاُفه تنطبق رجٍل عن يبحث كان الذي تيبيت، دي جيه ويُدعى
اغتياَل أشهر بسبعة ذلك قبل حاول قد كان أوزوالد بأن القائلة الحقيقة هناك كذلك
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املناهض اليمينيُّ ووكر، إدوين الجنرال وهو األمريكية، السياسة يف أخرى بارزة شخصيٍة
للشيوعية.

لم لألحداث الرواية هذه أن إىل تُشري سنواٍت مداِر عىل أُجريت التي االستبيانات لكن
استطالُع أظَهر فقد الشكوك. أُثريت ما فرسعان األمر. واقع يف الناس عموَم كثريًا تُقنع
َمن هم فقط األمريكيني ثلث أن االغتيال حادثة أعقب الذي األسبوع خالل أُجري رأي
املشاركني نصف من فأكثُر وحده؛ الجريمة ارتكب َمن هو أوزوالد هاريف يل أن يعتقدون
غريُ إنهم قالوا الباقني أن حني يف األمر، يف مؤامرًة ة ثمَّ أن بحسٍم أكدوا االستطالع يف
نُرش وقد النور إىل وارين لجنة تقرير بخروج كثريًا يتأثر لم السائد الرأي وهذه متأكدين.
ثلثا عربَّ ١٩٦٦ عام ففي بمفرده؛ جريمته ارتكب قد أوزوالد أن إىل ل وتوصَّ ،١٩٦٤ عام يف
وبحلول الجريمة. يف وحده الشخص هذا بتورِط القائلة الرواية يف تشككهم عن املشاركني
الرواية وأصبحت كينيدي، اغتيال حول حيكت التي املؤامرة نظرياُت ازدهرت ،١٩٧٦ عام
منتصف من املدة يف الرأي استطالعاُت وجَدت فقد االفرتاضية؛ الرواية هي املؤامراتية
يعتقدون أمريكيِّني ١٠ من ثمانية قرابة أن والعرشين الحادي القرن بداية إىل السبعينيَّات
يزال ال االغتيال، حادثة من عاًما ٥٠ مرور بعد واآلن، االغتيال. حادثة وراء مؤامرًة ة ثمَّ أن
واضحة أغلبيًة يُمثِّلون كينيدي مقتل وراء تقف مؤامرًة ة ثمَّ أن يعتقدون الذين األشخاُص

العالم. من األخرى األماكن يف بها بأس ال وأقليًة املتحدة، الواليات يف
نظريات من الكثري أن املستغَرب من فليس هذه، الشك مستوياِت إىل واستناًدا
تضع التي األدلة كلِّ من فبالرغم االغتيال. عملية لتفسري السنني مرِّ عىل ُطِرح املؤامرة
املؤامرة نظريات من الفٍت نحٍو عىل قليل عدٍد سوى يُصوِّره لم الجريمة، مشهد يف أوزوالد
أغلب يف النظريات هذه اعتربته فقد آخرين. مخطِّطني أو مجرمني مع ة بهمَّ َ تواطأ أنه عىل
قتل َمن إذن بسهولة. به التهمة إلصاُق يمكن فداء كبِش مجرد مغفًال؛ كان أنه األحيان

األمر؟ حقيقة يف كينيدي

مألوفني غري متََّهمون

الكثري يف الرشير دور يلعبون محليِّني، أم أجانَب أكانوا سواءٌ الرسيُّون، الحكومات عمالء
أغضبَهم الذين السوفييت وضعها ُخطًة ة ثمَّ إن تقول الروايات إحدى النظريات. من
حول النظريُة هذه وتتمحور الكوبية. الصواريخ أزمِة يف كينيدي مطالب إىل اإلذعان
يف أنه غري بي). جي (كيه السوفييتية االستخبارات وكالة جانب من أوزوالد تجنيد
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بعد املتحدة الواليات إىل وغادر نفسه، السوفييتية االستخبارات عميل انشقَّ ،١٩٦٤ عام
هذا أخرب السوفييتي. االتحاد إىل ومغادرته أوزوالد انشقاق مسألَة توىلَّ قد كان أن
االستخبارات وكالة رأي عن األمريكية االستخبارات وكالَة نوسينكو يوري ويُدعى العميُل
أوزوالد أن منهم وإدراًكا وصفه. حسب كثريًا؛ عليه يُعوِّلون ال أوزوالد: يف السوفييتية
لم عقليٍّا، متَِّزن غريُ شابٌّ أنه واألرجح منه.» نفع وال االهتمام، يُثري ال ، «عاديٌّ شخص
عىل له (ومكافأًة ونصًفا. عامني استمرت التي إقامته خالل تجنيَده السوفييت يُحاول
األمريكية، االستخبارات وكالة جانب من القانوني غرِي بالسجِن نوسينكو عىل ُحكم ذلك،
أوزوالد وصل عندما األمر، حقيقة يف ونصف.) أعوام ثالثة ملدة انفراديٍّا حبُسه وكان
الحكومة حاولت األمريكية، جنسيَّتِه عن التخيل يف رغبته عن وأعلن موسكو إىل األوىل للمرة
بقطِع االنتحاَر حاول عندما إال إقامة تأشريَة له تُصِدر ولم بالده. إىل طرده السوفييتية
البالد. ملغادرة املطار إىل اصطحابه من ساعاٍت قبل وذلك بالفندق، غرفٍة يف يده رشايني
حول سيئة بدعاية املخاطرة من أسهُل باإلقامة له السماح أن شأنه تولَّوا َمن اعتقد فقد

منهم. ومسَمٍع مرأًى عىل أمريكي سائٍح موت
وتلعب أكثر. الداخل إىل االتهام بأصابع النظريات من املزيد يُشري حال، أي عىل
وبإضافة انتشاًرا. النظريات أكثر بعض يف بارًزا دوًرا األمريكية االستخبارات وكالة
أن اآلن نعلم األمريكية، االستخبارات وكالة بتورِط القائلة الفكرة إىل املعقولية عنرص
بدايات يف بارزين أجانَب زعماء الغتيال خطًطا األمر، واقع يف وضعت، قد كانت الوكالة
الوكالة كانت هل لكن كاسرتو. فيدل الزعماء هؤالء أهم وكان العرشين، القرن ستينيَّات
وكالة قادة أن املؤامرة نظريات تزعم رئيِسها؟ ضد ذاتَها املشبوهة التكتيكات ِلتستخدَم
الفشل مع بها تعامل التي الطريقِة بسبب كينيدي من استاءوا األمريكية االستخبارات
الفشِل ذلك من بشدٍة استاء نفَسه كينيدي وأن الخنازير»، خليج «غزو لعملية الذريع
غريَ يجعلها نحٍو عىل األمريكية، االستخبارات وكالة هيكلة إلعادة يُخطِّط كان أنه لدرجِة
اختالقهم طريق يف تقف الحقائق يَدعوا لئال منهم محاولٍة ويف مهامها. أداء عىل قادرة
انتهاء بمجرد بأنه القائلة املزعجة الحقيقَة املؤامرة نظريات أصحاُب يتجاهل جيدة، قصًة
استثنائي نحٍو عىل وثيقٍة عالقٍة عىل أصبح قد كينيدي كان الخنازير»، خليج «غزو عملية
حمايتها عىل عمل وحتى بل ميزانيتها، من زاد حيث األمريكية؛ االستخبارات وكالة مع

جانبها. من الترصف سوءِ مزاعم مواجهِة يف للتحقيق الخضوع من
القادة فلعل املزعومة. الصناعية العسكرية الُعقدة إىل االتهام أصابُع تُشري كما
لرغبة نتيجًة عوائدهم فقدان من مستاءًة كانت األسلحة تصنيع ورشكات العسكريِّني
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وإذا منه. للتخلص مكيدة ودبَّروا فيتنام، من األمريكية القوات جميع سحب يف كينيدي
بينز ليندون زاد فقد يبدو؛ ما عىل منها الغرَض الخطُة حققت فقد كذلك األمر كان
بشكل فيتنام حرب يف األمريكية القوات عدد من وخليفته، كينيدي الرئيس نائب جونسون
يف رغبته عن عربَّ قد كينيدي يكن لم االغتيال، وقت بأنه القائلة الحقيقة يهمُّ وال كبري.
عدد زيادة يف رغبٍة بأي ح رصَّ قد جونسون يكن ولم هناك، من األمريكية القوات سحب
تلك املطاف، نهاية «يف مقابلة: يف قال قد كينيدي كان ،١٩٦٣ سبتمرب ٢ ويف القوات. تلك
مع أتفق ال لكنني الخسارة. أو الفوز عليهم يتعنيَّ َمن هم الفيتناميني]. [يقصد حربهم
باجليويس (يوضح كبريًا.» ً خطأ سيكون هذا هناك. من ننسحب أن يجب إننا يقولون َمن
كينيدي»، إف «جون فيلمه يف االقتباس هذا من األُولينَي الجملتنَي أدرج ستون أوليفر أن
نظرية من بأخرى، أو ما بدرجٍة تُضِعف أن املمكن من إذ الثانية؛ الجملة حذف لكنه

الفيلم.) طرحها التي الصناعية العسكرية العقدة حول املتمحورة املؤامرة
مفهوم أمٌر وهو — تهتمَّ لم التي املافيا، عصابات عىل باللَّوم أخرى نظرياٌت وتُلقي
وبينما كينيدي. إدارة جانب من املنظَّمة الجريمة عىل الخناق بتضييق — الكايف بالقْدر
ُمسلَّح رجٌل برز نوفمرب، ٢٤ يف املقاطعة سجن إىل الرشطة مقرِّ من أوزوالد يُنقل كان
يُدعى كان الرجل هذا الصدر. يف َرصاصة أوزوالد عىل وأطلق املتفرجني حشود وسط من
االهتمام عن الدائم وبحثه املزاجي تقلبُه عنه ُعرف محيلٍّ ملًهى صاحُب وهو روبي، جاك
حان وقد العصابة أفراد أحَد أيًضا كان أنه املؤامرة نظريات أصحاب ويزعم واالحرتام.
بل كينيدي. لقتل جنَّدوه الذي األبلِه ذلك بإسكات املجرمون رؤساؤه كلَّفه عندما دوره
خرج االغتياالت، يف التحقيق لجنة مستشاري كبري بالكي، روبرت جيه مثل شخصيًة إن
قتل وأن كينيدي، اغتيال عمليَة أداروا املافيا عصابات أن من يقنٍي عىل وهو التحقيق من

القاطَع. اإلدانِة دليَل قدَّم ألوزوالد روبي جاك
ما أبعُد أخرى نظريات وهناك املعقولية. من قدٌر األقل عىل لديها النظريات هذه
مرشدين رجال ثالثة عىل ُعثر قصري، بوقٍت االغتيال عملية فبعد تُصدَّق. أن من يكون
صوٌر التُقطت وقد بالزا. دييل حديقة من بنايات عدة بُعد عىل قطار عربات إحدى داخل
وقال يبدو. ما عىل ذلك بعد تماًما اختَفوا لكنهم عليهم، القبض الرشطة وألقت لهم
من عمًدا ُهوياتهم أخَفت السلطاِت أن الواضح من إنه املؤامرة نظريات أصحاب بعض
أن سوى هؤالء املؤامرة نظريات أصحاَب يَسْع ولم االغتيال. عملية يف َدورهم إخفاءِ أجل
مأجور قاتٌل األشخاص هؤالء أحد أن زعموا إذ تفصيالت؛ من الرواياُت تتطلبه ما يُقدِّموا
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لكنه ووترجيت. لصوِص من هانت هوارد وإي ستريجيس فرانك هما اآلخَرين واالثنني
أُلقي عندما األشخاص هؤالء أسماءَ لت سجَّ قد كانت داالس، رشطة إدارة أن الحًقا اتضح
أجرى وعندما جيدني، وجون أبرامز وجاس دويل هارولد كانوا هؤالء عليهم. القبض
يكونوا لم أنهم اتضح التسعينيَّات، بدايات يف بشأنهم تحقيًقا الفيدرايل التحقيقات مكتُب

القطار. يركبون مرشدين ثالثة سوى
كينيدي موكب يف تبحث أن إىل إال تحتاج ال املعقولية، عن بُعًدا النظريات ألكثر ووفًقا
كينيدي، خلف سيارًة يستقلُّ للمؤامرة املدبُِّر العقل كان فربما القاتل. عىل لتعثَر نفِسه
ألصحاب وفًقا دبَّر، الذي، الرئيس نائب جونسون، سوى أحد وال للحشود: بلطٍف ح ويُلوِّ
أن عىل أخرى رواية وتُرص األبيض. البيت يف محله يحلَّ كي لقتله خطًة املؤامرة، نظرية
جورج الرسية املخابرات عميل هو كينيدي رأس عىل املروعة القاتلة الرصاصة أطلق َمن
وتزعم مبارشة، كينيدي سيارة خلَف تسري كانت التي السيارة يستقلُّ كان الذي هيكي،
لهيكي. القاتل الخطأ عىل للتسرتُّ وارين لجنة تآمَرت الحال، وبطبيعة بالخطأ. أطلقها أنه
كان الذي فالرجل نفِسها. السيارِة يف معه كان كينيدي قاتل أن يرى البعض إن بل
جرير، ويليام الرسية املخابرات عميل وهو الرئيس، يستقلُّها التي الليموزين سيارَة يقود
التي ذاِتها اللحظة يف الرئيس إىل رسيعة التفاتًة يلتفُت وهو زابرودر فيلم يف يُرى أن يمكن
التخيل، من وبيشء االقتناع، عليك يصعب كان إذا ثم، األُوَليان. الرصاصتان فيها أُطلقت
كينيدي. رأس عىل مبارشًة الرصاص وأطلق مسدسه أخرج الرجل أن لو كما األمر يبدو
وهو أحٍد، بال عىل يخطر شخص آِخَر هو القاتل كان النظريات، إلحدى وفًقا ربما، أو
كينيدي. بوفري جاكلني سنوات، ١٠ مدار عىل زوجته كينيدي: يمني عن الجالس الشخص
وابتُزَّت زوجها، علم دون جيد، بشكٍل مدرَّبة قاتلًة كانت جاكي، أن تزعم النظرية وهذه

اللون. ُكحليَِّة يدها حقيبِة يف أخَفتها خاص نوٍع من بندقية باستخدام الرئيس لقتل

املألوف املتَّهم

النظريات من أيٍّ أو النظريات هذه دحَض أو إثباَت ليس هنا فهديف كاٍف. هذا أن أعتقد
الناس أغلبية أن تُبنيِّ التي الرأي والستطالعات لهم، ذكري وسبب الكثرية. األخرى
نظريات مًدى أيِّ إىل ح أُوضِّ أن االغتيال، لعملية ما نوٍع من مؤامراتية نسخًة يُصدِّقون
ف يتوقَّ لم املؤامراتي فالتكهن قة. ومنمَّ وكثرية رائجٌة كينيدي باغتيال املتعلقة املؤامرة
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إذ بإسهاب؛ األمَر هذا املؤامرة نظريات يف الباحُث ميالي تيموثي ل يُفصِّ يرتاجع. ولم
وتحقيقاٍت للغاية؛ واسع نطاٍق ذَوي فيدراليَّني «تحقيَقني موضوع كان االغتياَل إن يقول
املقاالت من آالٍف وعدة والفيدرالية، الخاصة والوكاالت الوالية وكاالُت أْجَرتها نطاًقا أضيَق
ال وعدٍد األخبار، من له حرص ال وعدٍد واملرسحيات، واألفالم الروايات وعرشات والكتب،

الخاصة.» التليفزيونية اإلخبارية والربامج جاالت والسِّ املناظرات من له حرص
،١٩٨١ مارس ٣٠ ففي آخر. رئيٍس عىل الرصاص إطالق ل تأمَّ املقارنة، سبيل وعىل
أقدام ١٠ مسافة من ريجان رونالد الرئيس عىل رصاصات ستَّ االبن هينكيل جون أطَلق
السيارة عن ارتدَّت منها رصاصة لكن الرئيَس، جميُعها الرصاصاُت تُِصب ولم فقط.
بينها يفصل ولم رئته، يف ثَقبًا محِدثة الصدر، يف وأصابته للرصاص املانعة الليموزين
إزالة يف نَجحوا األطباء لكن تنتهي أن ريجان حياة كادت واحدة. بوصٍة سوى قلِبه وبني
الرواية قالت بأعجوبة. الرئيس حياَة بذلك منقذين الداخيل، النزيف ووقِف الرصاصة
املمثِّلة إلبهار محاولًة كان الرصاص إطالق وإن عقليٍّا، مختالٍّ كان هينكيل إن الرسمية
لها ويُرسل بها ل ويتصَّ ُخطاها ويتَّبع لسنوات، بها يتعقَّ ظل فقد فوسرت. جودي الشابة
التاكيس)، (سائق درايفر» «تاكيس بفيلم تأثُِّره ظلِّ ويف املطاف، نهاية ويف الخطابات.
دي روبرت لعبه (دوٌر بيكل ترافيس شخصية فيه وظهَرت فوسرت بطلتُه كانت الذي
إلبهار طريقٍة أفضَل أنَّ هينكيل قرَّر أمريكي، سيناتور الغتيال يُخطِّط كان الذي نريو)
عىل النار إطالق يوم صبيحَة متوسًال، رسالتَه لها كتب فقد الرئيس. يقتل أن فوسرت
وِعشُت بقلبك فزُت أنني لو الفور عىل ريجان قتِل فكرِة عن ألتخىل كنُت «جودي، ريجان:

محسومة. قضية معك.» حياتي بقيَة
واقع يف حسنًا، … أن نُصدِّق يجعلونا أن يُمكن املؤامرة نظريات أصحاب لكن
هناك يكن فلم ريجان. اغتيال محاولِة حول مؤامرة نظريات هناك تكون تكاد ال األمر
تجد أن يمكنك السنني؛ مرِّ عىل واآلخر الحني بني ظهرت واهيٍة مؤامراتيٍة مزاعَم ِسوى
الرشيرة األجنبية الجهات إلحدى عميًال كان هينكيل أن تزعم غامضًة إلكرتونية مواقَع
ومحاولة كينيدي اغتيال بني للمقارنة وجٌه هناك ليس عقله. يف وتحكَّمت به تالعبت التي
نظريات أن حنِي يف سائًدا، اتجاًها أصبحت كينيدي، عن املؤامرة فنظريات ريجان. اغتيال

يُذكر. َرواًجا ق تُحقِّ لم ريجان حول املؤامرة
ريجان؟ ونظرياِت كينيدي نظرياِت رواج بني التوازن عدم من الحالِة تلك سبب ما
ريجان أن حني يف الديمقراطيني، من كان فكينيدي الحَدثني. بني كبرية اختالفاٌت ثَمة
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يبلغ ريجان كان حني يف عاًما، ٤٦ العمر من يبلغ كينيدي وكان الجمهوريِّني. من كان
بإحدى مهووًسا هينكيل كان حنِي يف باملاركسية مفتونًا أوزوالد وكان عاًما. ٧٠ العمر من
نجح القاتلني أحد بأن القائلة البسيطة الحقيقة هو األبرز االختالف لكن السينما. نجمات
اغتيال محاولَة بكثرٍي يفوق َجلًال حدثًا كينيدي اغتياُل كان لذلك، ونتيجًة فشل. واآلَخر
َمْجرى غريَّ ومقتلُه كاريزما، له كانت كما بشعبيٍة يتمتَّع كان كينيدي فالرئيس ريجان.
بأخرى، أو ما بدرجٍة تُوصف، أن فيُمكن ريجان، اغتيال محاولة أما األبد. إىل التاريخ
ويتمتَّع شعبيٍة ذا رئيًسا عاش فقد األساس. من حدٌث عليها يُطَلق ألن ترقى تكن لم بأنها
اغتيال بمحاولِة املتعلقة املؤامرِة نظرياِت َرواُج كان وربما للبالد. حكمه ليُواصل بكاريزما
الحال وكذلك هدفه؛ إصابة يف بارًعا هينكيل كان لو تماًما، مختِلًفا شكٍّ بال ليصبح ريجان
لجروح. إال يتعرَّض ولم كينيدي تُصب لم أوزوالد أطلقها التي األخرية الرَّصاصة أن لو
آليُة بها تتَّسم مهمة غريبة سمٍة يف يكمن وراءه السبب لكن بديهيٍّا، هذا يبدو قد
نريد فنحن النِّسبي. التحيُُّز عليه يُطَلق يُوجهنا مخترص عقيل طريق فهناك أدمغتنا. عمِل
ذلك كان أيٍّا وراءه، يقف الذي السبِب وِعظِم الحدِث ِعظِم بني توافٌق هناك يكون أن
أو ما بطريقٍة ومهمًة وعميقًة هائلًة حدٍث عىل املرتتِّبة النتيجة تكون وعندما السبب.
تكون وعندما وراءها. يقف ا ومهمٍّ وعميًقا هائًال ما شيئًا بأن االعتقاد إىل نميل بأخرى،
نعتقد نحن ببساطة، ومعقولية. وجاهًة أكثَر املتواضعة األسباب تبدو وقًعا، أقلَّ النتائج

مثلُها. كبريٌة أشياءُ تُسبِّبها الكبرية األشياء أن
تقف جساًما أسبابًا أن نجد األحيان، من كثرٍي ففي خاطئة. قاعدًة دائًما ليست هذه
كثريًا تندهَش فلن بِرفق، ورميتها صخرة التقطَت فإذا جسام. أحداث وراء األمر واقع يف
إىل فستصل بها، وألقيَت قوَّتك كلَّ استجمعت إذا لكنك كثريًا. عنك تبُعد ال تجدها عندما
نعلم فنحن ما. شخًصا تُصيب أو شيئًا تكِرس ذلك، فعلت إن وربما بكثري. أبعَد مسافٍة
املهمة األشياء دة، املعقَّ العاملية األحداث عالم يف وباملثل، أكرب. تأثريًا يُولِّد األكرب الجهد أن
وهو — الذرِّية القنبلة تطوير جاء املثال، سبيل فعىل الجهد. من الكثريَ تتطلَّب ما غالبًا
ملرشوع كنتيجٍة — الجيوسياسية والتبعات لالنفجار املاديِة النتيجِة إىل استناًدا َجلل حدٌث
بتكلفٍة سنوات، سبع مدار عىل شخٍص ألَف ١٣٠ فيه شارك ضخٌم جهٌد وهو منهاتن،

اليوم. بحساباتنا أمريكي، دوالر مليار ٢٦ تُعادل
يمكن فأحيانًا النتيجة. حجم مع يتوافُق السبب حجَم أن دائًما صحيًحا ليس لكن
تافًها يبدو شخٌص يُحِدث أن يمكن فمثًال حياتنا. مساَر الظروِف يف بسيط التواءٌ يُغريِّ أن
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فكرِة عن التخيل أو التغايض نحو النِّسبي التحيُُّز ويقودنا التاريخ. مسار يف ضخًما تأثريًا
نحو يدفعنا وَمن األحيان، بعض يف ضخمة آثاًرا تولِّد أن يُمكن البسيطة األسباَب أن
النقيض. تدعُم التي الكثرية األدلة من بالرغم ضخمة رشيرة مؤامرات بوجود االعتقاد
فالتحيُّز وحَدها. املؤامرة نظرياِت عىل ينطِبق ال الالعقالني التفكري من النوع هذا لكن

الوقت. َطوال كافًة األشياء أنواَع بها نرى التي الطريقِة يف بخفاءٍ يؤثِّر النِّسبي

الجسامة يف التَّوافق

لنقل منخفض؛ رقٍم عىل الحصوَل تحاول أن منك أريد أوًال، النَّْرد. حجَر ترمي أنك تخيَّل
وتنفخ قليًال النَّرد حَجر تهزُّ ربما اكرتاث. دون ذلك تفعل أنك تخيَّل اثننَي. أو واحًدا
هذه لكن جديد، من النرد حجر تُلقي أنك تخيَّل اآلن حسنًا، ألِقه. واآلن للحظ. طلبًا فيه
يف فارٌق هناك كان هل ستة. أو خمسة لنقل كبري، رقٍم عىل بحقٍّ تحصَل أن تُحاول املرة

قليل. بعد إليه نعود فسوف حسبانك؛ يف هذا ضْع له؟ رمِيك طريقة
وليس واالحتمال، الطبيعة لقوانني اإلذعان إىل يميل النرد حجر أن نفرتْض َدْعنا اآلن
املهارة. وليس الصدفة قبيل من يشءٌ رمية أيِّ نتيجُة ورغباته. الرامي آلمال االستجابة
أو األمور؛ عىل مسيطرون بأننا التظاهر من أنفَسنا نمنَع أن نستطيع ال أحيانًا لكننا
الذي الرقم يف تُؤثِّر قد النرد حجَر بها نُلقي التي الطريقة بأن الشعور أخرى، بعبارٍة

سيظهر.
ومبارشة؛ ومنطقية واضحٍة طريقٍة بأكثِر هذا هنسلني جيمس أثبَت ،١٩٦٧ عام يف
األجرة سيارات سائقي من مجموعٍة بني ويتسلل أجرٍة سيارِة سائُق بأنه يتظاهُر كان إذ
من األوىل الساعات يف السيارات وقوِف باحاِت يف يجتمعون كانوا عندما لويس سانت يف
االجتماع علماء (يستمتع قانونًا. محظورٍة مقامرٍة يف لالنخراط العمل، نَوبات بني الصباح
الالعُب فيها يُلقي التي «كرابس» لعبة هي اختاروها التي اللعبة كانت استمتاع.) أيَّما
الخرافية بالطقوس ا مهتمٍّ هنسلني كان النتيجة. عىل ويُراهن النرد، أحجار من زوًجا
الصدفة، عىل تعتمد لعبٍة يف حظوظهم يف للتحكُّم محاولٍة يف املقامرون استخدمها التي
أن يُمكن الالعَب بأن االعتقاَد كان األول املثال الطقوس. من دة معقَّ مجموعًة وجد وقد
فسائقو النرد. حجَر بها يُلقي التي الشدة درجة ضبِط طريِق عن الرمية نتيجة عىل يؤثِّر
وبقوٍة منخفض، رقٍم عىل الحصول يف يرغبون عندما برفٍق يُلقون كانوا األجرة سياراِت
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وقٍت من أنفسهم يوبِّخون الالعبون وكان مرتفع. رقٍم عىل الحصوَل يريدون عندما أكرب
وهو لنفسه، جو ليتل يُدعى العٌب قاله ما هنسلني يذكر بالقاعدة؛ االلتزام لعدم آلخر

املرة.» هذه الالزم من أكثَر بقوٍة بها ألقيُت «لقد ينتحب:
لقد قليل؟ منذ النرد حجر ترمي وأنت نفسك تخيَّلَت عندما مشابًها شيئًا فعلَت هل
رْمَي أردُت فإذا طفل. وأنا والثعبان» لَّم «السُّ لعبة ألعب كنُت عندما ذلك بالتأكيد فعلُت
إىل والوصول مربَعني أو مربٍع عىل بحذٍر للسري منخفض رقٌم يل يظهر بحيث النرد حجر
حجر أرمَي أن أردت وإذا املنضدة. عىل برفٍق وأضعه برفٍق النرد حجر أهزُّ كنت ُسلَّم،
أرمي كنُت الرشيرة، الثعابني من مجموعًة وأجتاز مرتفًعا رقًما يل يُظهر بحيث النرد
تلقائيٍّا، الفكرُة جاءتني فقد االسرتاتيجية؛ هذه أحٌد يُعلمني لم املنضدة. عىل بقوة الحجَر
الطاولِة والعبي املقامرين إىل وبالنِّسبة لويس؛ سانت سائقي إىل بالنِّسبة الحال كان كما
أعىل. رقٍم إىل بأخرى، أو ما بطريقٍة تؤدَِّي، أن ع يُتوقَّ قوًة األكثُر الرمية العالم. أنحاء يف
بدرجٍة تؤثِّر النرد حجر رسعَة بأن القائلة والفكرة أقوى. حركٍة إىل يحتاج الكبري فالرقم
ه يُوجِّ الذي األمر األفعال، يف النِّسبي التحيُّز تُبنيِّ يظهر الذي الرقم عىل بأخرى أو ما

تماًما. عشوائيٌة األمر واقع يف هي ما، نتيجٍة بشأِن وسلوكياتنا أفكاَرنا

توجيهنا مجرد من بكثرٍي أعمق تأثري له النِّسبي فالتحيُّز به. نبدأ واحد مثاٍل مجرُد هذا
الحياة يف بها نُفكر التي الطريقة يُشكل إنه النَّرد. حجر بها نرمي التي الكيفية بشأن
كبرية. أسباٍب عن نبحث لنا، كبريٌة أشياءُ تحدُث فعندما تقريبًا. يشء وكل بل والكون،
مهم، يشء حدث فإذا حياتك. يف تقع أحداٍث يف النحو هذا عىل تُفكِّر نفسك وجدَت لعلك
ال مصادفًة، األبديِّ بمعشوقك التقيَت أو يانصيب، بورقة دوالر ألف ٥٠ بمبلغ فوزك مثل
الفوُز كان فربما حدث. ما وراء كبريًا سببًا هناك أن يف التفكري من نفسك تمنع أن يُمكنك
وباملثل، معشوَقك. لك القَدُر جَلب وربما أديتَه. الخري أفعال من فعٍل عىل لك إلهيًة مكافأًة
أو سماوي تدبريٌ حدث ما أن نعتقَد أن املغري من يكون شخصية، مأساًة نُواجه عندما

شيطاني. عمل
يمنع أن أغلبنا يستطيع ال بالشياطني، أو باآللهة أو باألقدار نؤمن ال كنا إذا حتى
خاص بوجٍه ينطِبق وهذا آلخر. وقٍت من عقولنا عىل تطرأ التي كتلك أفكاٍر من نفَسه
حسبما الحياة، مجرى تُغريِّ تَبعاٌت لها ويكون سيطرتنا نطاق عن األحداُث تخرج عندما
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حظَّنا بأن االعتقاد إىل نركَن أن مطلًقا يُرضينا فال اليمان. وإليزابيث لوبفر مايكل ل توصَّ
ليس األبدي بمحبوبنا التقينا أننا أو عمياء، صدفٍة مجرِد من أكثَر ليس العاثر أو الجيد
شخٍص حذاء عىل مصادفًة وتقيَّأنا الرشاب يف أفَرْطنا أننا ملجرد ولكن كونية، خطٍة بسبب

جذَّاب. غريب
للتحيز عرضًة يكونون واملوضوعية بالعقالنية يتحلَّْوا أن يجب الذين الباحثون حتى
العاملية الحرب مثل الكربى التاريخية األحداث أن املؤرخني من الكثريُ فيزعم النِّسبي.
وحتى للنزاع، استعداٍد عىل كانت أوروبا إن يقولون هم منها. مفرٌّ هناك يكن لم األوىل
النزاَع هذا ليبدأ ما يشءٌ كان ربما بها، وقَعت التي نفِسها بالطريقِة األحداث تقع لم إذا

تُربِّرها؟ التي أسانيدها لها فكرٌة هذه هل لكن الدويل.
النمساوي الدوق اغتياَل كان األوىل العاملية الحرب فتيَل أشعل الذي األبرز الحدث
نفسه عىل أطلَق راديكايل فتنظيم ساراييفو. إىل الرسمية زياراته خالل فرديناند فرانس
وكانوا الطريق جانب عىل قتَلة ستُة اختبأ وقد الدوق. من للتخلُّص تآمَر السوداء» «اليد
ولم الَقتَلة من اثنان ارتبك مروره. عند فرديناند موكِب عىل إللقائها القنابَل يحملون
ترتدُّ شاهدها لكنه فرديناند، سيارة عىل القنبلَة ألقى فقد الثالث أما املهمة. تنفيذ يستطيعا
وألقى بها ُزوِّد قد كان سيانيد حبَة امُلفرتض القاتل وابتلع أخرى. سيارة أسفل لتنفجر
حادٍة بنوبات إال تُصبه لم إذ كافية؛ الجرعُة تكن لم حظِّه، ولسوء قريب. نهٍر يف بنفسه
عىل ني املصطفِّ من حشٌد فوًرا عليه وهجم قدم. نصف من أعمَق النهُر يكن ولم التقيُّؤ، من
يجرُّون وهم بهدوء اختَفوا اآلخرين القتَلة أن حني يف عليه، القبض وألَقوا الطريق جانبَي
ويف زيارته. يف االستمرار وقرَّر حدث بما كثريًا ينزعج لم فرديناند أن غري الهزيمة. أذياَل
ببقية للَّحاِق للحظاٍت ف وتوقَّ خاطئًا منعَطًفا موكبه من جزءٌ سلك اليوم، من الحٍق وقٍت
أحُد دخله قد كان الذي املقهى أمام فت توقَّ قد فرديناند سيارة كانت وبالصدفة املوكب.
من خارًجا برينسيب كان فشله. عىل ليتحَرس برينسيب، جافريلو ويُدعى املحبَطني الَقتلة
بندقيته فأخرج الفرصة. يُِضع ولم الدوق، من قليلة خطواٍت بُعد عىل نفَسه ليجد املقهى

وزوجِته. فرديناند مقتل إىل أدَّى ما السيارة، عىل رصاصتنَي وأطلق
أن املمكن من كان األحداث تتابُع يف بسيًطا تغيريًا أن كيف تتخيََّل أن السهل من
سيارته قائَد أن ولو زيارته، قطَع كان فرديناند أن فلو املوت. من فرديناند فرانز ي يُنجِّ
اللحظِة يف يخرج لم أو املقهى ذاك يخَرتْ لم برنيسيب أن ولو الخطأ، الطريَق يسلك لم
إىل تتخيَّل أن األصعب من أبًدا. لتتمَّ االغتيال عمليُة تكن لم املوكب، فيها ف توقَّ التي ذاتها
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لم فهل نطاًقا. أوسُع انعكاساٌت له ستكون التاريخ يف البسيط التغيريُ هذا كان مًدى أي
ريتشارد السياسية العلوم اختصايصُّ أجراها لدراساٍت وفًقا بأكملها؟ الحرُب لتندلع تكن
ما عىل تافًها شيئًا أن فكرَة السياسية العلوم أو التاريِخ باحثو يرفض ما كثريًا ليبو،
جذري تغيرٍي إىل يُؤدَِّي أن يمكن — الخطأ الطريق مهمل سيارة قائد كسلوك — يبدو
فسعيًا النِّسبي. التحيُّز يشوبُه منطقهم لكن العالم. أحداث بها ف تتكشَّ التي الطريقة يف
بأنَّ اإلقرار يف بالغة صعوبًة يجدون النتيجة، وحجم السبب حجم بني املواءمة إىل منهم
عىل كانت أوروبا أن صحيٌح تماًما. التاريخ مسار تغيري إىل يُؤدَِّي أن يمكن بسيًطا حدثًا
أن املمكن من كان النزاع، اندالع إىل أدَّت التي االغتيال رشارِة دون لكن للنزاع، استعداٍد

الحرب. وتُتَجنَّب العداوات تنحَرس
به نتأثُر جميًعا فنحن النِّسبي. بالتحيُّز يتأثَّرون قد األكاديميني أن مستغربًا ليس
نتواصل التي الطريقَة شكَّل قد حتى يكون ربما الخفيَّ تأثريه إن بل الوقت. َطوال
(وتعني petiteو قليل) (وتعني little قبيل من كلماٍت نطق أن اللغويُّون يوضح بها.
تضييق إىل يؤدي بسيط) يشء (هذا itsy-bitsyو ضئيل)، (وتعني diminutiveو صغري)،
(هائل)، vastو (ضخم)، hugeو (كبري)، large مثل كلماٍت أن حني يف والشفتنَي، الحلق
جهازنا اتساع إىل تؤدي (بالغ) humongousو (فادح) enormousو (جسيم)، rotundو
chicoو (هائل) gordo الكلمتني قاِرن فمثًال أخرى.) لغاٍت يف أيًضا ينطبق (هذا الصوتي.
أن أردنا فإذا (كبري). grandو (صغري) petit الفرنسيتني الكلمتني أو اإلسبانيتني (تافه)
صوتًا نصنع َغر، الصِّ عن نُعربِّ أن أردنا وإذا ضخًما. صوتًا نصنع الضخامة، فكرَة ننقل
بني االتساق عن البحِث إىل تدفعنا أدمغتُنا بها مت ُصمِّ التي الطريقة أن ويبدو، صغريًا.

ذلك. عن بها نُعربِّ التي والكيفية ما يشءٍ حجِم بشأن فيها نُفكِّر التي الكيفية

(أُحبطت) أزمٌة

لألحداث تفسرياتنا عىل يؤثِّر كما سلوكنا عىل يؤثِّر أن يُمكن النِّسبي التحيُّز أن كيف رأينا
الطريقة عىل يُؤثِّر هل لكن العالم. يف بالفعل حدثَت التي األشياء أو حياتنا يف تقُع التي
ال األخالقيات ِلجاَن أن بما حولنا؟ من العالم يف تقع التي األحداَث بها نُفرسِّ التي
فقط الكربى العاملية لألحداث خفيٍة صياغٍة من النفس علماء يفعله ما عموًما تستحسُن
التحيُّز يدرسون الذين األكاديميون استقرَّ فقد الناس؛ بها يستجيُب التي الكيفية ملعرفة
منهجيٍّا بالتالعب للباحثني يسمح بالخيال ك فالتمسُّ وحسب. رواياٍت اختالِق عىل النِّسبي

223



ُمتشكِّكة عقول

قرأَت الدِّراسات، أغلب يف النتيجة. عدا فيما حاله عىل يشء كلَّ جاعلني بالتفاصيل،
لكلِّ مختلفة قصٍة نهايُة أُعطيت لكن ذاتها، القصَة األشخاص من منفصلتان مجموعتان
قصة أما كارثيًة. كانت والنتيجة بانفجار، تنتهي األوىل املجموعة قصة فكانت مجموعة.

جسيمة. نتائُج عليه يرتتَّب لم ضعيف ٍر بتذمُّ تنتهي فكانت الثانية املجموعة
إيبل-الم آنا النفس عاِلمة إرشاف تحت ٢٠١٠ عام أُجريت دراسٌة شملت فمثًال
ناضَل الروايات، تلك إحدى يف الطائرات. بإحدى الشحن مخزن يف انفجاٍر عن رواياٍت
يف تحطََّمت الطائرة لكن الطارئ، والهبوط السيطرة بِزمام االحتفاظ أجل من الطياُر
الفارق كان أخرى، روايٍة ويف متِنها. عىل كانوا َمن جميِع مرصِع إىل أدَّى ما األمر، نهاية
أُعطي وعندما بنجاٍح. تهِبُط الطائرة جعِل عىل قادًرا كان املرَة، هذه الطيار، أن هو الوحيد
الرواية قَرءوا الذين األشخاص نَزع بينها، من يختار كي املمكنة باألسباِب قائمًة الجميُع
َمكيدٍة نتيجَة حدث قد يكون أن بد ال االنفجار أن افرتاِض إىل والدمار باملوت تنتهي التي
الذين األشخاص أما الطريان. رشكة فنيِّي جانب من متأصل ترصٍف سوءِ أو إرهابية
سبٍب إىل االنفجار عزو إىل ميًال أكثَر فكانوا وطأة، أخفَّ نهايًة تنتهي التي الرواية قَرءوا
كانت سواءٌ — القصة نتيجة أن إىل نُشري أن األهمية ومن الكهربي. املاس مثل أكثر عادي
فليس نفسه. االنفجار وليس الطيار أفعاِل إىل مآلُها كان — هبوَطها أو الطائرة تحطَُّم
االنفجار. وقوع إىل أدَّى ما بشأن أحكامهم عىل أثَّرت قد النتيجُة تكون أن يف سبٌب هناك

تفسريهم. حَسب أكربَ، وراءها السبب كان أكرب، النتيجُة كانت كلما ذلك، ومع
تفشٍّ نوبُة فيهما اكتسحت روايتنَي وزمالؤها إيبل-الم اختلَقت أخرى، دراسٍة يف
بالعدوى املوظفني عرشاُت أُصيب الروايتنَي، لكلتا ووفًقا للمحاسبة. مكتبًا األمراض ألحد
بأن الرواية انتهت القرَّاء، من مجموعٍة إىل بالنِّسبة املستشفى. إىل نقَلهم األمُر وتطلَّب
إىل بالنِّسبة لكن مكروه. أيُّ يحدث ولم عمله؛ إىل وعاد تماًما للشفاء تَماثل موظف كلَّ
من بالكثريين فتَك املرض أن إىل قتامة، أكثَر بإشارٍة الرواية انتهت األخرى، املجموعة
املحتملة. األسباب أرجحية مدى القراءُ قيَّم جديٍد، ومن بالعدوى. أُصيبوا الذين األشخاص
نتيجة أو البيولوجية، الحرب بسبب كان َ التفيشِّ لعل كبرية؛ كانت األسباب هذه بعض
اعتداًال أكثَر فكانوا اآلخرون أما مألوف. غرِي نحٍو عىل العدوى شديِد فائٍق ُممِرض عامل
أحد التقاِط نتيجَة أو عادية، بكترييًة عدوى هو التفيش سبُب كان ربما تقييمهم؛ يف
الذين األشخاص اعترب ًعا، متوقَّ كان وكما بالخارج. مسافًرا كان عندما فريوًسا املوظفني
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يف أرَجحيًة، أكثَر كانت كبرية أسبابًا أن خطرية تداعياٌت لها كان التفيشِّ نوبة بأن أُخربوا
أكثَر نسبيٍّا العادية األسباب اعتربوا وطأًة أخفَّ كانت النتائج بأن أُخربوا الذين أن حنِي

وجاهة.
لألسباب تفضيًال ليشمَل يمتدُّ النتائج وحجم األسباب حجم بني املواءمة مبدأ إن بل
التحيُّز عن شخصيٍّا لديَّ لة املفضَّ الدراسة ففي الجسيمة. األحداث إىل بالنِّسبة ماديٍّا األكِرب
بني مألوف غرِي مرٍض تفيشِّ عن قصًة نورتون ومايكل ليبوف روبني اختلَقت النِّسبي،
الحديقة، يف العدوى انترشت الرِّوايتني، إحدى ويف الحيوان. حدائق إحدى يف الحيوانات
األخرى، الرواية ويف العدوى. عىل السيطرُة تتمَّ أن قبل الحيوانات معظم نُفوق إىل أدَّى مما
سوى يَُمت لم بحيث املرضبرسعة، عىل السيطرة من الحيوان حديقة عىل القائمون تمكَّن
صغري أرنب إما عاِمَلني؛ إىل الوباء مصدر وُعزي الحظ. التعيسة الحيوانات من قليل عدٍد
أغلَب بأن القراء أُخرب وعندما مؤخًرا. فيها ُوضع ضخم دبٍّ أو الحديقة، إىل مؤخًرا انضمَّ
وراءَ أرجحية أكثَر — الضخم الدُّب — حرفيٍّا األكرب السبب كان نفَقت، قد الحيوانات
أكثُر أشخاٌص اتَهم الحيوانات، من قليل عدٍد سوى يَُمت لم عندما لكن املرض. تفيش

األرنَب.
الجرائم لتفسرِي الجسيمة األسباب لون يُفضِّ األشخاَص أن إىل أخرى دراساٌت تُشري
األعاصري مثل للغاية، رة املدمِّ الطبيعية والكوارث الوحشية القتل عمليات مثل الجسيمة،
الجرائم أما األشخاص. من كبري عدٍد مرصِع إىل أدَّى طائرٍة تحطُِّم مثل رة املدمِّ والحوادث
عاديٍة أسباٍب إىل فتُعزى أحد فيها يُقتَل ال التي والحوادث حدَّة األقلُّ والكوارُث وطأًة األقلُّ
تتعلَّق الباحثون استخدمها التي القصص أنواع أن إىل نُشري أن لالهتمام املثري ومن أكثر.
إطالِق إىل تُؤدي التي — والجرائم واألمراض الكوارث — األحداث بنوعيات دقيق نحٍو عىل
نقص فريوس أن املؤامرة نظريات أصحاُب فيزعم َرواًجا. املؤامرة نظريات أكثِر بعِض
السبب هي بالطقس التالعب تقنية وأن بيولوجي، سالٌح املكتسب/اإليدز البرشية املناعة
كانت هوك ساندي مدرسة مثل الجماعيِّ الناِر إطالِق حوادَث وأن كاترينا، إعصار يف
يف بسيط خلٍل بسبب أُسِقَطت ٨٠٠ إيه دبليو تي رقم الرحلة وأن الحكومة، تدبري من
اآلن إىل ذَكرناها التي والدراسات األمريكي. الجيش من بتدبرٍي ولكن الوقود إمداد أنبوِب
لكنَّ حدث؛ ما وراء تقف مؤامرًة ة ثمَّ أن يعتقدون كانوا إذا عما مبارشًة الناس تسأِل لم

مباًرشا. سؤاًال ذلك عن سألتهم أخرى دراساٍت
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إصابته وعدم الهدف إصابُة

لخٍرب رئيًسا عنوانًا قرأَت املحمول، هاتفك يف فيها تُقلِّب التي القادمة املرة يف أنك هْب
العنوان هذا إىل استناًدا قتيًال.» ويُرديه الرئيس عىل الرصاَص يُطلق «رجٌل يقول: مهم
بمفرده؟ يعمل يكن لم املسلَّح الرجل أن اعتقادك احتماالُت ما آخر، يشء أيِّ ودون وحَده
عىل الرَّصاَص يُطلق «رجٌل يقول: طفيفة بدرجٍة مختلًفا رئيًسا عنوانًا قرأَت أنك هْب اآلن
ميًال؟ أقلَّ أو مؤامرة بوجوِد الشعور إىل ميًال أكثَر ستصبح هل يُصبه.» لم لكن الرئيس،
مكاويل كالرك النفس عاِلَمي دراسة ضمن أُجري الذي االختبار عيِّنات شاكلِة عىل كنت إذا
بحثَت التي السيكولوجية الدراسات أوىل من واحدة وهي — ١٩٧٩ عام جاك وسوزان
االغتيال عملية أن تعتقد ألن أكرب احتماليٌة فثَمة — املؤامرة نظريات يف االعتقاد مسألة
الرجل جانب من فرديٍّا عمًال كانت الناجحة غريَ املحاولَة وأن مؤامرًة، سببُها كان الناجحَة

املسلَّح.
بجامعة سينرييال وماركو ليمان باتريك النفس عاِلما كرَّر عقود، ثالثِة مرور بعد ثم،
كانوا الناس فلعل للنتائج. بديًال تفسريًا أقرَّا لكنهما نفَسه. النمط ورَصدا التجِربَة لندن
عىل يعمل كان فشل لكنه الرئيس قتْل حاول الذي الشخص أن يف ببساطٍة يُفكرون
لديها الرشيرة املؤامرات فبالتأكيد بالحماقة؛ يتَّسم أخرَق وكان منفرد، بشكٍل األرجح
قد النتائج نمَط فإن صحيًحا، هذا كان إذا أشخاص. تجنيد عند رصامًة أكثُر ممارساٌت
واقع يف العقالني. املنطقي االستدالل من الالشعوري النِّسبي بالتحيُّز ارتباًطا أقلَّ يكون
النحو. ذلك عىل يكون ربما الوضع أن إىل تُشري أدلًة وَجدا قد وجاك مكاويل كان األمر،
الذي الشخص من عون يتوقَّ هم مًدى أيِّ إىل الدراسِة يف املشاركني ببساطٍة سأال فعندما
قْدٍر عىل يكون أن بد ال إنه قالوا املهمة، أداء يف اًال فعَّ يكون أن ما مؤامرٍة لصالِح يعمل
أقلَّ منفرًدا يعمل الذي امُلسلُح يكون أن عوا توقَّ أخرى، ناحيٍة ومن الفعالية. من كبرٍي
سببُه كان الناجح االغتيال بأن القائلة الحقيقَة يُفرسِّ أن يُمكن وحَده الفارق هذا كفاءة.

مؤامرة. األرجح عىل
أحدهما، يف جديَدين. سيناريوَهني وسينرييال ليمان أضاف الحسبان، يف هذا بوضِع
بمعجزة؛ نجا لكنَّه الَقتَلة، أحِد جانِب من برصاصٍة أُصيب الرئيس أن ذُكر قد كان
تُصيب أن كادت الرصاصة إن اإلخبارية املقاالت إحدى قول حدِّ عىل البحتة، فبالصدفة
أخرى، مقالٍة ويف جسده. يف بسيط بجرٍح إال يَُصب ولم يحدث لم هذا لكن الرئيس، قلَب
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االغتيال، محاولة من قصري وقٍت بعد لكن هدفها، القاتُل أطلقها التي الرصاصُة تُِصب لم
بني صلٌة هناك ليس الجديدة، السيناريوهات هذه يف قلبية. أزمٍة بسبِب الرئيس تُويفِّ
القاتل بني السببية العالقة كرس من بالرغم لكن القاتل. وكفاءة للرئيس النهائي املصري
مات فعندما النِّسبي. بالتحيُّز متأثرًة القاتل حول الناس أفكاُر تبدو تزال ال والنتيجة،
أن من بالرغم حتى األرجح، عىل مؤامرٍة يف طرٌف بأنه املزعوم القاتل عىل ُحِكم الرئيس،
سببها كان القلبية األزمة أن تحديًدا اإلخباري التقرير (وذكر الهدف تُِصب لم رصاصته
عىل القاتل اعتُرب الرئيس، نجا وعندما االغتيال). محاولَة وليس الرئيس أجندة ازدحاَم
يجعله ولم بدقٍة طلقته صوَّب أنه من بالرغم حتى منفرًدا، يعمل مسلَّح بأنه األرجح

البحتة. الصدفِة سوى مهمته أداء يف يُخفق
نفُسهما الباحثان (وهما نورتون ومايكل ليبوف روبني وضعت أخرى، دراسٍة ويف
سيناريوهات من سيناريوَهني الحيوان) حدائق إحدى يف مرٍض تفيش دراسَة أجَريا اللذان
مزيًدا اختلقا فقد والنتيجة. القاتل بني السببيُة الحْلقُة أكثَر فيها استُبِعدت االغتيال
قد كانت بريطانية صحيفًة أن املرَة هذه تزعم التي الوهمية، اإلخبارية التقارير من
إرهابيًة هجماٍت أثارت ثَم ومن مؤخًرا؛ اغِتيل محددٍة غرِي أجنبية دولة رئيس انتقدت
قد كانت بريطانيا أن إىل أشارت إذ رهيبة؛ تداعياٌت الروايات إلحدى وكان بريطانيا. ضد
بسيطة: النتائُج كانت الثانية، الرواية ويف الهجمات. نتيجَة الدولة هذه ضد الحرَب أعلنت
حدَدت وهكذا الهجمات. البالُد تجنَّبت ثَم ومن بسلمية؛ الربيطانيُّ الوزراء رئيُس استجاب
ارتباٍط وجود عدم من وبالرغم االغتيال. عىل املرتتبة العواقَب الوزراء رئيس استجابُة
أن املشاركون اعتقد عليه، املرتتبِة النهائية العواقب وحجم املبدئي االغتيال بني مباٍرش
العواقُب كانت وعندما كبريًا. العواقب حجُم كان عندما األرجح عىل مؤامرًة كان االغتياَل

فرديٍّا. عمًال كان االغتياَل بأن االعتقاد إىل املشاركون مال نسبيٍّا، محدودة
لرؤساءَ تخيُّليٍة سيناريوهاٍت عىل فيها اعتَمدا ونورتون، ليبوف أْجَرتها أخرى تجِربٌة
سيناريوهني؛ بأحد القراءَ أخَربا فقد كينيدي. جون رصاحًة ذكرا ولكنهما لالغتيال، تعرَّضوا
جندي ألف ٤٠ مقتل إىل أدَّى ما فيتنام، حرب أمِد إطالِة إىل أدَّى قد كينيدي مقتل أن إما
عدد أو الحرب عىل مطلًقا تأثريٌ لها يكن لم االغتيال عملية أن وإما إضايف، أمريكي
يف املشاركني من ٪٦٤ أيد اإلضافيني، الضحايا عدد عن يشء ِذكر دون حتى الضحايا.
العواقب، دت ُصعِّ عندما أنه غري االغتيال. وراء مؤامرة نظرية بوجوِد القائَل الرأَي التجِربة
ونورتون ليبوف توضح املشاركني. من ٪٧٥ ليُمثل املؤامرة نظريات أصحاب عدد ارتفع
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فشل أو نجاُح كان إذا ما مسألِة عىل يقتُرص ال األمَر أن تُبنيِّ إليها ال توصَّ التي النتائج أن
نطاًقا األوسَع التداعياِت أيًضا يشمل ولكنه العواقب، جسامة مدى يُحدِّد اغتيال عملية

املجتمع. إىل بالنِّسبة
أجراه فقد اآلن؛ إىل النِّسبي والتحيُّز للمؤامراتية استفاضًة األكثُر االستقصاء أما
إخباريًة تقاريَر ابتَكرا فقد دايك. فون وإريك بروين فون جون-فيلم الهولنديان الباحثان
يُدعى برجٍل أملَّت أنها يُفرتض التي البائسة األحداِث من مجموعٍة عن تفاصيَل تُعطي
املعارضة زعماء من قويٍّا زعيًما كان جودو أن اإلخبارية التقارير أوضحت جودو. ياِيي
من كان التي األرجح عىل باالنتخابات سيفوز وكان األفريقية، بنني دولِة يف السياسية
وقَعت التي واألحداث جودو لكن حقيقية، دولٌة (بنني القادم. الشهر تُجرى أن املفرتَض
الدراسة.) انتهاء بعد للمشاركني ذلك أوضحا وقد الباحثنَي، مخيلِة من بالكامل كانت
إىل وبالنِّسبة سيارة. لحادِث تعرَّض جودو أن املختَلق التقريُر زعم األوىل، الدراسة يف
وأن الحياة، فارق جودو أن التقريُر زعم الدراسة، يف املشاركني من األوىل املجموعة
األخرى، املجموعة إىل وبالنِّسبة آخر. إشعاٍر حنِي إىل ل ستُؤجَّ كانت الوشيكَة االنتخاباِت
االنتخابات أن كما طفيفة، بإصابات إال يَُصب ولم بأعجوبٍة الحادث من جودو نجا
بخارية دراجة قائد أن التقرير زعم الثانية، الدراسة ويف له. املخطَّط موعدها يف ستُجرى
عليه وأطلق املرور إشارات إحدى يف فها توقُّ عند جودو سيارة بموازاة بدراجته اقرتب
يف النارية بالطلقة أُصيب جودو أن ا إمَّ متوازيتان؛ نهايتان هناك كانت وكالعادة، النار.
إما جودو، مات عندما اآلن، ع تتوقَّ قد وكما ونجا. ذراعه يف أُصيب أنه وإما ومات، رأسه
القراءُ، كان البخارية، الدراجة قائد ِقبَل من عليه النار إطالق نتيجَة أو سيارة حادِث يف

مؤامراتي. تفسرٍي تأييِد إىل ميًال أكثَر العموم، وجه عىل
هناك أن اكتشفا فقد املزيج. إىل آخَر متغريًا أضافا دايك وفون بروين فون لكن
مع تعاطفنا درجُة وهو تفكرينا عىل يُؤثِّر النِّسبي التحيُّز كان إذا بما يتعلَّق أساسيٍّا عامًال
التجِربة يف املشاركني من ُطلب فعندما البحث. موضِع بالحدِث تأثَّروا الذين األشخاِص
أو موت (سواءٌ العواقب لحجِم يكن لم املؤامرة، أرجحيَّة مدى عن موضوعي حكٍم إعطاءُ
عندما لكن ال. أو مؤامرة بنظرية قناعٍة عىل كانوا إذا ما مسألِة عىل تأثري أيُّ جودو) نجاة
تفسري إىل ميًال أكثَر أصبحوا بنني، دولة من ُمواطن مكاَن أنفسهم تخيُُّل منهم ُطلب
بما مبارشة التالُعب من بدًال أخرى، دراسٍة ويف مؤامرة. عن ناتٌج بأنه األكرب الحدث
القدرَة الباحثون قاس بالحدث، تأثَّروا الذين األشخاِص منظوَر تبنَّوا املشاركون كان إذا
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الوهمي، اإلخباري املقال قراءِة وقبَل اآلخرين. مع التعاطف يف مشارٍك كلِّ لدى الطبيعية
العاطفة تخمنُي منهم ُطلب حيث املنظور؛ تبنِّي عىل القدرِة حول اختباًرا املشاركون ى تلقَّ
بقية إخفاء مع الشخص هذا لعينَي صورٍة إىل نظرهم عند ما شخٌص بها يشعر التي
أحكاُمهم كانت االختبار، هذا يف أعىل املشاركون يُحرزها التي الدرجُة كانت وكلما الوجه.

النِّسبي. التحيُّز مع االتساق إىل ميًال أكثَر
بها نُفرسِّ التي الطريقِة عىل النِّسبي التحيُّز يُؤثِّر أن يُمكن كيف رأينا ذلك، قبل
يشءٌ بنا يُلمُّ عندما لكن الصدفة، إىل البسيطة األشياءَ نُحيل حياتنا. يف تقع التي األحداَث
هو دايك وفون بروين فون نتائُج إليه تشري وما القَدر. إىل نُحيله الحياة، مسار يُغريِّ
يف حدثَت التي تلك حتى — كبرية أحداٍث بشأن املؤامرة نظريات وراءَ ننساق عندما أنه
يف السبب يكون ربما — حياتنا عىل مباٌرش كبريٌ تأثريٌ لها وليس بكثري عنا يبُعد ما مكاٍن
وعندما الحقيقيِّني. الضحايا مكان يف أنفسنا تخيُِّل عن نُحِجم أن نستطيُع ال أننا هو ذلك
وعندما صدفة. مجرَد ما بشخٍص أملَّت التي املحنَة نعترب موضوعيِّني، نكون أن منا يُطلب

أحكامنا. عىل بظالِله النِّسبي التحيُّز يُلقي شخصيٍّا، هجوًما حدث ما نرى

الحياة فارق الرئيس

املؤامرة نظريات أكثِر إحاطِة وراء السبب تفسري يف تُساعد النتائَج هذه إن نقول إجماًال
العالم يف كبرية أشياءُ تحُدث فعندما التاريخ. يف جسامًة األحداِث أكثِر لبعِض رواًجا
عمل مأساوية، طريان كارثة مسبوقة، غري ثورة عامة، لشخصية األوان قبل املوت —
الرسمية. الرواياُت فينا تُؤثِّر ال ما كثريًا — جديد قاتل مرض جائحة صادم، إرهابي
اإليدز جائحة وإن عادي، سيارٍة لحادِث نتيجًة حدث ديانا األمرية موت إن لنا يُقال فعندما
لعدم نتيجًة وقَعت سبتمرب من عرش الحادي أحداث وإن بسيط، ُممِرض عامٌل سببها
وتطلُّعاٍت استياءٍ حاالِت عن نَجَمت الفرنسية الثورة وإن للطائرات، مختطًفا ١٩ كفاءة
العواقب. حجم إىل األسباُب هذه تَْرقى ال — واحد وقٍت يف مصادفًة َعت تجمَّ كثريٍة بسيطٍة

الالشعورية. رغباتنا إشباَع لنا تُتيح املؤامرة ونظريات
توم الصحفيُّ رصد مانثيل»، «واشنطن مجلة يف ١٩٧٥ عام نُرشت مقالٍة ويف
الرسمية الرواية إن يقول كتب فقد كينيدي. الرئيس بموت املرتبطَة التناقضاِت بيثيل
فيتنام حرب لربما، يشمل، بما — عواقبه وجميع االغتيال أن تصديَق منا تتطلَّب لألحداث
متعكِّر وهو فراشه، من يبدو، ما عىل «نهض، رجٌل ذَه نفَّ فرديٍّا عمًال كان — الكارثية
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كينيث ويُعربِّ النتيجة.» مع ينسجم ال السبب غرفته. يف بندقيًة ووجَد الصباح، ذاك املزاج
أن تماًما «يستحيل يقول: كتب فقد ذاِته. املعنى عن االغتياالت بقضايا ني املهتمِّ أحُد ران
يقتل أن يُمكنه أمريكيٍّا دوالًرا ١٢٫٩٥ قيمتها بندقية لديه جبانًا بسيًطا شخًصا أن تُصدِّق
أن يمكن الصغرية األشياء أن هي االرتياح عىل تبعث التي الحقيقة الحر.» العالم زعيَم
هذا، يحدث وعندما البسطاء. حون الفالَّ بهم يُطيح امللوك فأحيانًا كبرية. عواقُب لها تكون
واختتم النتيجة. مع أكثَر يتناسُب بديٍل تفسرٍي إىل التَّوق من أنفسنا نمنع أن يُمكننا ال
أن ل ويُفضَّ مؤامرة؛ عن البحَث يعني هذا كينيدي، اغتيال حالة «يف بالقول: كالمه بيثيل

كبرية.» املؤامرة تكون
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كان الَجْرداء. اإلنجليزية األراَيض يُغطي كان كثيف ضباٌب املشهَد: ريجان ستيف يصف
الطريان يف رقيبًا يعمل ستيف حينها وكان العرشين، القرن تسعينيَّات منتصف يف ذلك
أرٍض يف تدريٍب منطقُة وهو بارنهام، معسكر يف متمركًزا كان امللكي. الجوِّ سالح لدى
يف الصغرية. ثيتفورد بلدة من أميال بضعَة تبُعد التي الغابات إحدى حافة عىل جدباء
جالًسا يقضيها ساعًة ١٢ مدَّتها نوبٌة وهي الحراسة؛ يف ستيف ُمناوبة كانت الليلة تلك

وغالية. صغري تلفاٍز ِسوى يشءٌ برفقته يكون وال صغرية، حراسة غرفِة يف
الخردل غاز قنابُل فيه ُصِنَعت فقد الرهبة. عىل تبعث سمعٍة ذا بارنهام معسكر كان
الحرب خالل النووية القنابل لتخزيِن استخدامه أُعيد ثم الثانية، العاملية الحرب خالل
القديمة املباني وُسوِّرت طويل؛ وقٍت منذ تشغيلها أُوقف قد القنابل مكبَّات كانت الباردة.
فيلم تصويِر بموقِع أشبَه كان املشهد إن ستيف يقول األمر. نهاية يف تداَعت ثم املتهالكة
ثيتفورد مثلِث وسَط مبارشًة يقع املعسكر بأن القائلة الحقيقة كانت ثم الرعب. أفالم من
الطائرة األجسام ملشاهدات َمرتًعا املثلُث كان برمودا. مثلث عىل أنجليا إيست ردَّ املزعوم؛
نشاٍط مصدَر باعتباره بارنهام معسكر إىل الشهود أشار ما وكثريًا حينَذاك. املجهولة

غريب.
يستِطع ولم معالم، بال ضبابي جداٍر يف الحراسة غرفِة نافذِة من ستيف حدَّق
الطويلة الساعات من بالرغم أنه أخربني لقد باِلغة. بصعوبٍة إال املعسكر أمن بوابِة تمييَز
ألنها الليلية؛ الحراسة نوبة عىل املعسكر ضباط بني تنافٌس هناك كان القاسية، والظروف
يحُدث يشءَ ال يشء. به يُحيط وال هادئًا صغريًا مكانًا كان فاملعسكر أحداث. بال تكون
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الرشيَر يُصبح أن وشِك عىل ستيف كان ما. يشءٌ حدث الليلة، هذه يف لكن اإلطالق. عىل
آخر. شخٍص مؤامرة نظرية يف

االتصال جهاُز وأصدر الضباب. من خارجًة ظهَرت وامضٍة زرقاءَ بأضواءٍ األمر بدأ
من مجموعٌة «حرضت قائًال: البوابة عند يقف الذي الحارس وأعلن ضوضاءَ، الداخيل
الباقون انتظر حني يف الحراسة غرفة إىل رشطة وضابطُة ضابُط دخل الرشطة.» ضباط
وسكايل، مولدر عليهما ِلنُطلْق لذا اآلن؛ اسَميهما يتذكَّر أن ستيف يستطيع ال سياراتهم. يف
تشكًكا األكثِر ورشيكِته املؤامرات ب يتعقَّ الذي الفيدرايل التحقيقات مكتِب لعميِل تكريًما

فايلز». «إكس مسلسل من
مصادَر من التقارير من عدًدا «تلقينا وتابع: حادثة.» «لدينا قائًال: مولدر أوضح
ثيتفورد، فوق وحلَّق بارنهام، معسكر من انطلق مجهوًال طائًرا جسًما أن الليلَة مختلفٍة
ا ردٍّ ستيف ردُّ وكان األمر.» يف ق نُحقِّ أن نريد بارنهام. معسكر يف الهبوط عاود ثم

الشاي؟» من فنجان تناول يف ترغب «هل نَمطيٍّا: إنجليزيٍّا
التدريب منطقة بدخول ترصيٌح يَصُدَر كي الوقت بعَض سيستغرُق األمر كان
أطراف وتباَدلوا وانتظروا، الشاي الثالثة احتىس لذا — الرشطة لرجال بالنِّسبة حتى —
الطائر الجسم بقصة كثريًا مقتنعًة تكن لم سكايل بأن انطباٌع لديه ستيف كان الحديث.
أنه ستيف يتذكَّر األمر. تُساير أن عليها تعنيَّ ة؛ ُمستِجدَّ كونها إىل نظًرا لكن املجهول،
عليها بدا نظرهما، وجهِة من املجهولة الطائرة األجسام ماهية عن الضابَطني سأل عندما
جانبه، ومن تعلم.» كما فضائية، «كائنات محجَريهما: يف تدوران وعيناها قالت االرتباُك.
هذَين اخرتُت ملاذا فهمت (هل البداية. منذ األمر يف مؤامرًة ة ثمَّ أن يعتقد مولدر أن بدا
التي الحوادث من ا جدٍّ الكثريُ هناك أنه هو أقوله ما «كلُّ متأمًال: قال تحديًدا؟) االسَمني
ما إذا نعرف أن نريد نحن مصادفة. مجرد نعتربها أن يمكن ال والتي املكان هذا يف تقع
فهذا بالتأكيد؛ أُخربك فلن نفعل، كنا «إذا مازًحا: ستيف قال يٍّا.» رسِّ شيئًا تختربون كنتم
ستيف بأن قناعًة أكثَر مولدر أصبح خطأه: أدرَك ما ورسعان ي.» الرسِّ اليشء تعريف هو

الرشيرة. بارنهام أرساِر عىل يتسرتَّ كان
واستقلَّ التدريب. منطقة إىل بالدخول الترصيَح الضابطان ُمنح املطاف، نهاية ويف
يف ببطء الوَْعرة التضاريس عرب قادها الذي ستيف تخصُّ روفر» «الند سيارَة الثالثة
ال يفعالنه ما أنَّ يعلم ستيف كان الضباب. يف بيأٍس يُحملقان وسكايل مولدر كان حني
تعثرا فلن الراهنة، اللحظة يف هنا هوائية مركبًة نُخفي كنا وإن «حتى ورائه: من طائَل
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عىل مثبتتنَي مولدر عينا كانت االستمرار. عىل ا أرصَّ الضابَطني لكنَّ كذلك؟» أليس عليها،
فالضباب هناك. إىل ستيف بهما يذهب أن ممكنًا يكن لم لكن القديمة، القنابل مكبَّات
بها تبقى ملا املباني دخوُل يتعذَّر كان كما خطريًا، أمًرا البدائية املسارات اجتياَز جعل
األحوال. جميع يف الضباب بسبب يشء أيِّ رؤيَة يستطيعوا لن أنهم عىل عالوًة تلوث، من
كان شيئًا، يُخفي ال إنه ملولدر فيها يقول مرة كل يف أنه تامة قناعٍة عىل ستيف وأصبح
لهما يستخرَج بأن عليهما ستيف عرض شيئًا. يُخفي ستيف بأن قناعًة يزداد األخريُ
حينها فبمقدورهما زال؛ قد الضباُب يكون عندما التايل اليوم يف املكان بزيارة ترصيًحا
بيشء أحسَّ مولدر لكن قوله. حدِّ عىل أرادا؛ إن الكالب باصطحاب بأكمله املكان تفتيُش
وأن عمد، عن التفتيش تأجيل يُحاول كان ستيف أن يبدو ما عىل اعتقد فقد الخديعة. من
وأن التايل، اليوم بحلول آخر مكاٍن إىل ونُقلت املكان من أُخِرجت قد تكون ربما األدلة

الحقيقة. إلخفاء بأخرى أو ما بطريقٍة مصطنًعا يكون ربما نفسه الضباب
يف يتدرَّبون كانوا الذين املجندين من بمجموعٍة مصادفًة التَقوا املطاف، نهاية ويف
رغم يشء كل عطَّل الضباب إن املدرُب قال يفعلونه. كانوا عما املدرَب ستيف سأل املوقع.
من وأشياءَ ضوئية شعالٍت أشعلوا حيث سابق؛ وقٍت يف نارية تقنيًة جرَّبوا قد كانوا أنهم
أخرى، واحدة إشعاُل بإمكانهم كان إذا ما ستيف سأل حدسه، إىل واستناًدا القبيل. هذا
الضباب. يف واختفى الهواء. يف وأطلقه مظليٍّا مشعًال املدرب فأحرض قبل. من فَعلوا مثلما
اللون، برتقايل ضوء من كبريٌة ُكرة وظهرت بعيد، من فرقعٌة ُسمعت لحظات، غضون ويف
يتحرَّك. الضوء بدأ ثم الضباب. طبقات عربَ غريبٍة بصورٍة ومتموجة السماء، من متدلِّيٌة
األرض. عن مرتفع مكاٍن يف هوائي بتيار اصطدم قد يكون أن بد ال إنه ستيف يقول
يُقلِّبه آخُر هوائي تياٌر أخذ ثم ثيتفورد. بلدة نحو املعسكر عن ا جدٍّ بعيًدا انجرف فأوًال،
املعسكر. حدود داخل جديد من ليستقرَّ مهٍل عىل وهبط املعسكر. نحو النهاية يف ِليَجلبه
مجهولة طائرًة أجساًما أن إىل التقاريُر أشارت الذي تماًما نفَسه اليشءَ املشعُل فعل لقد

تام. صمٍت يف اآلخر إىل منهما كلٌّ نظر ستيف، يقول فعَلته. قد
قد املجهولة الطائرة األجسام مشاهدات مصدَر بأن سكايل اقتنعت لستيف، وفًقا
كانت املشعل، تَجِربَة أن يبدو ما عىل اعتقد فقد مطلًقا. يقتنع لم مولدر لكن د، تحدَّ
األجسام شهوُد األشخاُص رآه الذي ذاته اليشءَ هي تكن لم وربما الالزم. من أكثَر سهلًة
ما. شيئًا يُخفي يزال ال كان ستيف وربما سلًفا. أُعدَّت قد تكون وربما املجهولة. الطائرة
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كان الذي القديم القنابل مكبِّ يف بعيًدا املخبوءة اإلجابات إىل الوصوُل يتعذَّر كان وربما
الضباب. يحجبه وكان دخوله يتعذَّر

الضوء يُسلِّط ثيتفورد رشطة إدارة أفراد من واثنني ريجان ستيف بني حدث الذي اللقاء
مجموعة إىل شخصان ينظر أن يمكن باملالحظة. جديرٌة لكنها مألوفة، حياتيَّة حقيقٍة عىل
لدينا يكون أن فبمجرد االختالف. تماَم مختلفتني نتيجتنَي إىل ال ويتوصَّ ذاِتها الحقائق
غامضة، مجهولة طائرة أجسام عن مؤامرٍة نظريَة كان سواءٌ — ما يشءٍ بشأِن تخمنٌي
عميُق ميٌل لدينا يصبح — قطتُنا له تُفضِّ الذي الفضالت صندوِق نوِع إزاءَ شعوًرا أو
إىل تستند أفكارنا أن االعتقاد لنا يروُق أنه صحيٌح تخميننا. صحِة إثباِت إىل الجذور
منطقية. نتيجٍة إىل ل نتوصَّ ثم الحقائق، نكتشف فأوًال املتاحة؛ األدلة ألفضل جيدٍة دراسٍة
تأتي فالنتيجة األحيان. من كثرٍي يف لذلك معاكٍس نحٍو عىل تعمل أدمغتنا أن الواقع لكن
هذا وكل بالفعل. تُصدِّقه ما مع تنسجم بحيث وتُشكِّلها األدلة عن أدمغتُنا تبحث ثم أوًال،
ووصلنا بجدِّية األدلة راجعنا أننا واهٍم اعتقاٍد ِغمار يف إيانا تارًكا الكواليس، خلف يحدث
تفكرينا يف يُؤثِّر وهو التأكيدي، التحيُّز عليه يُطلق امليل هذا املعقولة. الوحيدة النتيجة إىل

متمايزة. طرق بثالث

تجد وسوف ابحث

البحث يف نبدأ فعندما أذهاننا. عىل ما فكرٌة َ تطرأ أن بمجرِد ينشط التأكيدي التحيُّز
عىل املحتملة األدلة جميِع مع أدمغتُنا تتعامل ال ما، تخمنٍي صحِة مدى الختباِر أدلٍة عن
االختبار اسرتاتيجيَة النفس علماءُ عليه يُطِلق ما ذلك من بدًال ونستخدم متكافئ. نحٍو

عليه. العثوَر ع نتوقَّ الذي اليشء عن نبحث نحن اإليجابي:
االسرتاتيجيَة هذه ح تُوضِّ لعبًة واسون بيرت ابتكر العرشين، القرن ستينيَّات يف
وأخربك كهذه. دراسٍة يف املشاركِة العينِة ضمن أنك تخيَّل عميل. بشكٍل املختلَّة البحثية
أعطيك سوف أرقام. ثالثة من متسلسالت لبناء بسيطة قاعدًة ابتكرُت «لقد قائًال: واسون
إىل ل التوصُّ طريق عن القاعدَة تستنتَج أن تك مهمَّ القاعدة. مع تتوافق «٢–٤–٦» املفتاح:
بما أخربك سوف إليها، ل تتوصَّ متسلسلٍة كلِّ ومقابل أرقام. ثالثة من أخرى متتابعاٍت
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أن يُمكنك ، الحلَّ لديك أن تتأكد وعندما ال. أم القاعدة مع تتوافُق املتسلسلُة تلك كانت إذا
اعتقادك.» يف القاعدة ما وتُخِربَني التجريب عن تتوقَّف

فإن واسون، دراسة يف املشاركني أغلِب مثل كنَت إذا أوًال؟ ستُجرِّبها متسلسلٍة أيُّ
كل اثنني بمقدار تزداد زوجية أرقاٌم هي «القاعدة قبيل من شيئًا يكون قد تخميناتك أوَل

.«٦–٨–١٠» مثًال: تقول أن يُمكنك ثم وِمن مرة.»
القاعدة.» مع تتوافُق املتسلسلة هذه «نعم، قائًال: واسون يُخربك

.«١٤–١٦–١٨» تُجرِّب ثم «حسنًا!» قائًال: نفسك يف تقول
«نعم.» واسون: يقول

–٤٦–٤٨ «١٠–١٢–١٤؛ املتسلسالت: من مزيًدا ن تُكوِّ ثم «أها!» نفسك: يف فتقول
.«١٨٤–١٨٦–١٨٨ ٥٠؛

ونعم.» نعم، «نعم، قائًال: واسون يُجيبك
عىل فتُعلن القاعدة. إىل توصلَت أنك من تماًما تأكدَت قد تكون املرحلة، هذه عند
تزداد زوجية أرقام هي القاعدة واسون. عزيزي بسيٌط «األمُر هوملز: شريلوك طريقة

مرة.» كلَّ اثننَي بمقدار
القاعدَة.» ليست هذه «كال، قائًال: واسون عليك يردُّ املفاجأة. تأتي ثم

األدلة!» من يكفي ما «لديَّ تُتابع: ثم ذلك؟» «كيف قائًال: تُتمتم
األشخاص من قليلة قلَّة متزايدة. أرقاٍم ثالثِة أيُّ هي ببساطٍة القاعدة األمر، حقيقة يف
ما هو املثري اليشء اللعبة. يف املثريَ هو هذا ليس لكن مبارشًة، القاعدَة نون يُخمِّ َمن هم
عن األدلِة جمِع يف نَرشع فنحن تخميناتنا. اختبار يف الَحْدسية اسرتاتيجيتنا عن تكشفه
القاعدة إن وحيث مة. املتوهَّ قاعدتنا مع تنسجُم التي األرقام متسلسالت تجريِب طريِق
تخميناتنا فإن تصاعدية)، أرقام أيَّ تكون (فربما التعميم شديدُة الحالة هذه يف الحقيقية
االسرتاتيجيِة تسمية يف السبب هو وهذا توقعنا؛ مثلما إيجابيٍّا، تقييًما جميعها تَلقى
أننا لو كما ونشعر ثقتنا، تتعزَّز «نعم»، ب تقييم كل فمع اإليجابي. االختبار اسرتاتيجيَة
خطأِ عىل نُربهن أن محاولة ففكرُة محلِّها. غري يف ثقتنا لكن الحقيقة. من أكثَر نقرتب
«٢-٣–٥» قبيل من (يشء معها تتوافَق أن ع نتوقَّ ال متسلسلٍة اختباِر طريِق عن القاعدة
هذه السلبي االختبار فاسرتاتيجية تلقائي. بشكٍل أذهاننا عىل تطرأ ال («٨–١٣–٢١» أو
شيئًا اكتشفنا أننا عىل قويٍّا دليًال يكون قد «ال» ب فالتقييم لنا؛ إفادًة أكثَر تكون أن يُمكن
حرية لنا تُرتَك عندما لكن جديد. من التجريب إىل يُعيدنا فسوف «نعم» ب التقييم أما ما،
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تقييم عن يبحث أن من بدًال اآلخر ِتلو واحًدا «نعم» ب تقييمات أغلبنا سيجمع ف، الترصُّ
وواثًقا، راسًخا اعتقاًدا التكهنيُّ التخمنُي يُصبح أن يمكن لذلك، ونتيجًة «ال». ب واحد

ال. أْو مربًَّرا التخمنُي هذا كان إذا عما النظر برصِف
تبدو التي األدلة إيجاد مجرُد التأكيدي. التحيُُّز بها ينشط التي الطريقُة هي تلك
عن نبحث لم إذا لكن صواب، عىل أننا دائًما يعني ال املسبقة مفاهيمنا مع تنسجُم أنها

أفكارنا. يف تشكَُّكنا يُربِّر ما لدينا يكون فلن بخطئنا، تُفيد التي األدلة صحِة
النفسيَّة. التخمني ألعاب يف اإليجابي االختبار اسرتاتيجيِة عىل فَحْسب نعتمُد ال فنحن
بالقطط املغَرمني أن املصادفة سبيِل من وليس حياتنا. االسرتاتيجيُة تلك تحكم وإنما
(وبالنِّسبة دوج». «مودرن مجلة يقرءون الكالب وعشاق فانيس»، «كات مجلَة يقَرءون
أدقَّ تُلبي دورياٌت فثَمة الكالب، تربية يف التخصص الشديدَة الخربَة يلتمسون َمن إىل
ومصادر البز».) «جاست ودورية ريرتيفر» «ذا دورية مثل الكالب، عشاق اهتمامات
نحيط الذين واألشخاص اإلنرتنت شبكة عىل ننقُرها التي والروابط نقرؤها التي األخبار
مع األحيان أغلب يف ينسجُم هذا كلُّ الواقع، أرض وعىل اإلنرتنت شبكة عىل أنفَسنا بهم
وأفكارنا، معتقداتنا حول اإليجابية املعلومات من حصنًا نبني فنحن بالفعل. نعتقده ما

نوافِذه. إحدى من نُطلُّ حتى أو الحصن هذا من نخرج ما ونادًرا
السياسية العلوم اختصاصيَّا أعطى ذلك، عىل الضوءَ تُسلِّط التي الدراسات إحدى يف
يقَرءوها، كي املقاالت من مختارًة مجموعًة املشاركني لودج وميلتون تابر تشارلز
األسلحة تداول لتنظيِم رصامًة أكثَر قواننَي فرَض تُعارض وإما تؤيِّد إما املقاالت وهذه
والحزب إيه) آر (إن لألسلحة القومي االتحاد تأليف من مقاالٌت هناك فكانت النارية.
(التي البنادق» ضد «مواطنون ومنظمة الديمقراطي الحزب من ومقاالت الجمهوري
ملبيعات للتصدي مكرَّسة ماريالند يف مقيمٌة جماعٌة بأنها الدراسة يف للمشاركني ُوِصفت
ِغرار عىل املنظمَة، هذه الباحثون اختلق األمر، واقع يف املتحدة. الواليات يف البنادق
املشاركني لدى وكان السالح). عىل الصارمة بالرقابة تُنادي التي املتنوعة الجماعات
طَرَيف إىل ينظروا أن منهم طلبوا الباحثني لكنَّ فيها، يرغبون التي املقاالت قراءة يف الحريُة
املوضوعية و«التزاِم بإنصاف» الجدل ل و«تأمُّ جانبًا»، مشاعركم «تنحية مع ِكَليهما، الجدِل
تداول يُؤيدون الذين فاألشخاص كبري. حدٍّ إىل جدوى ذا يكن لم هذا لكن اإلمكان.» بقْدر
الذين األشخاص أما السالح. لتداول املؤيِّدة املقاالت قراءة إىل األغلب يف مالوا السالح

السالح. تداول تُناهض التي املقاالت قراءة اختاروا فقد السالح تداول عارضوا
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مكاٌن العالم أن صحيٌح ذلك. عن يختلُف ال املوقَف فإن املؤامرة، بنظريات يتعلَّق وفيما
بعنايٍة أدمغتنا تنتقي رأينا، كما لكن فيه. املوجودة املعلومات لكمِّ حَرص فال . مكتظٌّ
يف بدأت ما وإذا اإليجابي. االختبار اسرتاتيجية ل تُفضِّ إذ عنها؛ نبحث التي املعلوماِت
العثور يف صعوبًة تجد فلن استبعاًدا، املؤامرة نظريات أكثِر عىل حتى أدلٍة عن البحِث

عليها.
فقد طريفة. بصورٍة النقطة هذه عىل الضوءَ ماكدوجال روب املؤرُخ سلَّط وقد
تكريًما التسميُة هذه (وجاءت البارانوي» «األسلوب عليها أطَلق لعبٍة إىل ماكدوجال ل توصَّ
الكتاب). هذا من سابٍق فصٍل يف عنها ثنا تحدَّ التي الشهرية، هوفستاتر ريتشارد ملقالة
منهم كلٍّ من واطلب األصدقاء، من عدًدا اجمع أوًال: باملنزل. اللعبَة هذه تلعب أن ويُمكنك
فالهدف يريدون. شخصيٍة أيِّ اختياِر حريُة لهم شهرية؛ تاريخية شخصيًة يختاَر أن
جزءًا كانت منهم كلٌّ يختارها التي الشخصية بأن تُفيد أدلٍة عىل العثوُر هو اللعبة من
ملئات الكواليس خلف من العالم يف تتحكَّم ظلت التي الدماء ايص مصَّ «مؤامرة من رسيٍّا
لكن ماكدوجال. تأليف من هي إنما كهذه، مؤامرٌة هناك ليست علمي، حد وعىل السنني.»
لعبها التي األوىل املرة ففي كانت. طريقٍة بأيِّ أدلٍة عن البحِث من الناَس يمنع لم هذا
الثورة عىل حرَّض فورد هنري أن بادِّعاء سارعوا إنهم يقول املؤرِّخني، من زمالئه مع
اخرتع إديسون توماس وأن الشمس، قرَص املصانع دخاُن يُغطَي أن أمِل عىل الصناعية
ماكدوجال (يشري الظالم. يف العيش عىل يعتادون الناَس يجعل كي الكهربائيَّ املصباَح
الشمس. ضوء تجنُّب مثل الدماء، ايص مصَّ «قواعد» ب هَوس لديهم أصبح الناس أن إىل
حيث الدماء؛ مصايص من بدًال األرض خارِج من بمتآمرين اللعبة هذه يلعب هو واليوم
مؤامرُة ترمي وما الفضائية الكائنات ماهية عن املسبقة التصورات من أقلُّ عدٌد «لدينا إنه

تحقيقه».) إىل الفضائية الكائنات
السجالت يف لها وجوَد ال ملؤامرٍة أدلٍة عىل العثور مسألِة عىل ماكدوجال يُطِلق
عن البحَث يُجيدون وهم مبتِكرون، «فالناس التاريخي»؛ «االستسقاط الواقعية التاريخية
أن ويمكن وأهمية.» معنًى ذات يجعلوها أن يمكن التي باملعلومات ميلءٌ والتاريخ األنماط،
بمثابِة يكون الوهم «هذا ماكدوجال: يقول غريب. حدٍّ إىل مقنًعا مؤامرة وجوِد وهُم يكون
«تبدأ ويُتابع: مًعا.» منسجمة املتنافرة الحقائق تبدو عندما خارق وحتى بل قوي، شعوٍر
مبارشًة وتنساق لتوِّك، إليها لت توصَّ التي الوهمية الفكرة بمحاذاة االصطفاف يف األدلة

التصديق.» نحو
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هل شعوريٍّا. ال البارانوي» «األسلوب لعبة يلعبون املؤامرة نظريات أصحاب أفضل
يرتكون املتآمرين «إن أيك: يقول سابق؟ فصٍل يف اسمه أوَردنا الذي أيك ديفيد تذُكُر
عىل مالحظتها يف تبدأ عنه، تبحث الذي اليشءَ تعرف وعندما ملكيدتهم، خفيَّة رموًزا
أن عىل أدلٌة هي وإنما إرادي، ال معريف تحيٍُّز عىل أدلًة ليست هذه الحال، بطبيعة الفور.»
وجود عىل أدلًة باعتبارها أيك عنها يبحث التي األشياء بعض فقط إليك حقيقية. املؤامرة
مشهورين ملوسيقيِّني الصور من مجموعًة (جمَع عينيهم إحدى الناس تغطيُة مؤامرة:
١٣ عىل تشتمل التي األهرامات سيما (ال واألهرامات ،١٣ والرقم عينَيهم)، إحدى يُغطون
(جمع واملثلثات أمريكي)، دوالر فئة نقدية ورقة كل عىل املوجود الهرم مثل مستًوى،
واملربعات، واألهلَّة، والدوائر، الشكل)، مثلثة بطريقٍة يُوِمئون ملشاهريَ الصور من مزيًدا
واألركان، والصلبان، الرءوس، سداسية والنجوم ستة، والعدد واملسدسات، واملكعبات،
املشاهري صور من مزيًدا (جمع لسانَه املرء وإخراج والنار، والقرون، والتيجان، واألعمدة،
امللتحون والرجال واملاعز، والعناكب، عطارد، وكوكب ،Lو E والحرفني ذلك)، تُظِهر التي
يكاد أيك، ديفيد إىل فبالنِّسبة الحرص). وليس املثال سبيل عىل كلوز سانتا يشمل (بما

مؤامرة. وجود عىل أدلًة ترى أن دون الشارع يف تسري أن مستحيًال يكون
ما رؤيِة إىل وحَدهم يميلون َمن هم املحرتفون املؤامرة نظريات أصحاُب وليس
اشرتاكاتنا عن فضًال — واسون ابتكرها التي األرقام لعبُة تُظِهر فكما عنه. يبحثون
الناس أغلب يستطيع ال — «تويرت» عىل وُمتابعينا للمواقع، حنا تصفُّ وتاريخ باملجالت،
تطرأ فعندما تخميناتهم. مع تنسجم معلوماٍت عن شعوريٍّا ال البحث من أنفسهم منَع
املكان يف أدلٍة عن البحث يف فنبدأ رءوسنا، فوق يُيضء مصباًحا كأنَّ ما، فكرٌة ذهننا عىل
أسفَل مفاتيحه عن يبحث الذي الثَِّمل مثل غريه، من أكثَر بشدة الضوءُ فيه يسطع الذي

هنا!» بكثرٍي أفضُل الضوء لكن ال، هنا؟ مفاتيحك فقدت «هل اإلنارة: أعمدة أحِد
بقضايا األمر يتعلَّق عندما يشء، كل فربغم واحدة. خطوٍة سوى ليست هذه لكن
أدمغتنا تبذل أن ويمكن األشكال. مختِلف من أشياءَ األدلُة تكون ما عادًة نوع، أيِّ من
عىل اعتاد العاَلم لكن اإليجابية، األدلة من واقية فقاعٍة يف أفكارنا لعزِل جهدها قصارى
إىل يُؤدي قد هذا إن قائًال نفسك يف تُفكِّر قد وجوهنا. يف األخرى النظر وجهات إشهار
أو رأينا، تغيري عىل يجربنا قد أفكارنا تتحدَّى معلوماٍت فمصادفُة أفكارنا. فقاعة انفجار
لنجدتنا. يأتي التأكيديِّ التحيُّز عنارص من آخَر عنًرصا لكنَّ ثقتنا. من يُقلِّل األقل عىل
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األمر إىل بها تنظر التي الطريقة عىل يعتمد هذا

احتفاظ النووي؛ للرَّدع مؤيِّد أنت هل ، أدقَّ بعبارٍة أو النووية؟ األسلحة يف رأيك هو ما
مهاجمتنا حاولوا ما إذا أعدائنا ضدَّ الستخدامه النووية األسلحة من بمخزوٍن الحكومة
فلن الجميع؛ إىل بالنِّسبِة أمنًا أكثَر العالَم يجعل هذا إن املؤيدون يقول النووية؟ باألسلحة
ويقول ريب. بال اآلخر هو سيُدمره ببساطة هذا ألن األوىل؛ النووية القذيفة أحٌد يُطِلق
يَزيد ال النووي الردع وإن النووية، األسلحة من العالَم نُخلِّص أن يجب إننا املعارضون

موقفك؟ هو فما واستمراًرا. تفاقًما إال املشكلَة
بدا ،١٩٧٩ عام نوفمرب من التاسع اليوم فجر من الثالثة الساعة يف هذا. ْل تأمَّ اآلن
األمن مستشاَر مريعٌة هاتفية مكاملٌة أيقَظت فقد االحتدام. وشك عىل الباردة الحرَب أن
شنَّ السوفييتي االتحاد بأن الرجل أُبلغ نومه. من بريجينسكي زبجنيو األمريكي القومي
قنبلًة ٢٥٠٠ املبكر اإلنذار أنظمة أظهَرت وقد املتحدة. الواليات ضد شامًال نوويٍّا هجوًما
عرب النووي والتحكُّم القيادة مراكُز وُهِرعت األمريكية. األرايض إىل طريقها يف نووية
الطائرات لت ُحمِّ فقد ورسيًعا. خاطًفا سيُصبح الثأر كان املناسبة. اإلجراءات التخاذ البالد
األرضية املستودعات يف القذائِف مسئولو ز وجهَّ السماء. يف وأقلَعت النووية بالقنابل
نوويٍّ هجوٍم من الرئيس تحذير وشك عىل بريجينسكي كان عندما ثم، اإلطالق. مفاتيَح
هجوَم يُحاكي كان تجريبي فربنامٌج كاذبًا. اإلنذاُر كان لقد آخَر: اتصاًال ى تلقَّ وشيك،
اإلنذار شاشات إىل زائٍف هجوم بياناِت ما بطريقٍة أرسَل قد كان السوفييتي االتحاد
حاسوبيٍّا. خلًال هو الذعر يف املتسبب كان إذن حقيقيٍّا. الهجوم ذاك كان لو كما املنتظم

األزمة. فتيل نُزع وهكذا
أو أمِننا بشأن قَلًقا أكثَر أصبحت هل هذا؟ قرأت أن بعد النووي الردع يف رأيك ما
األسلحة فربما مروِّعة؛ كارثٍة شفا عىل وجعلنا النظام يف خلٌل حدث جهة، فمن قلًقا؟ أقلَّ
التدابري اتخاذ تم أخرى، ناحية ومن األصول. من أصًال كونها من أكثُر مسئوليٌة النووية
النظام عمل يف الخلل مخاطر كانت فربما رضر؛ أيِّ حدوث قبل الخطأ وُرِصد االحرتازية
كهذا حدٍث عىل بناءً نستنتجه أن يمكن ما أسلحة. بال ُعْزًال أنفسنا برتك مقارنًة ضئيلة
الصعب من ليس املختلفة، املمِكنة التفسريات برغم لكن بسيطة. موضوعيًة مسألًة ليس
سكوت النفس عالُم أوضح شخص. أيِّ فعِل ردَّة عليها ستكون التي بالكيفية التنبُؤ
األسلحة حياَل ما شخٌص بها شعر التي الكيفية هو معرفته إىل تحتاج ما كلَّ أن بلوس

بدايًة. النووية
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الناُس بها يُجري التي الكيفية ملعرفِة الدراسات من ذكية مجموعًة بلوس م صمَّ
بَدءوا الذين األشخاص أن وجد وقد وشيكة. نوويٍة بكوارَث معرفتهم بعد ألفكارهم تحديثًا
فاألشخاص للغاية. مختلفٍة بطريقٍة نفسه الحدث رأَوا أيديولوجيٍّا النقيض طَرَيف عىل
حني يف النظام»، «ضعف عىل دليًال الخلِل رؤيِة إىل مالوا النووية األسلحة عاَرضوا الذين
ناجحًة اختباراٍت األعطال رؤية إىل «مالوا النووية األسلحة يُؤيدون الذين األشخاص أن
عند أكثَر بأماٍن النووية لألسلحة املؤيدون يشعر لذلك، ونتيجًة االحرتازية.» النظام لتدابرِي
َضعًفا. أكثُر بأنهم شعروا النووية األسلحة منتقدي أن حني يف وشيكة، بكارثٍة معرفتهم
وعندما انحراًفا. أكثَر تفسريُه أصبح الشخص، لدى املسبق االعتقاد قوة زادت وكلما
ما بطريقٍة ضعيف تفضيٍل سوى لديهم يكن لم الذين الجامعيِّني الطالَب بلوس اخترب
القوات طالب من مجموعٌة قارَن وعندما األعطال. بشأن ًدا تردُّ أكثَر كانوا بأخرى، أو
(الذين لم للسِّ املؤيِّدين من ومجموعة النووي) الردع بقوة يُؤيِّدون كانوا (الذين الجوية

بكثري. أقوى التحيُُّز كان النووية)، األسلحَة بشدة يُعارضون كانوا
مختربات يف يجلسون الذين العاديِّني األشخاص عىل َحْكًرا ليس امليل أو االتجاه وهذا
١٩٨١ عام يف جرى حقيقيٍّا حكوميٍّا تحقيًقا بلوس دراسة إلهام مصدُر كان النفس. علماء
وقد الباردة). الحرب خالل ًرا متوفِّ منها الكثري (كان النووي اإلنذار أجهزة أعطاِل بشأِن
سببًا نيويورك، والية عن الكونجرس عضُو هورتون فرانك وهو اللجنة، أعضاء أحد رأى
شديًدا تهديًدا تُمثِّل األخرية الكاذبة القذائف «إنذارات قال: إذ الشديد؛ القلق إىل يدعو
يشعر أنه زعم فقد هارتينجر يف جيمس الجنرال أما القومي.» ألمننا نظري وجهة من
عىل قادرون أننا ثبَت ألنه اآلن؛ بالنظام أكربُ ثقٌة لديَّ أصبح «لقد قال: حيث باالطمئنان؛
النووية األسلحة عارض قد كان هورتون أن بالذكر جديٌر الخلل.» هذا مثل مع التعامل
الفضاء دفاع لقيادِة األعىل القائَد كان فقد هارتينجر أما كسيايس. املهنية حياته خالل
أيِّ لرصِد السماء مراقبة عن املسئولة الوكالة وهو (نوراد)، الشمايل األمريكي الجوي

وشيك. هجوم
الغامضة األحداث نفرسِّ نحن املتحيِّز: االستيعاب النفس علماءُ عليه يُطِلق ما هذا
جماعي. ناٍر إلطالق الحتمية اإلعالم وسائل استجابة يف فكِّر بالفعل. نُصدِّقه ما ضوءِ يف
تُعد السالح، عىل رصامًة أكثَر قواننَي فرَض بالفعل أيَّدوا الذين املثقفني إىل بالنِّسبة
عىل الناس حصول يكون أن يجب أنه عىل واضحة أدلًة الجماعي النار إطالق حوادث
السالح، حمل يف الحق بالفعل أيَّدوا الذين املثقفني إىل وبالنِّسبة صعوبة. أكثَر السالح
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السالح. عىل الناس من املزيُد يحصل أن يجب أنه الجماعي النار إطالق حوادُث تُثبت
أن يمكن الذي الوحيد «اليشء لألسلحة: القومي االتحاد قادة أحُد البيري، وين (يقول
العادية األحداث حتى سالًحا.») يحمل جيد شخص هو سالًحا يحمل سيئًا شخًصا يمنع
متعارضان سياسيان طَرفان يُشاِهد أن فيمكن املتحيز. االستيعاَب ز تُحفِّ أن يمكن نسبيٍّا
محبِّي إىل وبالنِّسبة األقوى. هي ته حجَّ بأن قناعٍة عىل منهما كلٌّ ويخرج نفَسه السجاَل
يفتقر أخرَق شخًصا أو النظر ثاقَب محرتًفا شخًصا الحكم كان إذا ما مسألُة القدم، كرة
فريق مشجعو يُشاِهد أن ويمكن جزاء. برضبة له ُحكم فريٍق أي عىل تتوقَّف الكفاءة، إىل
قراًرا الَحكم يُصدر عندما لكن نفَسها، املباراَة باكرز» باي «جرين وفريق بريز» «شيكاغو

مختلٍف. عالم يف املشجعني من طَرف كلَّ تجد ، شكٍّ مثاَر
موضوٍع عن ومتناقضٍة دٍة معقَّ بأدلٍة نُواَجه عندما كذلك ينشط املتحيز االستيعاب
بجامعة النفس علماء من فريق بحَث ،١٩٧٩ عام ففي بشأنه. نظٍر وجهُة لدينا ما،
ويمنعهم املحتملني القتَلة يردُع باإلعدام الُحكم كان إذا ما حول الطالب آراءَ ستانفورد
تأثريٌ يوجد أنه إىل تُشري إحداهما علميتني، دراستنَي الطالب قرأ فقد جرائهم. ارتكاب من
مختَلقتنَي؛ الدراستني كلتا كانت الواقع، يف رادع. تأثرٍي وجود عدم إىل تُشري واألخرى رادع،
التي األدلة جودة يف بعنايٍة التحكُم يُمكنهم بحيث التفاصيَل اختلقوا ببساطة فالباحثون
تُناقض كانت التي الدراسة يف التدقيق إىل الطالُب نزع وقد طرٍف. لكلِّ الناس رآها
التي الدراسَة نقٍد دون فيه قبلوا الذي نفِسه الوقِت يف واستبعادها، املسبقة تصوراتهم
ُعرضًة كانت الدراستنَي كلتا أن من بالرغم حتى املسبقة؛ تصوراتهم مع تتوافق كانت

متكافئ. نحٍو عىل للنقد
املتعلِّقة واآلراء الجنسية، املثليَّة بشأن الناس تحيزات عىل أحدُث دراساٌت ركََّزت وقد
والتدخني السالح، يف التحكُّم وقوانني واإلجهاض، الرضيبية، والسياسات اإليجابي، بالتمييز
شك ال يشءٍ إىل النتائُج تشري حالٍة، كلِّ ويف الروحانية. بالُقوى اإليمان وحتى بل السلبي،
األدلِة اعتباِر إىل الناُس يميل الجدلية، بالقضايا يتعلَّق فيما العادية: الحياة يف الحظتَه أنك
تتعارض التي األدلة من وإقناًعا قوة أكثَر املسبقة تصوراتهم مع تنسجُم التي الحجِج أو
أن يعتقد األيديولوجي الخالف طَرَيفِ ِكال فإن لذلك، ونتيجًة ومعتقداتهم. أفكارهم مع
تغيرِي إىل بالحاجة ما شخٌص يشعر أن النادر ومن املتاحة، األدلة أفضِل عىل قائمٌة أفكاره

نظره. وجهة
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االستيعاب عن أخرى دراسًة مكهوسكي جون النفس عالُم أجرى ،١٩٩٥ عام يف
اإلعدام. عقوبة أو النووية األسلحَة يكن لم اهتمامه أثار الذي املوضوع لكنَّ املتحيز،
البداية يف سأل فقد كينيدي. جون اغتيال يف الناس رأَي يعرف أن مكهوسكي أراد فقد
كينيدي: مقتل يف متورطة أنها يعتقدون التي الجهة أو الشخص عن جامعيٍّا طالبًا ٢٥٠
عىل عرض ذلك، بعد مؤامرة؟ االغتيال عملية كانت أم وحَده، أوزوالد هاريف يل كان هل
بأن القائلة الحقيقة هناك كانت فمثًال، طَرف. كلَّ تدعم التي الحجج من مجموعًة الطالب
املعشوشبة؛ التلَّة من صادرًة ناريًة طلقاٍت َسِمعوا أنهم اعتقدوا العيان شهود من الكثري
«نظرية وأن الطلقات، هذه كل إلطالق الوقُت لديه يكن لم أوزوالد إن الخرباء بعض قال
والية وحاكم كينيدي أصابت التي الجروح هذه كلَّ تُفرس أن يمكن ال الواحدة» الرصاصة
الرَّصاصة، أصابته عندما اليسار وإىل الوراء إىل كينيدي رأُس ارتدَّ فقد كونايل؛ تكساس
عام يف االغتياالت يف التحقيق لجنُة لت توصَّ وقد األمام؛ من أصابته طلقاٍت أن إىل يُشري ما
لكن قوية. مؤامرة وجود ُحجَج أن ويبدو مؤامرة. وجود عىل أدلًة هناك أن إىل ١٩٧٩
أوزوالد كان أيًضا: قوية االغتيال عملية يف وحَده املتورِّط هو أوزوالد بأن القائلة الحجج
وقَت تكساس مدرسِة كتِب مستودَِع يف شهوٌد رآه فقد كينيدي؛ لقتل القويُّ الحافُز لديه
كانت أصابعه وبصماُت كينيدي، قتل يف استُخدمت التي البندقية مالُك وهو النار، إطالق
الجريمة تمثيل إعاداُت وتُظِهر الكتب، مستودع يف لنفسه هيَّأه الذي والوكُر البندقية، عىل
قادًرا كان أوزوالد وأن الجروح، جميع تفسري عىل قادرٌة الواحدة» الرصاصة «نظرية أن

املحدَّد. الوقت يف الطلقات جميع إطالق عىل
ال بحيث متنوًعا، مزيًجا ليكون بعناية ًما مصمَّ كان األدلة اختيار تُصدِّق؟ طَرٍف فأيَّ
املسبقة. وتصوراتهم بأفكارهم الناس ثقة يف يؤثِّر لم هذا لكن حاسمة. نتائَج إىل يوصُل
الوقت. َطوال صواٍب عىل كان بأنه شعر الفريقني ِكال أن املستغَرب غري فمن ثَم ومن
املؤامرَة تؤيد التي األدلَة وجدوا مؤامرٌة هناك كانت أنه يعتقدون كانوا الذين فاألشخاص
غادر النهاية، ويف صحيح. والعكس واحد، قاتل وجود تُؤيد التي األدلة من إقناًعا أكثَر
قاتَل يعرفون كانوا أنهم يف بثقٍة يشعرون وهم مكهوسكي مختربَ الطالب من الكثريُ

املخترب. دخولهم وقَت املبدئية ثقتهم من أكربَ كينيدي
استبعاد عىل املتحيز االستيعاُب يعمل ومتضاربة، متنوِّعة كثريٍة بأدلٍة نُواَجه عندما
بأن الواهم االعتقاَد وراءه مخلًفا املسبقة، وتصوراتنا أفكارنا مع ينسجم ال يشء أيِّ
الوقت). طوال عَرفناه ما مع تماًما ينسجم هذا (وأن الشمس وضوَح واضحٌة الحقيقَة
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وعقوبة النووي والردع السالح حيازة عىل تُفرض التي القيود كانت إذا عما أسئلًة لكنَّ
إىل مَردُّها أخالقية قضايا فهي واضحة؛ إجاباٌت لها ليس خاطئة أو صحيحة اإلعدام
لكن بالفعل، إجابٌة لها كينيدي؟» قتل «َمن ِغرار عىل أسئلة، هناك ثم القيم. اختالف

ما). بدرجٍة األقل (عىل جدٍل َمثار تبقى األدلة
شخًصا أن اليقني علَم علمنا لو ماذا واضحة؟ إجابٌة هناك تكون عندما يحدث ماذا
أن يمكن حاسمًة معلوماٍت نُقدِّم أن نستطيع وأننا ببساطة، خاطئة معلوماٌت وَصَلته ما

حينها؟ نظرهم وجهة ون سيغريِّ الناس أن املؤكَّد من هل صوابه؟ إىل تُعيده

املحسومة األمور يف التشكُّك

املضلِّلة. الشائعات من نصيبَه املتحدة للواليات واألربعون الرابع الرئيُس أوباما، باراك نال
ًة مدَّ الشائعات تلك واستمرت الحقيقية، ُهويته يف األوىل الشائعات بعُض شكََّكت وقد
إىل بالنِّسبة كينيا؟ يف الحقيقيُّ ميالده كان أم يُزعم، كما هاواي، يف ُولد هل طويلة:
لم إذا أنه زَعموا فهم هيِّنة. مسألًة هذه ليست أوباما، أصول يف شكَّكوا الذين األشخاص
يشَغل ألن مؤهًال يكون ال فربما األمريكي، الرتاب عىل ُولد أمريكيٍّا مواطنًا أوباما يكن

محتاًال. يكون وإنما الرئيس، منصب
أن ونفرتض أوباما أصول يف شكَّكوا الذين هؤالء نظر وجهَة نتخذْ دعنا اآلن،
يسهل خطأ مجرد حينَذاك، تكون، أن بد ال بريئة. مغلوطٍة فكرٍة عىل قائمٌة شواغلهم
أسماه إلكرتونيٍّا موقًعا أوباما، فريُق أطلق ،٢٠٠٨ عام االنتخابية حملته خالل تصحيحه.
ميالده، لشهادة مخترصة صورٌة املوقع عىل وُرفع ِسمريز) ذا (فايت االفرتاءات» «واِجه
مدير أكَّد ،٢٠٠٩ يوليو ويف الشائعات. استمرَّت ذلك ومع أمريكي. مواطن أنه تؤكد
لكن لديهم. بالفعل مسجٌل أوباما ميالد أن صحفي بيان يف هاواي بوالية الصحة وزارة
عىل الكاملة ميالده شهادة ،٢٠١١ عام أبريل يف أوباما نَرش وأخريًا، تنحرس. لم الشائعات
كانت الشائعات أن عىل وحاسًما دامًغا دليًال يَُعد ما وهو األبيض؛ للبيت اإللكرتوني املوقع

ذلك؟ بعد املشككون يطلبَه أن يمكن الذي ما كاذبة.
ماساتشوستس بمعهد السياسية العلوم أستاذُ برينسكي، آدم تتبَّع عاٍم، انقضاءِ بعد
الواليات يف يُوَلد لم أوباما بأن القائلة الشائعات صدَّقوا الذين األشخاص عدَد للتكنولوجيا
قصري، بوقت الكاملة ميالده شهادَة أوباما ينرش أن وقبل ،٢٠١١ عام أبريل يف املتحدة.
بالرغم (وذلك اعتماده وثائق حول الشكوك بعُض لديهم كان إنه األمريكيِّني من ٪٤٥ قال
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الكاملة شهادتَه نرش أن وبعد الشائعات). لدحض بالفعل بذلها قد كان التي الجهود من
يُشكِّكون الذين األشخاص عدد فإن الواقع، يف .٪٣٣ إىل العدد هذا تراجع قصري، بوقٍت
أحَدثَت األدلَة لكنَّ النِّسبة، هذه إىل استناًدا كبريًا، يزال ال رئيًسا يكون أن الرئيس حق يف
شهوٍر غضوِن ففي طويًال. التأثري هذا يَُدم لم لألسف، كذلك؟ أليس يبدو، ما عىل تأثريًا
عن املواطنني من ٪٤١ أعرب ،٢٠١٢ يناير فبحلول جديد. من املشكِّكون عاد قالئل،
التي النِّسبة عن ضئيل بهامش أقلُّ النِّسبة وهذه أمريكيٍّا؛ مواطنًا أوباما كون يف شكِّهم
هناك أصبح أنه إىل اإلشارة (وتجدر ميالده. شهادة نرش عىل أوباما يُقِدم أن قبل ُرصدت
أعرب فقد الجمهوريِّني؛ بني أوباما أصول يف املشككني من — طفيفة بدرجٍة ولو — املزيُد
شهادته؛ ينرش أن قبل ٪٧٠ النِّسبة كانت أن بعد أوباما، وثائق يف شكوكهم عن ٪٧٢
السيايس الخالف طَرَيف من طرف أي عن االستفاضة من بمزيد قليل بعد سنتحدُث لكننا

املؤامرة.) بنظريات توجًها أكثر
بني ومن األبيض. البيَت دخوله بعد حتى أوباما املضلِّلة املعلوماُت بِت تعقَّ وقد
الذي األمريكي الصحية الرعاية قانوُن األوىل رئاسته مدة خالل املحورية الجدلية القضايا
املعارضني أحد كري». «أوباما بقانون — تراه حسبما استخفاًفا أو — إعزاًزا — ُعرف
أغسطس ففي سابًقا. أالسكا والية حاكمة بالني، سارا كانت كري» «أوباما لقانون األقوياء
لقتِل رسيًة خطًة كري» «أوباما قانون يكون أن من مخاوفها عن بالني أعربت ،٢٠٠٩ عام
عليهم سيتعنيَّ املرىض أن «فيسبوك» موقع عىل لها منشوٍر يف زعَمت فقد السن. كبار
إذا ما له التابعون البريوقراطيون يُقرِّر حتى ألوباما التابعِة املوِت لجنِة أمام «املثول
األطباءَ أن إىل ضمنيٍّا بالني وأشارت ال.» أو الطبية الرعاية عىل الحصوَل ون يستحقُّ كانوا
يُنقذ أن يُمكن الذي الثمن الغايلَ الدواءَ إعطائهم من بدًال رحيًما، قتًال الجدوَد سيقتلون

حياتهم.
«فيسبوك» عىل بالني منشور فبعد جاذبيتَها. لها أن وثبَت مزعجة، فكرًة كانت
«لجان بزعم أمريكيِّني ١٠ أصل من تقريبًا تسعٌة سِمع قد كان فقط، واحد بأسبوع
كان الزعم هذا لكن الزعم. ذلك صدَّقوا إنهم أمريكيني ١٠ أصل من ثالثٌة وقال املوت»،
تستشهد لم بالني أن (كما بريوقراطية موت لجاِن أيَّ يذكر لم كري» «أوباما فقانون خطأً.
املعلومة تصحيُح السهل من يكون أن بد ال جديٍد، ومن زعمها). لدعم كهذه صيغة بأي
ُدِحضت وقد الشائعة، تفنيد أجل من متواصلًة جهوًدا أوباما إدارة بذلت وقد املغلوطة.
عىل عصيٍّا الخاطئ ر التصوُّ ظل ذلك ومع عام. بوجه اإلعالم وسائِل يف واسع نطاٍق عىل
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من القلقني األشخاص عدُد زاد ،٢٠١٢ عام أغسطس فبحلول محِبط. بشكٍل التصحيح
.١٠ أصل من تقريبًا أربعة إىل املوت لجاِن

محتاٌل أوباما أن يعتقدون كانوا الذين األشخاص عدد يف تقريبًا تغيريٌ يحدث لم كيف
كيف األوساط)؟ بعض يف العدد هذا وزاد (بل للعالم ميالده شهادة الرجُل نرش أن بعد
الجهود من سنوات ثالث بعد بالفعل، موجودًة تكون قد اللجان أن الناس من املزيُد صدَّق
الواقع)؟ أرض عىل اللِّجان تلك ظهور عدم عن (فضًال املوت لجان خرافة تفنيد إىل الرامية
هذه دراسة يف متخصٌص دارتموث، بكلية املساعد السياسية العلوم أستاذ ناين، برندن
املعتقداِت تصحيح أن إىل البحثية دراسته تُشري الخاطئة. السياسية التصورات من النوعية
عندما فأحيانًا، الدهشة. إىل يدعو نحٍو عىل صعبًة مهمًة يكون أن يمكن الخاطئة واألفكاِر
ثقًة الشخص هذا يزداَد أن يمكن مفهومه، لتصحيح الالزمة الحقائَق ما لشخٍص تُوضح

العكيس». «التأثري مصطلح هذا عىل ناين أطلق وقد الخاطئ. مفهومه يف
السبَب الناس يعرف عندما أنه وزمالؤه ناين اكتشف عديدة، دراساٍت خالل ومن
من الحكومة، عن تنوب موٍت لجان تشكيَل يستلزم ال كري» «أوباما قانون كوِن وراء
فيديو مقطِع عرِض فعند قادم؛ واقٌع املوت لجان أن من يقينًا أكثَر يُصبحوا أن املمكن
تشكًكا أكثَر يجعَلهم أن يمكن الديانة مسيحيُّ إنه يقول وهو أوباما يُظهر الناس عىل
واستمرَّت الرئاسية حملته خالل ظهَرت أخرى شائعة (وتلك إسالمه يُخفي ُمسلم أنه يف
يف رغبًة أقلَّ يجعلهم أن يُمكن التوحَد تُسبِّب ال اللقاحات أن الناس وإخبار طويًال)، وقتًا
أن يُمكن العاملي لالحرتار املحتَملة الوخيمة العواقب من الناس وتحذير أطفالهم، تطعيم

املناخي. التغريُّ من الحدِّ إىل الرامية للسياسات مقاومًة أكثَر يجعَلهم
عندما فحتى التأكيدي. التحيُّز وتأثرِي لقوِة النهائي اإلثبات هو العكيسَّ التأثريَ لعل

لدحضها. طريقًة الناس سيجد للدحض، قابلًة الحقائُق تكون ال
املؤامرة. نظريَة يفوق يشء فال مزعجة، حقيقٍة صحِة عدِم لتربيِر تسعى كنَت وإذا
معتربًا ببساطة الدامغة الحقائَق تُنكر أن يُمكن بأحد، الوثوُق يمكن ال أنه تزعم فعندما
شبكة عىل ميالده شهادَة أوباما الرئيس نرش عندما ثَم، ومن . التسرتُّ من جزءًا إياها
الصور برنامج ِخدَع من ِخدعٌة بأنها الزعم إىل املؤامراتيون املشكِّكون سارع اإلنرتنت،
يف شذوذاٍت هناك أن موضحني بالغة، بدقٍة بكسٍل كلَّ املدوِّنون حلَّل وقد «فوتوشوب».
ثَنْيها بسبب الشهادة يف طيٍّ آثاِر وجود عدم ادَعوا كما زعمهم، حد عىل واأللوان، التصميم
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توقيع يف خفيٍّا باسًما وجًها يكون أن يمكن ما إىل أشار أحدهم إن بل بالربيد. وإرسالها
قصد. دون وراءه ُر املزوِّ تركه دليًال يكون قد هذا أن زاعًما الشهادة؛ ع وقَّ الذي املسئول
إقناع من وبدًال غامًضا.) يبقى كهذه أدلًة وراءه يرتك محرتٍف مزوٍر كون يف (والسبب

الذرائع. من مزيًدا أوباما شهادُة أعطتهم بخطئهم، املشككني
املزاعم إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع بشدة، رائجة املوت» «لجان شائعة ظلَّت وباملثل،
إىل وبالنِّسبة تكتًُّما. أكثر وسائَل عرب املوت لجان تُنفذ كانت أوباما إدارة بأن املؤامراتية
رشكات جانب من تسٍرت عىل ذاته حد يف دليٌل هو أدلة وجود فعدم للقاحات، املناهضني
أن عىل العلماء بني الكاسَح اإلجماع فإن املناخي، التغريُّ منكري إىل وبالنِّسبة األدوية.
الناس. لتضليل العلماء جانب من مؤامرًة باعتباره بسهولة يُدَحض احرتاًرا تزيد األرض
فقط واحًدا حاسًما دليًال أن وهي املؤامرة نظريات أصحاب بني شائعة الزمٌة هناك
صحيًحا يكون قد هذا أن حني ويف عقوَلهم. سرُييح خاطئة املؤامرة نظريَة أن عىل
فإن عقولنا، يف االعتقاُد خ يرتسَّ أن بمجرد أنه العكيسُّ التأثريُ يضمُن البعض، إىل بالنِّسبة
فالتحيُّز ًخا. ترسُّ االعتقاد هذا النقيض، عىل يَزيد، أن يمكن الوحيد الحاسم الدليَل هذا
تحمَي أن يمكن منيعًة، درًعا يُشكِّالن املؤامراتي التفكري إىل النُّزوع إىل إضافًة التأكيدي

تقريبًا. تحدٍّ كل من ما اعتقاًدا

الحزبي االرتياب جنون

نظريات عن الحديث عند يطرأ ما كثريًا سؤاًال الوقت لبعض نبحث أن اآلن بنا يجدر
الليرباليني بني السيايس، اليمني أو اليسار بني َرواًجا أكثُر املؤامرة نظرياُت هل املؤامرة.

الجمهوريني؟ أو الديمقراطيني بني املحافظني، أو
قد أوباما الرئيس حول دارت التي املؤامرة لنظريات الحديث من تخصييصجانبًا إن
الكثريين إىل بالنِّسبة الجمهوريِّني. بني شيوًعا أكثُر املؤامرة نظرياِت بأن انطباًعا يُعطي
وهو تشيت، جوناثان قال فقد ذلك. يف شكٌّ هناك ليس اليسار، إىل املنتمني فني املثقَّ من
السيايس الحقَّ إن اليسار، إىل تَميل التي رببليك» «نيو مجلة لدى سابق بارٌز محرٌِّر
عام.» بوجٍه اليساريِّني لدى تجده أن يُمكن ال الذي البارانوي التفكري من نوٍع عن «يُسفر
أنه التقدمي اإللكرتوني كوم» دوت «صالون ملوقع يكتب الذي جولدواج، آرثر أشار وقد

عام.» بوجه الجمهوريِّني بني أصداءها «تجد املؤامرة نظريات أن الطبيعي من
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املحافظني فإن اليمينيِّني، املثقفني إىل استمعت فإذا الحكم. يف ل تتعجَّ ال لكن
عليهم تستويل َمن هم اليساريون بسيطة؛ حقائَق عن إلعرابهم جائر النتقاٍد يتعرَّضون
«واشنطن صحيفة يف ٢٠٠٨ عام نُرشت مقالٌة ت عربَّ فمثًال، الواهمة. املؤامرة نظريات
تعبريك الليربالية، هوليوود «يف إنه وقالت الشديد حزنها عن املحافظ، االتجاه ذاِت تايمز»
بأنك وصفك إىل يؤدي اإلنسان ُصنع ِمن هو الذي العاملي االحرتار بشأن التشكُّك عن
الحكومة بأن «التلميح أن حني يف وإيحاءات.» معاٍن من الكلمُة تحمله ما بكلِّ «منكر»
أيَّ يُثري ال شخص ٣٠٠٠ وقتل العاملي التجارة مركز برَجي تدمري يف متورِّطة األمريكية

اإلدانة.» من قْدر
أمٌر املؤامرة نظريات يف انخراًطا أكثُر الطرَفني من طرف أيُّ معرفُة باختصار،
كل إن بريانت وجوزيف أوسينسكي جو يقول تسأله. الذي الشخص ُهوية عىل يتوقَّف
وبهذَياٍن روتيني بشكٍل املؤامرة نظرياِت «ينسج اآلَخر الطَرف بأن قناعٍة عىل يبدو طرٍف
نفُسه هو ينسجها التي املؤامرة نظريات أن حنِي يف الحمى أصابته َمن بهذياِن أشبَه
إن قائَلني الباحثان ويُتابع دليل. إىل تحتاج ال صحيحًة تكن لم إن وواقعية، منطقية
خطورة، يُمثل ما وهو الناس، عموم بني لَرتُوج املؤامرة بنظريات ب يُرحِّ اآلخر الطرف
يبدو هل عواقبها.» من املجتمَع حاميًا املؤامرة نظريات يُقيص املدَّعي الطرف أن حني يف
نزوًعا أكثَر اآلخر الطرَف يرى طَرٍف كلَّ بأن القائلة الحقيقة ومألوًفا؟ طبيعيٍّا وضًعا هذا

التأكيدي. التحيُّز عىل آخر عميلٌّ مثال املؤامراتي التفكري إىل
عىل سواءٌ عموًما، الناس أن تعلم عندما تندهش قد تدعمه، الذي الطَرُف كان فأيٍّا
يف يختلفون وال املؤامراتي، التفكري يف منخرطون ، السيايسِّ الطيِف من اليمني أو اليسار
الشخُص ابتعد كلما قوًة تزداد املؤامراتية إن تقول أن يمكنك فال بعض. عن بعُضهم ذلك
عالقٌة له ليس واملحافظني الليرباليني بني فالفارق السيايس. ه التوجُّ مقياس منتصف عن
التي املحدَّدة املؤامرة نظريات بماهية بل عموًما، املؤامرة نظريات إىل نزوِعهم بمدى
عن البيانات من كبريًا ا كمٍّ وبريانت أوسينسكي جَمع األرجح. عىل بها التشبُُّث لهم يَروق
وقد بها. يقتنعون التي املؤامرة نظريات نوعية وعن الناس، لدى السياسية التفضيالت
ينتمون الذين األشخاص أن وهو يبدو، ما عىل االستغراب من الكثريَ يُثري ال شيئًا وَجدوا
ضدَّهم؛ يتآَمرون واالشرتاكيني الليرباليني أن يف التشكُّك إىل ميًال أكثُر السيايس اليمني إىل
الليربالية اإلعالم ووسائل أوباما، إدارة ضد هة موجَّ تكون ما عادًة املؤامراتية فَمزاعُمهم
ميًال أكثُر فهم اليسار إىل املنتمون األشخاص وأما عاجي. برٍج يف تعيش التي والنَُّخب
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مزاعمهم هون يوجِّ فهم والرشكات؛ املحافظني جانب من ضدهم تُحاك مؤامرات رؤيِة إىل
نتاُج املؤامراتي فالتفكري مونسانتو. ورشكة بوش إدارة مثل كياناٍت ضدَّ املؤامراتية
السياسية. باأليديولوجية لها عالقة وال جميًعا، أدمغتنا يف راسخة سيكولوجية شذوذات
بأن االعتقاد يُربِّر ما هناك ليس االتجاهات، جميِع يف باالتهامات يُلقون أنهم حنِي ويف
التفكري يف لالنخراط االستعداُد حيث من مختلفني يكونون قد واملحافظني الليرباليني
أوباما ُهوية يف املشكِّكني فعدُد كذلك. ليسوا أنهم البيانات وتؤكد عام؛ بوجه املؤامراتي
حقيقة حركة أنصار عدد نفُس هو تقريبًا) ١٠ كل من (أربعة السيايس اليمني من

تقريبًا). ١٠ كل من (أربعة السيايس اليسار من سبتمرب من عرش الحادي هجمات
مواجهة يف ما بفكرٍة يتشبَّث كان إذا ما املرء لدى السيايس االنتماء د يُحدِّ أن يمكن
التي املوت لجان ِسياق يف العكيس التأثريَ ناين برندن دَرس فعندما أيًضا. متناقضة أدلٍة
مقاومًة أكثَر كانوا بشدٍة بالني يؤيِّدون الذين األشخاص أن وجد بالني، سارا إليها أشارت
أكثَر كانوا اليساري بالتيار إيمانًا األكثُر واألشخاُص الشائعة. تدحض التي للمعلومات
عرض أخرى، دراسٍة ويف ومعتقداتهم. أفكارهم وتحديِث بخطئهم االعرتاف إىل بكثرٍي ميًال
معسكر يف السجناء معاملة إساءة عن خٍرب قصَة املشاركني عىل بولوك جون النفس عالُم
واقع يف تحدث لم املعاملة إساءة بأن يفيد تصحيٌح هناك كان النهاية، ويف جوانتانامو.
فقد ومعتقداتهم؛ أفكارهم من جزءًا التصحيح هذا جعل الجمهوريِّني للقراء راَق األمر.
املبدئية. بانتقاداتهم ُقورنت ما إذا أقلَّ للمعتقلني األمريكية للمعاملة انتقاداتهم أصبَحت
للمعاملة املعتقلني بتعرض يُفيد الذي الكاذب الزعم يبدو ما عىل تبنَّوا الديمقراطيني لكن
ِحدَّة زادت إذ صحيًحا؛ ليس الزعم ذلك بأن يفيد الذي التصحيح تماًما وتجاَهلوا السيئة

املعتقلني. معاملة إساءة عىل للحكومة انتقادهم
أوباما ميالد مكان يف شكَّكوا الذين األشخاص أول أن إىل نُشري أن لالهتمام املثري من
امليالد يف التشكيك فشائعة ببالك. خطر قد يكون قد ما عكس عىل جمهوريِّني، يكونوا لم
كلينتون هيالري لحملِة الداعمون الديمقراطيون ٢٠٠٨ عام ربيع يف األوىل للمرة أطلَقها
مع املنافسة وانتهت الرئايسِّ باملنصِب أوباما فاز أن بعد أنه غري الرئيس. بمنصب للفوز
ذلك بعد الشائعة تُثَر ولم الشائعة. عن تامٍّ شبِه نحٍو عىل الديمقراطيون تخىلَّ كلينتون،
كتب األمل»، «ُجرأة اسم حمل الذي ٢٠٠٦ عام كتابه ففي الجمهوريني. ألسنِة عىل إال
واليسار. اليمني من كلٍّ تفسرياِت بني فارٌق هناك يَُعد لم واضح، «بشكٍل يقول: أوباما
يعلم يكن ولم رشيرة.» عصابة اختطَفتها التي أمريكا عن املؤامرة، عن قصٌص فجميعها

قاله. ما صحَة التالية السنوات ستُثبت مًدى أيِّ إىل كثريًا أوباما
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منطقية مخلوقاٌت

ضئيلة مجموعٌة تُعطينا أن يمكن مًدى أيِّ إىل ثنا تحدَّ السابقة، القليلة الفصول يف
هذه مؤامرة. ثمَة بأن داخليٍّا شعوًرا الذهنية املخترصة والطرق العقلية الشذوذات من
البذور. هذه استنبات يف التأكيديُّ التحيُّز ويساعد املؤامراتي. التفكري بذوَر تنثر العمليات
مؤامرٍة مع يبدو ما عىل ينسجم فتاٍت عن بحثًا املتاحة، املعلومات تالِل يف أدمغتنا فتفتش
رشنقٍة يف غامًضا تشكًكا التأكيدي التحيُُّز ويغلِّف املعلومات. بقيَة رافًضا أو متجاهًال ما،
املرء بها يتشبث مؤامرٍة نظريَة لتصبح تزدهر أن يمكن حيث إيجابيًة؛ تبدو أدلٍة من

بثقة.
التأكيدي. للتحيز الخاضعَة وحَدها ليست املؤامرة نظريات أن نُكرِّر أن بنا ويجدر
األفكار عن مكهوسكي جون دراسة يف أنه تذكر التأكيدي. التحيُّز يف ننخرط فجميعنا
أصحاَب األدلة من حاسمٍة غريُ مجموعٌة جعلت كينيدي، باغتيال املتعلقة املؤامراتية
القائلة النظريات أصحاب أيًضا جعلت لكنها مؤامرة، بوجود قناعة أكثَر املؤامرة نظريات
تذكر أو بمفرده. الجريمة ارتكب أوزوالد أن قناعًة أكثر العملية يف واحد شخص بتورُّط
أجل من جاء الذي الرشطة ضابِط إىل فبالنِّسبة الفصل. هذا بداية يف ريجان ستيف مأزق
املشعل وتجربة أدلٍة وجود وعدم ستيف، احتجاجات كانت ، تسرتُّ وجوَد متوقًعا ، التقيصِّ
تشكَّكت التي الضابط إىل وبالنِّسبة ا. ُمحقٍّ كان أنه عىل دالئل جميعها الالزم من األسهل
فليس أكثر. مألوف تفسرٍي إىل نفُسها الدالئل أشارت مجهول، طائر جسٍم وجود أخباِر يف

متحيًزا. لست أنك يعني صواٍب عىل كونك مجرد
بالرضورة ليست اإليجابي االختبار اسرتاتيجية إن نقول صادقني، نكوَن ولكي
يشء عن البحث مجرد يشء، كل فربغم ما؛ تخمنٍي صحِة مدى من ق للتحقُّ سيئة طريقًة
ملعلوماٍت املقاومِة بعُض تكون ما غالبًا وباملثل، ستجده. أنك يعني ال عليه العثوَر ع تتوقَّ
أن ويمكن متعارضة، وقائعيٍة ملزاعَم ُعرضة نكون ما فدائًما جيدة. فكرًة بها ب مرحَّ غرِي
بإنصاٍف قيَّمنا ما وإذا نسمَعه. أن بنا يجدر املزاعم تلك من أيٌّ معرفُة الصعب من يكون
علينا يستحوذُ فربما نُصادفها، جديدة حقيقة كلَّ — األسوأ وهو نقد، دون قِبلنا أو —
بأكمله. للعالم رؤيتنا يف التشكك إىل الدائمة حاجتنا بسبب حركتنا الحرية وتشلُّ الرتدُد
واألفكاَر املعتقداِت يُساعد أن يمكن صوره أسوأِ يف التأكيدي التحيُّز أن هي املشكلة
لألدبيات مراجعٍة ففي صالحيتها. انتهاء بعد أطوَل لوقٍت عقولنا يف املكوث عىل املغلوطة
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التحيُّز أن إىل أشار فقد الذًعا. انتقاًدا التحيَُّز انتقد نيكرسون، ريموند النفس عالُم أجراها
ورضًرا. خبثًا األشياء أكثَر يُعد والتحيُّزات والنواقص الشذوذات جميع بني من التأكيدي
األجزاء ربُط املثال سبيل عىل بينها من التي — األخرى تحيزاتنا فإن يشء، كل فربغم
األحداث لتفسري أسباٍب عن والبحث النوايا، يف والتفتيش نتيجة، الستخالص املتناثرة
التحيُّز أما حدسنا. يف التشكُّك عىل اعتَْدنا قد كنا إذا كبرية مشكلة تُمثِّل ال قد — الكبرية
نيكرسون اختتم فيها. النظر إعادة دون الحدسية استجابتنا ترسيخ عىل فيعمل التأكيدي
نسبًة يُفرسِّ قد ذاته حدِّ يف التحيُُّز كان إذا عما التساؤل إىل املرء «يُضَطرُّ بالقول: كالَمه
والجماعات األفراد بني يحدث الذي التفاهم وسوءِ واملناوشات املنازعات من بها بأس ال
تغيري استطعَت هل الرأي. يف ما شخٍص مع فيها اختلفَت مرة آخر يف فكِّر والدول.»
التأكيدي التحيُُّز يكون أن احتمالية يف فكرَت هل نظرك؟ وجهُة تغريَت هل نظره؟ وجهَة

نظره؟ بوجهة التشبث عىل ِكَليكما يحثُّ الذي هو
فقد أغبياء. أننا بسبب ذلك ليس نظرنا؟ وجهة تغيري يف كبرية صعوبًة نجد ملاذا
كما التأكيدي. للتحيز عرضًة املرء وكون الذكاء بني عالقَة ال أنه إىل الدراساُت َلت توصَّ
أكرب أن ع تتوقَّ قد الكافية. املعلومات إىل ببساطٍة نفتقر أننا إىل ه مردُّ ليس ذلك أن
عن اليسري النَّْزر سوى يعرفون ال الذين األشخاص بني تكون النظر وجهات يف االختالفات
الِعلمي املستوينَي عىل معرفًة األكثَر األشخاَص أن الحقيقة لكن النقاش، محلِّ املوضوِع
مثِل موضوعاٍت يف الخوض عند تحيًزا أكثَر األحيان أغلب يف يكونون َمن هم والسيايس
لها أسبابًا نختلُق فنحن املقدمة: يف تأتي فمعتقداتنا املوت. ولجاِن امُلناخي التغريُّ حقيقة
أقلَّ بالرضورة يجعلك ال أكثر معلوماٌت لديك أو ذكاءً أكثَر وكونك متواصل. نحٍو عىل
حقائَق تربيِر عىل قدرًة أكثَر ذلك يجعلك فأحيانًا الخاطئة. واألفكار للمعتقدات عرضًة

مستساغة. غرِي
مخلوقاٍت نكون أن ا جدٍّ السهل «من أنه إىل بتهكُّم فرانكلني بنجامني أشار وقد
نميل يشء كلِّ تفسري أجل من اختالقه أو سبٍب إيجاِد من يُمكِّننا ذلك إن حيث منطقية،

اعتقاده.» إىل
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بَرصانٍة يقف كان املسيحية. اعتنق قد كان شخٍص مع تحدثُت بيلدربريج، مهرجان يف
وعندما حياتهم. يف املسيح َقبول عىل الناس تحثُّ الفتٍة بجانِب الساحة، أركان أحد يف
لذلك، وخالًفا وحازمة. بالحماس متقدًة صوته نربُة أصبحت اإلنجيل، من آياٍت اقتبس
ساحة وسَط منعزًال كونُه أدهَشني لقد الكآبة. إىل قليًال ينَزع متأمًال هادئًا الرجل كان

باملنعزلني. مليئة
الرب كلمة ونرش املسئوليَة، القادِة تحميُل هي املسيحية مهمته أن أخربني لقد
بيلدربريج مؤتمر يف املجتِمعني أن بتصديِق يتعلَّق فيما لكن بها. ويلتزم بها يؤمن التي
ًظا. تحفُّ إليهم تحدثُت الذين األشخاص أكثر ِمن كان العالم، شئون يف ا رسٍّ يتحكمون
ال األمر، واقع «يف قال: االجتماع، إىل الوفوَد هذه دعا الذي السبب عن سألتُه فعندما
أتكهَن لكي هنا لست ولكنني ن. أتكهَّ سوف باألمر. كافية معرفٌة لديَّ ليس التعليق. أودُّ
كلمة مصدُرها التي املْطلقة الحقيقة بشأن الناس أِعَظ كي هنا فأنا األمر، حقيقة يف
مؤتمر ضد الناس يُطِلقها التي املزاعم إن وقال لآلخرين.» املسألة هذه سأترك ولذا الرب؛

بأخرى. أو ما بطريقٍة املطلقة الحقيقَة أوصل أن أريد لكنني خطريٍة ِجدُّ بيلدربريج
كاثوليكية األنجلو الكنيسة يف دينية نشأًة «نشأُت فقال: املسيحية. اعتنق كيف سألتُه
عاًما. ٣٠ مدار عىل امللذات وراء الهثًا العالم، إىل خرجُت «ثم قائًال: وتابع إنجلرتا.» يف
الواليات يف العمل إىل الحال بي وانتهى جرافيك م كمصمِّ عميل يف حسنًا بالءً أُبيل كنت
ثم معي.» يُرام ما عىل يسري يشء كل أن أصدقائي جميُع واعتقد قصرية، مدًة املتحدة
أصبح الذي الرشاب تناول يف وانغمس إشباًعا. له ق يُحقِّ يكن لم العمل إن قائًال استدرَك
كنُت أنني من بالرغم هذا حياتي. يف مطلًقا الحدِّ هذا إىل بائًسا أكن «لم له. مشكلًة يُمثِّل
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ولم كاليفورنيا. والية يف املرموقة الوكالة تلك يف املتميز املنصب هذا يف املال هذا كلَّ أكِسب
حياتي.» طيلَة مطلًقا الحد هذا إىل بائًسا أكن

فقدُت معنًى. للعالم يكن «لم جميًعا. لنا يحدث أنه أعتقد يشءٌ حدث قد إنه وقال
مصريي؟ هو وما أفعله، الذي وما أتيت، أين من لذلك؛ تفسري أيُّ لدي يكن ولم السيطرة،
عن إجابٌة لديك يكن لم فإذا عنها. اإلجابة إىل جميًعا بحاجٍة نحن جوهريَّة أسئلة هذه
ستكون حياتك فإن األسئلة، هذه بشأن املؤكَّدة الحقيقة إىل تفتقر كنَت أو األسئلة، هذه
امللذات يف وانغماِسك بالحفالِت مدًة ذلك عىل تُشوِّش أن يُمكنك أنه صحيٌح أساس. بال
بالحشود املليئة الساحِة عىل نظرًة وألقى الحركة.» هذه مع حتى لنفسك. الِعنان وإطالق
التأمل ودوائر قويًة عباراٍت تحمل التي بالفتاتهم بيلدربريج، مهرجان إىل حرضْت التي
إخفاء بهدِف أنفسهم يشغلون هم يشء، بأي أنفسهم يشَغلون «هم التهكمية. وقمصانهم

الكئيب.» الَخواء شعور إنه أعماقهم، يف موجوًدا يظل شعور لكنه الشعور. هذا
أزمٍة إىل يصل ال فاألمر الحد. هذا إىل دراماتيكيٍّا هذا يكون ال الوقت أغلب يف
املعنى عن البحث إىل يدفعنا الذي الحد إىل معنًى، من الكلمة تحمله ما بكلِّ وجوديٍة
ما بطريقٍة إجاباٍت عن جميًعا نبحث ا، جدٍّ العادية أيامنا يف حتى لكن واليقني. واإلجابات
أصدقائهم إقناَع يُحاولون والبعض اإلنجيل. يف َسْلواهم يجدون الناس بعض بأخرى. أو
يف يحتشدون والبعض «ماك». أجهزة إىل ل بالتحوُّ العادي الكمبيوتر يستخدمون الذين
والبعض للعالم. الرسيني الحكاَم يستضيف أنه يعتقدون لفندٍق انتقاداتهم لتوجيه ساحٍة

خطأ. عىل اآلخرون يكون أن احتمالية أسباب عن كتبًا يقَرءون
املؤامرة نظرياِت يجعل ال هذا لكن أدمغتنا. نقائِص مع تنسجُم املؤامرة نظريات
التحيُّزات أن رأينا فقد تماًما. العكس عىل بل السيكولوجية. الناحية من فريدًة أو منحرفًة
تفكرينا تُشكِّالن املؤامرة نظريات بإحدى نقتنُع تجعلنا أن يُمكن التي نفَسها والشذوذات
نُفرسِّ التي بالطريقة ومروًرا النرد، حجر بها نرمي التي الطريقِة من بدءًا شتَّى؛ بطرٍق

دولتني. بني محتدم رصاٍع يف نؤيِّده الذي الطرِف اختياِر إىل ووصوًال حانة، يف ِشجاًرا بها
الداحضني تفكرِي يف للمؤامراتية غريبة أصداء حتى هناك تكون آلخر، وقٍت ومن
من أوليًة نماذَج تستدعي املؤامرة نظريات أن رأينا السابع، الفصل ففي للمؤامرة.
احتكاٌر لديهم ليس املؤامرة نظريات أصحاب لكن الرش. مقابَل الخري عن نمطية رواياٍت
تُصبح نايت، بيرت أوضح حسبما املتحمسني، الداحضني بعض أعني ويف املروع. للتهويل
يُحذِّر فمثًال إليه.» التاريخ علل أغلب عزو يمكن شيطانيٍّا ماديٍّا «ِكيانًا ذاتُها املؤامراتية
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شكَّلت قد اإلنرتنت «شبكة تكون أن من الهراء» «تاريخ كتابه قراءَ آرونوفيتش ديفيد
وأعدادهم.» حجمهم معرفة يتعذُر «الذين املؤامرة نظريات أصحاب من ظلٍّ» جيوش
أكثِر إىل يتسلل أن «يستطيع معٍد، مرٌض أنها عىل املؤامراتية بايبس دانييل ر ويُصوِّ
كاي جوناثان ويُساور أبديٍّا.» رصاًعا يعني استبعاده فإن لذا وذكاءً؛ انتباًها العقول
حقيقِة حركِة عقالنية ال أمام االستسالِم َشفا عىل املنطق عُرص يكون أن من القلُق
«األفكار أسماه ما أنَّ بسبب فينتحب وين فرانسيس أما سبتمرب. من عرش الحادي أحداِث
العالم تخليص إىل يسَعون الذين األشخاص بني وحتى بالفعل.» العالم «غزت قد الفارغة»
العالم بتصوير اإلغراء مقاومُة عليهم يصعب أنه يبدو الخاطئة، واملعتقدات األفكار من

وبينهم». «بيننا مواَجهة كونه يف إياه مختِزلني واألسود، األبيض باللونني
مواجهٌة هناك فليس الخاطئ. التقسيم هذا تحليَل هو الكتاب هذا من هديف كان
نفيس خلٌل أنها عىل املؤامراتية تصويِر طريِق فعن هم. ونحن نحن. هم وبينهم». «بيننا
أنفَسنا نُعفي االرتياب، بجنون املصابني املهاويس من مجموعٍة عقوُل به ابتُليَت غريب
يفعله الذي ذاتَه اليشءَ نفعُل لكنا اآلخرين. يف نراه الذي املختل التفكري من بتعجرٍف
عن املسئوليَة إياهم لني محمِّ صغرية، رسية مجموعٍة عىل باللوم يُلقون الذين املؤامراتيُّون
ِنتاُج جزئيٍّا ألنه االنتشار؛ واسُع املؤامراتي فالتفكريُ مخطئون. ونحن املجتمع. علِل جميِع
وسط جزيرٍة يف أشخاص ثالثُة َعِلق فإذا الوقت. طيلَة عقولُنا بها تعمل التي الطريقِة
كان إذا ما يتساءل نفسه منهم واحد كلُّ يجد حتى طويل وقٌت يميض ال فقد الصحراء،

ورائه. من ليشءٍ يُخطِّطان اآلخران االثنان
الفصل يف رأينا فكما دائًما. تبنِّيها أو تجاهلُها يجب املؤامرة نظريات أن أقصد وال
أن يمكن منها والبعض رة. مدمِّ نتائَج إىل املؤامرة نظريات بعض تقوَد أن يمكن الثاني،
من تجعل التي املؤامرة نظريات من الحذُر علينا يجب وخبيثة. خفية تأثرياٌت له يكوَن
قضايا عن املغلوطَة األفكاَر وتُعزِّز العنف، عىل وتُحرِّض فداء، ِكباَش الضعفاءِ األشخاص
املناخي. والتغريُّ اللقاحات مثل جميًعا، إلينا بالنِّسبة خطرية نتائُج عليها يرتتَب أن يمكن
فأغلب استئصال. إىل بحاجٍة آفٌة عام بوجٍه املؤامراتيَّ التفكريَ أن كذلك أعتقد ال لكنني
أن أحيانًا يتضح وقد املؤامرة. نظريات عىل ِبناءً املهمة الحياتيَة قراراِتهم يبنون ال الناس
بالفعل التخطيط يتم فأحيانًا موقفهم. يُربِّر ما ولديهم ما بيشءٍ درايٍة عىل املؤامراتيني
فأحيانًا القادة. محاسبة إىل الحاجُة تدعو هنا املغلقة. األبواب خلف وخبيثة رشيرة ألشياء

وحكمة. َحصافًة االرتياب جنوُن يُصبح

253



ُمتشكِّكة عقول

معتقداِتنا تحيزاتُنا بها تُشكِّل أن يُمكن التي الكيفية عىل الضوءِ تسليِط خالِل ومن
املؤامراتي التفكري انتقاد إىل أهدف ال كما بعينها، نظريٍة دحِض إىل أطمح ال وأفكاَرنا،
فيما نُفكِّر ملاذا أنفسنا نسأل وأن التدقيق من بيشءٍ َحْدَسنا ل نتأمَّ أن هديف إنما بالكلية.
تماًما؟ علينا تستحوذُ تحيزاتنا أن أم حصيف؟ ارتياب جنوُن لدينا نحن هل فيه. نفكِّر
سيئًة املخترصة وطرِقها والِزماِتها أدمغتنا تحيزات جميُع ليست الحال، بطبيعة
وعاجزين يشء، أي من متأكدين غريَ شديدة، حريٍة يف تنا، أَِرسَّ نربح ال قد فبدونها، دائًما.
بأكمله. عاملنا تقييم إعادة إىل مستمرٍة بحاجٍة سنكون إذ القرارات؛ أبسِط اتخاذ عن
غرِي عالٍم يف الحياة غماِر خوض عىل مساعدتنا : معنيَّ لسبٍب الطريقِة بهذه تعمل أدمغتنا
مدهش نحٍو عىل برشيون نحن برشيِّني. تجعلنا فتحيزاتنا األحيان. بعض يف وغادٍر يقيني

ذاِته. الوقت يف مثايل وغرِي ومبهر ومذهل
شكلها. تغيري عىل قادرة مجرية، بني فضائية كائناٌت منا هم َمْن باستثناء وهذا
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سحيقة هوَّة يف السقوط ُمقدمة:

women are just as conspiracy-minded as men: Numerous studies have
analyzed gender differences in conspiracism and found none, e.g. Us-
cinski, J. E., & Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Ox-
ford University Press. pp. 82-83.

slightly more high school dropouts than college graduates: Some studies
have found no reliable relationship between education and conspir-
acism. Some, however, have found a slight negative correlation, e.g.,
Ibid. pp. 86-87.

Senior citizens … Millennials: Most studies have found no reliable asso-
ciation between endorsement of conspiracy theories and age. Ibid.

Louis Tomlinson and Harry Styles … are secretly an item: At the time
of writing, this YouTube video, titled “Top 30 Iconic Larry Stylin-
son Moments,” has more than a million and a half views: https://
www.youtube.com/watch?v=EGQZk9F6Dxs.

around half of Americans … the 9/11 attacks: According to various polls
conducted in 2004, 2006, and 2007 by Zogby, Scripps Howard/
Ohio University, and CBS/New York Times. See http://www.aei

https://www.youtube.com/watch?v=EGQZk9F6Dxs
https://www.youtube.com/watch?v=EGQZk9F6Dxs
http://www.aei.org/files/2013/11/06/-public-opinion-on-conspiracy-theories_181649218739.pdf
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.org/files/2013/11/06/-public-opinion-on-conspiracy-theories_
181649218739.pdf.

Almost four in ten … climate change is a scientific fraud: http://
www.publicpolicypolling.com/pdf/2011/PPP_Release_National_
ConspiracyTheories_040213.pdf.

Something like a third … hiding evidence of aliens: according to
2006 and 2007 polls by Scripps Howard/Ohio University. See http://
www.aei.org/files/2013/11/06/-public-opinion-on-conspiracy-
theories_181649218739.pdf.

More than a quarter … the New World Order: http://www.publicpolicy
polling.com/pdf/2011/PPP_release_national_ConspiracyTheories
_040213.pdf

In a 2013 survey: Ibid.
According to a 2011 Pew Research Center survey … people in various

Middle Eastern countries: http://www.pewglobal.org/2011/07/21/
muslim-western-tensions-persist/.

Four out of ten Russians: http://translate.google.com/translate?hl=
en&sl=ru&tl=en&u=http٪3A٪2F٪2Fwww.rbcdaily.ru٪2Fpolitics٪2F
562949980129006&sandbox=1.

“the assassination of Indira Gandhi is the doing of a vast conspiracy”:
Moscovici, S. (1987). The conspiracy mentality. In Graumann, C. F.,
& Moscovici, S. (Eds.). Changing Conceptions of Conspiracy. Springer.
p. 151.

in Brazil, a popular conspiracy theory … invade the Amazon rain forest:
Mitchell, S. T. (2010). Paranoid styles of nationalism after the Cold
War. In Kelly, J. D., Jauregui, B., Mitchell, S. T., & Walton, J. (Eds.).
Anthropology and Global Counterinsurgency. University of Chicago
Press. pp. 89–104.
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In a recent experiment… something that they felt ambivalent about: Van
Harreveld, F., Rutjens, B. T., Schneider, I. K., Nohlen, H. U., & Keski-
nis, K. (2014). In doubt and disorderly: Ambivalence promotes com-
pensatory perceptions of order. Journal of Experimental Psychology:
General, 143(4), 1666–1676.

In another experiment … students were asked to imagine they had been

passed over for a promotion: Ibid.
In another recent study … rate how plausible they found a handful of

popular conspiracy theories: Swami, V., Voracek, M., Stieger, S., Tran,
U.S., & Furnham, A. (2014). Analytic thinking reduces belief in con-
spiracy theories. Cognition, 133(3), 572–585.

As David Eagleman points out … there is a complicated network of

machinery hidden just beneath your skin: Eagleman, D. (2011).
Incognito. Pantheon. p. 1.

made up of billions of specialized cells: Ibid.
“your consciousness is like a tiny stowaway on a transatlantic steam-

ship”: Ibid. p. 4.
Jonathan Haidt likened consciousness to a rider on the back of an

elephant: Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis. Basic Books. p. 4.
consciousness “would be a supporting character who believes herself

to be the hero”: Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar,
Straus and Giroux. p. 31.

Michael Billig …; warned that, when it comes to conspiracism, “it is easy

to overemphasise its eccentricities”: Billig, M. (1978). Fascists. Aca-
demic Press. p. 314.

عرصاملؤامرة األول: الفصل

“This is the age of conspiracy … the age of connections, links, secret

relationships”: Delillo, D. (1989). Running Dog. vintage. p. 111.
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“other centuries have only dabbled in conspiracy”: Moscovici, S. (1987).
The conspiracy mentality. in Graumann, C. F., & Moscovici, S. (Eds.).
Changing Conceptions of Conspiracy. Springer. p. 153.

Political scientist Jodi Dean began … by asserting: http://muse.jhu.edu/
journals/theory_and_event/v004/4.3r_dean.html.

a 2015 study … dubbed this the “Age of Misinformation”: Bessi, A., Co-
letto, M., Davidescu, G. A., scala, A., Caldarelli, G., & Quattrociocchi,
W. (2015). science vs conspiracy: Collective narratives in the age of
misinformation. PLOS ONE, 10(2). e0II8093.

For journalist Jonathan Kay … “a wide range of political paranoiacs”:
Kay, J. (2011). Among the Truthers. HarperCollins. p. xix.

letters to the editor are a good barometer of public opinion: sigelman,
L., & Walkosz, B. J. (1992). Letters to the editor as a public opinion
thermometer: The Martin Luther King holiday vote in Arizona. Social
Science Quarterly, 73(4), 938–946.

Uscinski and Parent set about analyzing … letters to the editor: Uscin-
ski, J. E., & Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford
University Press. pp. 110–129.

July 19, C.E. 64 … reduced to rubble and ash: Dando-Collins, S. (2010).
The Great Fire of Rome. Da Capo Press. pp. 86–98.

According to the Roman historian Tacitus … “nobody dared fight the

flames”: http://www.eyewitnesstohistory.com/rome.html.
“Pretending to be disgusted”: quoted in Dando-Collins, S. (2010). The

Great Fire of Rome. Press. pp. 3-4.
“Nero set his heart … the Capture of Rome”: http://penelope.uchicago

.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/62*.html.
According to Tacitus, “Nero fastened the guilt”: quoted in Dando-Collins,

S. (2010). The Great Fire of Rome. Da Capo Press. p. 8.
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Cassius Dio described the deed … “rent him limb from limb”:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/
1*.html.

Joseph Roisman points out … ancient Athens was riddled with “tales

of plotting”: Roisman, J. (2006). The Rhetoric of Conspiracy in Ancient

Athens. University of California Press. p. 1.
Famine-struck peasants often saw their plight … “the politics of their

own day”: Coward, B., & Swann, J. (2004). Conspiracies and Conspiracy

Theory in Early Modern Europe. Ashgate. p. 2.
Samuel Pepys noted … “that there is a plot in it”: http://www.pepys.info/

1666/1666sep.html.
some even drew “an odious parallel between his Majesty and Nero”:

quoted in Hanson, N. (2001). The Dreadful Judgement. Doubleday.
p. 257.

A Frenchman, Robert Hubert, was soon arrested … delighted spectators:
Ibid. pp. 271–302.

Illuminati panic: Except where otherwise noted, historical details and
quotes about Adam Weishaupt, the Illuminati, the French Revolution,
and Augustin de Barruel are from Roberts, J. M. (1972). The Mythology

of the Secret Societies. Secker & Warburg. pp. 118–202.
“Even the most horrid deeds … were the offspring of deep-thought

villainy”: quoted in Byford, J. (2011). Conspiracy Theories. Palgrave
Macmillan. p. 1.

According to Robison, the Illuminati leaders “disbelieved every word

that they uttered”: Robison, J. (1798). Proofs of a Conspiracy (3rd Edi-
tion). Dobson & Corbett. p. 13.

“Illuminati puppets … traumatic mind-control performances”:
http://www.pakalertpress.com/2013/10/28/top-10-illuminati-
puppets-and-masters-of-entertainment/.
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“I know who the real Illuminati are”: http://www.theguardian.com/
music/2014/dec/21/madonna-album-hack-living-state-terror.

Seymour Lipset and Earl Raab speculated … two elements: Lipset, S. M.,
& Raab, E. (1973). The Politics of Unreason. Harper & Row. p. 221.

The Protocols of the Learned Elders of Zion: https://archive.org/details/
TheProtocolsOfTheLearnedEldersOfZion.

As Richard Levy put it … “veritable Rosetta stone of history”: Segel,
B. W. (1995). A Lie and a Libel. University of Nebraska press. p. 7.

Observant readers needed only to fill in the blanks: Segel, B. W. (1995).
A Lie and a Libel. University of Nebraska Press. p. 12.

“the abandoned sensuousness of sliding notes” and … “indecent

dancing”: https://archive.org/details/TheInternationalJew_655.
distributing chewing gum: Ben-Itto, H. (2005). The Lie that Wouldn’t Die.

Vallentine Mitchell. p. 371.
encouraging prostitution … dog exhibitions: Wistrich, R. (1985). Hitler’s

Apocalypse. Weidenfeld & Nicolson. p. 181.
One scholar estimated in 1939 that … the Protocols was second only

the Bible: cited in Partridge, C., & Geaves, R. (2007). Antisemitism,
conspiracy culture, christianity, and Islam. In lewis, J. R., & Hammer,
O. (Eds.). The Invention of Sacred Tradition. Cambridge University
Press. p. 75.

“atrociously written piece of reactionary balderdash”: Cohn, N. (2005).
Warrant for Genocide. Serif. p. 81.

Saint John Chrysostom … denounced Jews as baby-killing devil

worshipers: http://legacy.fordham.edu/halsall/source/chrysostom-
jews6.asp.

In 1215, Pope Innocent III … mass burnings of their holy books: Rader,
J. (1999). The Jew in the Medieval World. Hebrew Union College Press.
pp. 153–158.
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the Jewish Talmud was … a testament to the truth of Christian teaching:
Woolf, J. (2011). The Devil’s hoofs. in Landes, R., & Katz, S. (Eds.). The
Paranoid Apocalypse. NYU Press. p. 52.

The worst of the pogroms was in Strasbourg: Rader, J. (1999). The Jew in

the Medieval World. Hebrew Union College Press. pp. 149–158.
the “blood libel”: Ibid. pp. 135–141.
Jews were no longer enemies of God, but enemies of man: Heil, J. (2011).

Thomas of Monmouth and the Protocols of the Sages of Narbonne.
in Landes, R., & Katz, S. (Eds.). The Paranoid Apocalypse. NYU Press.
p. 69.

a new word, antisemitism, was coined: Segel, B. W. (1995). A Lie and

a Libel. University of Nebraska Press. p. 7. Note: Except when quoting
the writing of others, I refer to “antisemitism,” rather than the more
common formulation, “anti-Semitism.” In his preface to A Lie and

a Libel (p. x), Richard S. Levy explains that anti-Semitism is a pernicious
misnomer. For one thing, “it does not apply to the majority of Semites,
that is, the Arab peoples.” Moreover, the hyphen, upper-case “S,” and
exclusive application to Jewish people give rise to a myth. “‘Semitism,’
a collection of exclusively negative traits comprising amonolithic Jew-
ish essence, existed only in the minds of the enemies of Jews. Jews
and their allies who opposed the antisemites were defending not this
imaginary ‘semitism’ but their human rights.”

It was first published … in the Russian newspaper Znamia: Cohn,
N. (2005). Warrant for Genocide. serif. p. 118.

“I cannot get the public to treat the Protocols seriously”: Ibid. p. 124.
The London Times prevaricated, “Are they a forgery?”: Ibid. p. 168.
a German scholar, Joseph Stanjek, had pointed out: cited in Aaronovitch,

D. (2009). Voodoo Histories. Jonathan Cape. p. 31.
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a “scandal-mongering writer of trashy novels”: Segel, B. W. (1995). A Lie

and a Libel. University of Nebraska Press. p. 66.
“a clumsy piece of blood-curdling fiction of the dime-novel variety”:

Bernstein, H. (1921). The History of a Lie. Ogilvie Publishing Company.
p. 18.

“Every substantive statement contained in the Protocols”: Ibid. p. 17.
Philip Graves, correspondent for the London Times in Istanbul, began

his exposé: http://emperors-clothes.com/antisem/graves-text.html.
Princess Katerina Radziwill … provided more pieces of the puzzle: Ben-

Itto, H. (2005). The Lie that Wouldn’t Die.Vallentine Mitchell. pp. 74–83.
An editorial … might “be allowed to pass into oblivion”: http://gfisher

.org/protocols.html.

الرضر؟ ما الثاني: الفصل

Shortly before eleven o’clock on a sunny Saturday morning in June

1922: Evans, R. J. (2012). Prophet in a Tuxedo. London Review of Books,

34(22), 20–22.
on the witness stand … Rathenau was an Elder of Zion: Cohn, N. (2005).

Warrant for Genocide. Serif. pp. 160-161.
Adolf Hitler … had a monument to Rathenau’s killers erected:

http://www.spiegel.de/international/germany/memorial-to-far-
right-killers-of-jewish-minister-walter-rathenau-a-846604.html.

leading Nazis offered heartfelt eulogies: Loewenberg, P. (1995). Fantasy
and Reality in History. Oxford University Press. p. 114.

mass book burnings … “the era of extreme Jewish intellectualism”:
http://www.historyplace.com/worldwar2/triumph/tr-bookburn
.html.

“though I came from a fairly cosmopolitan family”: Master, W. (1974).
Hitler’s Letters and Notes. Harper & Row. p. 107.
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“Hitler heard the call of a kindred spirit”: Cohn, N. (2005). Warrant for

Genocide. Serif. p. 213.
He began citing the Protocols in speeches as early as 1921: Kellogg,

M. (2005). The Russian Roots of Nazism. Cambridge University Press.
p. 75.

Hitler kept a large photograph of Henry Ford … “heroic American,

Heinrich Ford”: Segel, B. W. (1995). A Lie and a Libel. University of
Nebraska Press. p. 27.

Hitler’s 1924 manifesto, Mein Kampf … lavishes praise on the Protocols:
Cohn, N. (2005). Warrant for Genocide. Serif. pp. 200-201.

they soon added the Protocols to the national school curriculum: Ibid.
p. 45.

“it is the duty of every German”: Ibid. p. 221.
“to restore Germany to freedom and power”: Frymier, J. R., & Roaden,

A. L. (2003). Cultures of States. Scarecrow Press. p. 88.
“reduced to the status of outlaws”: Wistrich, R. (1985).Hitler’s Apocalypse.

Weidenfeld & Nicolson. p. 87.
“Has it not struck you how the Jew is the exact opposite of the German”:

Rauschning, H. (1940). The Voice of Destruction. Pelican. p. 238.
“There are two possibilities”: quoted in Redles, D. (2011). The turning

point. In Landes, R., & Katz, S. (Eds.). The Paranoid Apocalypse. NYU
Press. p. 125.

“In the course of my life I have very often been a prophet”: https://
archive.org/details/SpeechOfJan.301939.

“It is untrue that I or anyone else in Germany wanted the war in

1939”: http://www.historylearningsite.co.uk/adolf_hitler_political_te
stament.html.

“a preposterous fabrication”: Cohn, N. (2005).Warrant for Genocide. Serif.
p. 213.

263

https://archive.org/details/SpeechOfJan.301939
https://archive.org/details/SpeechOfJan.301939
http://www.historylearningsite.co.uk/adolf_hitler_political_testament.html
http://www.historylearningsite.co.uk/adolf_hitler_political_testament.html


ُمتشكِّكة عقول

“appeal to all the paranoid and destructive potentialities in human

beings”: Ibid. p. xiv.
Anders Breivik … conspiracy to destroy Western civilization: http://

www.irr.org.uk/pdf2/ERA_BriefingPaper5.pdf.
Tamerlan Tsarnaev … “this is a good book”: http://www.bostonglobe

.com/metro/2013/08/07/unlikely-friendship/xQao9NHjkUvtvhTc
KIuwCL/story.html.

“the government is implying mind control”: http://www.newyorker
.com/books/page-turner/the-language-and-literature-of-jared-
loughner.

James Wenneker von Brunn … “the Holocaust is a lie”: http://www
.cbsnews.com/news/von-brunn-obama-was-created-by-jews/.

On the morning of April 19, 1995, McVeigh: Michel, L., & Herbeck,
D. (2001). American Terrorist. ReganBooks. pp. 223–246.

McVeigh was wearing a T-shirt with a picture of Abraham Lincoln: Ibid.
p. 3.

“planning a massive raid on gun owners”: Ibid. p. 161.
“declared war on a government that he felt had declared war on its own

people”: http://www.vanityfair.com/news/2001/09/mcveigh200109.
imagining that a religious sect called the Branch Davidians was

stockpiling illegal weapons: As Malcolm Gladwell notes in an article
for the New Yorker, the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
sent an undercover agent into the compound to look for evidence that
the Branch Davidians were illegally converting firearms from semiau-
tomatic to automatic. He found no evidence. Gladwell, M. “Sacred and
Profane,” The New Yorker, 31 March 2014.

and abusing children: According to a Department of Justice investiga-
tion after the events at Waco, “historical evidence suggested that Ko-
resh had engaged in child physical and sexual abuse over a long
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period of time prior to the ATF shootout on February 28. This
evidence was insufficient to establish probable cause to indict or
proof beyond a reasonable doubt to convict, but it was sufficient
to be relevant to the decision making process involving the pro-
posed tear gas plan … There was no direct evidence indicating that
Koresh engaged in any physical or sexual abuse of children dur-
ing the standoff.” http://www.justice.gov/publications/waco/report-
deputy-attorney-general-events-waco-texas-child-abuse.

Jamie Bartlett and Carl Miller …more than fifty extremist groups: http://
www.demos.co.uk/publications/thepowerofunreason.

a survey designed to reveal … potentially violent tendencies: Uscinski,
J. E., & Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford Uni-
versity Press. pp. 97–100.

as journalist Chip Berlet pointed out: http://www.publiceye.org/
conspire/toxic2democracy/.

“if only I percent of the population agreed with the statement”: Uscin-
ski, J. E., & Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford
University Press. p. 99.

“takes children on a journey”: http://www.barnesandnoble.com/w/
melanies-marvelous-measles-stephanie-messenger/1113910333?
ean=9781466938892&itm=1&usri=melanie٪27s+marvelous+
measles.

“vested interests” in selling “some potion or vaccine”: http://
www.theguardian.com/books/2015/feb/10/melanies-marvelous-
measles-anti-vaccination-bad-amazon-reviews-us-outbreak.

Dahl’s own feelings about measles vaccination, which he wrote about

in 1986: http://www.roalddahl.com/roald-dahl/timeline/1960s/nov
ember-1962.
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ُمتشكِّكة عقول

In 1962 … practically everyone caught the measles: orenstein, W. A., Pa-
pania, M. J., & Wharton, M. E. (2004). Measles elimination in the United
States. Journal of Infectious Diseases, 189(Supplement 1), S1–S3.

When a vaccine was … plummeted by 98 percent: http://www.cdc.gov/
vaccines/pubs/pinkbook/meas.html.

The World Health Organization estimates … saved more than fifteen

million lives around the world: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs286/en/.

In the first year, a million children were vaccinated: Boyce, T. (2007).
Health, Risk and News: The MMR Vaccine and the Media. Peter Lang
Publishing. p. 2.

Andrew Wakefield, along with a team of colleagues, published a study:
Wakefield, A. J., Murch, S. H., Anthony, A., Linnell, J., Casson, D. M.,
Malik, M., … Walker-Smith, J. A. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hy-
perplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder
in children. The Lancet, 351(9103), 637–41.

the panic that followed Wakefield’s alarming announcement … dras-

tically lower vaccination rates: Boyce,T. (2007). Health, Risk and

News: The MMR Vaccine and the Media. peter lang publishing. pp. 3–6.
in Dublin … three died: McBrien, J., Murphy, J., Gill, D., Cronin, M.,

o’Donovan, C., & Cafferkey, M. T. (2003). Measles outbreak in Dublin,
2000. Pediatric Infectious Disease Journal, 22(7), 580–584.

A thirteen-year-old boy died in England in 2006: http://news.bbc.co.uk/
2/hi/uk_news/england/4871728.stm.

In 2008, measles was declared endemic in the United Kingdom: http://
www.eurosurveillance.org/viewarticle.aspx?articleid=18919.

In 2012 there were more than two thousand cases: http://www.the
guardian.com/society/2013/feb/08/measles-outbreak-hits-18-
year-high.
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واملالحظات املراجع

In 2013, another outbreak in Wales infected more than a thousand

people: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/29688.
Investigative journalist Brian Deer uncovered evidence: http://

briandeer.com/mmr/lancet-summary.html.
studies … found no association whatsoever between the MMR vaccine

and autism: Gerber, J. S., & Offit, P. A. (2009). Vaccines and autism:
A tale of shifting hypotheses. Clinical Infectious Diseases, 48(4), 456–
461.

thimerosal … Studies have shown this claim to be mistaken: Ibid.
According to a 2009 survey, more than one in ten American parents:

cited in largent, M. A. (2012). Vaccine: The Debate in America. Johns
Hopkins University Press. p. 32.

“father of the anti-vaccine movement”: http://www.newsweek.com/
2015/02/20/andrew-wakefield-father-anti-vaccine-movement-
sticks-his-story-305836.html.

The World Health Organization estimates … die each year from whoop-

ing cough: http://www.who.int/immunization/topics/pertussis/en/.
In 1973, a British doctor called John Wilson … six hundred children died

in the outbreak: Offit, p. (2011). Deadly Choices. Basic Books. pp. 13–
17.

a “pre-emptive strike”: http://www.thelancet.com/journals/lancet/art
icle/PIIS0140-6736٪2805٪2979088-7/fulltext.

Common symptoms of smallpox: Tucker, J. B. (2002). Scourge. Grove
Press.

The vaccine was discovered by Edward Jenner: Riedel, S. (2005). Edward
Jenner and the history of smallpox and vaccination. Baylor University
Medical Center Proceedings, 18(1), 21–25.
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ُمتشكِّكة عقول

He dabbled in things like fossil collecting, hot air ballooning, and

growing oversized vegetables: Allen, A. (2007). Vaccine. W. W. Norton
& Company. pp. 47-48.

sporadic opposition to the vaccine: Ibid. pp. 56-57.
Compulsory Vaccination Acts: Wolfe, R. M., & Sharp, L. K. (2002). Anti-

vaccinationists past and present. British Medical Journal, 325 (7361),
430–432.

how little the arguments have changed over the centuries: Offit,
p. (2011). Deadly Choices. Basic Books. pp. 111–125.

“Doctors want power to kill disabled babies”: http://vaccineawakening
.blogspot.com/2006/11/colleges-royal-college-of-obstetricians
.html.

“poison of adders, the blood, entrails, and excretion of bats, toads and

suckling whelps”: quoted in Offit, p. (2011). Deadly Choices. Basic
Books. p. 182.

“green our vaccines” … “toxins”: https://www.sciencebasedmedicine
.org/toxic-myths-about-vaccines/.

as Paul Offit has pointed out, the current concerns about MMR … are

about as plausible: Offit, P. (2011).Deadly Choices. Basic Books. p. 115.
“this infection scare is a sham”: Ibid. p. 118.
“one of the biggest money making schemes”: http://vaccineawakening

.blogspot.com/2006_08_01_archive.html.
In parts of Pakistan … ploy to sterilize Muslims: http://wwwnc.cdc.gov/

eid/article/15/6/09-0087_article.
more than sixty polio workers… since 2012: http://www.bbc.com/news/

world-asia-30200222.
The CIA … fake vaccination program: www.theguardian.com/world/

2011/jul/11/cia-fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna.
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واملالحظات املراجع

reading anti-vaccine conspiracy theories can reduce parents’ will-

ingness to have their children vaccinated: Jolley, D., & Douglas,
K. M. (2014). The effects of anti-vaccine conspiracy theories on vacci-
nation intentions. PLOS ONE, 9(2), e89177.

people walking out of the showing said they were less likely to vote:
Butler, L. D., Koopman, C., & Zimbardo, P. G. (1995). The psycholog-
ical impact of viewing the film J.F.K.: Emotions, beliefs, and political
behavioral intentions. Political Psychology, 16(2), 237–257.

surveyed Americans shortly after the 2012 presidential election: Uscin-
ski, J. E., & Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford
University Press. pp. 94–97.

an agent … repeatedly emailed his superiors: Wright, L. (2006). The
Looming Tower. Knopf Doubleday. p. 311.

“Conspiracy theorists are correct about one thing”: http://www.publ
iceye.org/conspire/toxic2democracy/.

املؤامرة؟ نظرية معنى ما الثالث: الفصل

defining the term conspiracy theory has been likened to attempting to

define pornography: Byford. J. (2011). Conspiracy Theories. Palgrave
Macmillan. p. 31.

Richard Hofstadter … talked about conspiracy theories as a “style” of

explanation: Hofstadter, R. (1964). The paranoid style in American
politics. Harper’s Magazine, 229(1374), 77–86.

“If you’re down at a bar in the slums”: http://www.chomsky.info/int
erviews/20040217.html.

George W. Bush … urged his fellow Americans never to “tolerate out-

rageous conspiracy theories”: http://www.un.org/webcast/ga/56/
statements/011110usaE.html.
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ُمتشكِّكة عقول

“To be sure, wacko conspiracy theories do exist”: Parenti, M. (1996).Dirty
Truths. City Lights Books. p. 172.

“I am not a conspiracy theorist. Spare me the ravers. Spare me the

plots”: http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/
robert-fisk-even-i-question-the-truth-about-911-462904.html.

As Jovan Byford points out: Byford. J. (2011). Conspiracy Theories. Pal-
grave Macmillan. pp. 26–29.

According to historian Daniel Pipes’s definition: Pipes, D. (1997). Con-
spiracy. The Free Press. pp. 21-22.

Cass Sunstein and Adrian Vermeule made the same point: Sunstein,
C. R., & Vermeule, A. (2009). Conspiracy theories: Causes and cures.
The Journal of Political Philosophy, 17(2), 202–227.

an “intuitive understanding of how things do not happen”: Aaronovitch,
D. (2010). Voodoo Histories. Jonathan Cape. p. 7.

“a conspiracy theory is a proposal about a conspiracy that may or may

not be true”: Olmsted, K. S. (2011). Real Enemies. Oxford University
Press. p. 3.

According to another account … Nixon wasn’t behind the Watergate

conspiracy at all: http://www.reformation.org/rockefeller-file.html.
conspiracy theories … purport to reveal hitherto undiscovered plots:

Fenster, M. (2008). Conspiracy Theories. University of Minnesota Press.
pp. 93–117.

The term originally referred to ships literally hoisting a flag: deHaven-
smith, L. (2013). Conspiracy Theory in America. University of Texas
Press. pp. 225-226.

“We could blow up a U.S. ship in Guantanamo Bay”: Bamford, J. (2001).
Body of Secrets. Doubleday. p. 84.

As Jesse Walker points out: Walker, J. (2013). United States of Paranoia.
Harper. p. 111.
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واملالحظات املراجع

“there are two worlds”: Wood, M. J., & Douglas, K. M. (2013). “What about
building 7?” A social psychological study of online discussion of 9/11
conspiracy theories. Frontiers in Personality Science and Individual

Differences, 4(409).
“A virtuoso conspiracy theorist turns black into white and white into

black”: Pipes, D. (1996). The Hidden Hand. St. Martin’s Press. p. 279.
“Just look at us”: quoted in Icke, D. (2007). The David Icke Guide to the

Global Conspiracy (and How to End It). David icke Books.
“Ladies and Gentlemen: Here the captain”: National Commission on Ter-

rorist Attacks. (2011). The 9/11 Commission Report. W. W. Norton
& Company. p. 12.

“don’t worry, we’re going to do something”: http://www.tomburnettfou
ndation.org/transcript.html.

In fact, United 93 didn’t crash at all: http://911research.wtc7.net/
reviews/loose_change/flight93.html.

failures “in imagination, policy, capabilities, and management”: Na-
tional Commission on Terrorist attacks. (2011). The 9/11 Commission

Report. W. W. Norton & Company. p. 339.
conspiracy theorists seem to have “startling faith in the capabilities of

their enemies”: Pipes, D. (1997). Conspiracy. The Free Press. p. 44.
Richard Hofstadter captured this element of the conspiracist style: Hof-

stadter, R. (1964).The paranoid style in American politics. Harper’s
Magazine, 229(1374), 77–86.

the conspiracy always seems to be “exactly as competent and powerful”:
Collins, L. (2012). Bullspotting. Prometheus Books. p. 76.

“It is already possible to know” … David Ray Griffin told audiences:
powell, M. “The Disbelievers,” The Washington Post, 8 September 2006.

Jones told passersby, “the government is carrying out terrorist attacks”:
https://www.youtube.com/watch?v=YzC0IEn5n-Q.
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ُمتشكِّكة عقول

“AN ASSOCIATION HAS BEEN FORMED for the express purpose”: Robi-
son, J. (1798). Proofs of a Conspiracy (3rd Edition). Dobson & Corbett.
p. 12.

“As far as we are aware … hardly worth theorizing them”: Jane, E. A.,
& Fleming, C. (2014). Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic.
pp. 104-105.

They “have a prize worth cheating for”: Uscinski, J. E., & Parent, J. M.
(2014). American Conspiracy Theories. Oxford University Press. p. 45.

“all-encompassing expressions of organized evil”: Jane, E. A., & Fleming,
C. (2014). Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic. p. 130.

“One could ironically say that [conspiracy theories] brought the Devil

back”: Zawadzki, p. (2011). “Jewish World Conspiracy” and the Ques-
tion of Secular Religions: An Interpretative Perspective. In Landes, R.,
& Katz, S. (Eds.). The Paranoid Apocalypse. NYU Press. p. 107.

“We have become entranced by demonic power”: Powell, M. “The Disbe-
lievers,” The Washington Post, 8 September 2006.

Richard Hofstadter noted the “heroic strivings”: Hofstadter, R. (1964).
The paranoid style in American politics. Harper’s Magazine, 229

(1374), 77–86.
“Conspiracy theorists do not see themselves as raconteurs of alluring

stories”: Byford, J. (2011). Conspiracy Theories. Palgrave Macmillan.
p. 88.

At 4:54 Eastern Time: http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/
bbc_wtc7_videos.html.

Conspiracy theories “always explain more than competing theories”:
Keeley, B. L. (1999). Of conspiracy theories. Journal of Philosophy,

96(3), p. 119.
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واملالحظات املراجع

only five percent of witnesses reported hearing four or more shots:
http://www.skeptic.com/reading_room/jfk-conspiracy-theories-at-
50-how-the-skeptics-got-it-wrong-and-why-it-matters/.

“military areas” from which “any or all persons may be excluded”:
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=74&page=
transcript.

“Unfortunately … many of our people and some of our authorities”:
https://archive.org/stream/nationaldefensem29unit/nationaldefen
sem29unit_djvu.txt.

illustrated by radio host Charles Goyette: http://forums.sherdog.com/
forums/f54/popular-mechanics-9-11-author-grilled-talk-radio-
422492.

A 1967 CIA memo on the topic of Kennedy conspiracy theories: de-
Haven-Smith, L. (2013). Conspiracy Theory in America. University of
Texas Press. pp. 197–203.

The assassination “actually had the hallmarks of true expertise”: Ibid.
p. 113.

what Peter Knight refers to as the “How-to-tell-if-your-neighbor-is-a-

Communist” approach: Knight, p. (2013). Conspiracy Culture. Rout-
ledge. p. 7.

as Emma Jane and Chris Fleming point out, “conspiracies and conspiracy

theories vary so dramatically”: Jane, E. A., & Fleming, C. (2014).
Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic. pp. 20-21.

This tactic, according to psychologist Mike Wood, seems to have gained

in popularity with the rise of the Internet: Wood, M. J. (2013). Has
the internet been good for conspiracy theorising? PsyPAG Quarterly,

88(3), 31–34.
16 Questions on the Assassination: http://22november1963.org.uk/ber

trand-russell-16-questions-on-the-assassination.
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ُمتشكِّكة عقول

“Imagine if neutrinoswere not simply hard to detect, but actively sought

to avoid detection!”: Keeley, B. L. (1999). Of conspiracy theories.
Journal of Philosophy, 96(3). p. 120.

املؤامراتية العقلية الرابع: الفصل

On the Internet message board … suspicion was mounting: Unfortu-
nately the forum was taken offline when the Tv channel went defunct
in 2013. The two unattributed quotes are preserved on the conference
organizer’s blog: http://stephenlaw.blogspot.com/2011/09/just-to-
remind-you-of-this-upcoming.html. I included the quote from An-
gryhead in the talk I gave at the conference, which is available on
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=V6s_Jw3RU9g.

Ian R. Crane, according to his website: http://www. ianrcrane.com/.
you can’t stop a speeding train just by standing in its way: Vallée,

J. (1991). Revelations. Ballantine Books. p. 81.
“was planned and orchestrated by the government itself ”: deHaven-

Smith, L. (2013). Conspiracy Theory in America. University of Texas
Press. p. 21.

According to Bob Blaskiewicz … idea has been around since the

late 1990s: Also counting against deHaven-Smith’s theory that the
CIA pushed the term “conspiracy theory” as a smear, Blaskiewicz
points to examples of the phrase being used to dismiss claims as
outlandish dating back as far as 1870—long before the CIA came
into being. http://www.csicop.org/specialarticles/show/nope_it_was_
always_already_wrong.

passing around unconfirmed rumors: http://www.businessinsider.com/
sandy-hook-shooting-media-inaccuracies-2012-12.

the distraught parents of murdered children were “crisis actors”: http://
www.snopes.com/politics/guns/newtown.asp.
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واملالحظات املراجع

President Obama faked tears during a press conference: http://www
.infowars.com/obama-wipes-away-fake-tears/.

One theorist eventually sent a letter to Adam Lanza’s father: Solomon,
A. “The Reckoning,” The New Yorker, 17 March 2014.

Alex Jones tweeted, “Our hearts go out”: http://www.thewire.com/
national/2013/04/what-is-false-flag-attack-boston-bombing/
64260/.

Online, thousands of people … looking for anomalies: http://www.sno
pes.com/politics/conspiracy/boston.asp.

Writing for The Wire, Philip Bump reported: http://www.thewire.com/
national/2013/04/what-is-false-flag-attack-boston-bombing/
64260/.

what they considered to be an insufficient amount of blood: http://
www.huffingtonpost.co.uk/2013/05/23/woolwich-attack-bizarre-
conspiracy-theories-claim-incident-hoax-video_n_3324962.html.

“Official narratives are inherently suspect”: http://www.globalresearch
.ca/what-the-charlie-hebdo-execution-video-really-shows/
5424505.

the hurricane was conjured up out of thin air: http://montalk.net/
conspiracy/142/haarp-earthquakes-and-hurricanes.

“by sheer weight of numbers, there are bound to be some apparent

inconsistencies”: Wood, M. J. (2013). Has the internet been good for
conspiracy theorising? PsyPAG Quarterly, 88(3), 31–34.

“these are conclusions lying in wait for friendly ‘facts’”: Jane, E. A.,
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76(1), 57–77.

they’re more likely to reject mainstream science and its products:
Lewandowsky, S., Gignac, G. E., & Oberauer, K. (2013). The role of Con-
spiracist Ideation and Worldviews in Predicting Rejection of Science.
PLOS ONE, 8(10), e75637.

Someone who believes conspiracy theories is more likely to be into

New Age spiritualism: e.g. Swami, V., Pietschnig, J., Tran, U. S., Nader,
I. W., Stieger, S., & Voracek, M. (2013). Lunar lies: The impact of infor-
mational framing and individual differences in shaping conspiracist
beliefs about the moon landings. Applied Cognitive Psychology, 27(1),
71–80.

sociologist Colin Campbell wrote about … the cultic milieu: Campbell,
C. (2002). The cult, the cultic milieu and secularization. In Kaplan, J.,
& Lööw, H. (Eds.). The Cultic Milieu. Rowman & Littlefield. pp. 12–25.

As Nicoli Nattrass notes, a brief foray into the world of conspiracy

theories: Nattrass, N. (2012). The AIDS Conspiracy. Columbia Univer-
sity Press. p. 108.
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conspiracist logic … requires the believer to dive ever deeper into the

cultic milieu: Barkun, M. (1997). Religion and the Racist Right. UNC
Press. p. 258.

“the values of the Enlightenment have been abandoned”: Wheen,
F. (2005). How Mumbo-Jumbo Conquered the World. PublicAffairs.
p. 8.

“irrationalists”: Ibid. p. 118.
Jonathan Kay declares 9/11 Truthers “enemies” of the Enlightenment:

Kay, J. (2011). Among the Truthers. HarperCollins. p. xxiii.
“portrays conspiracists and their mumbo-jumbo-ing ilk”: Jane, E. A.,

& Fleming, C. (2014). Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic.
p. 60.

British philosopher John Locke wrote, “we should make greater pro-

gress”: http://metaphors.iath.virginia.edu/metaphors/24309.
Immanuel Kant … suggested as a motto, “Sapere aude!”: http://www

.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html.
“Far from representing a rupture from rationalism,” Jane and Fleming

write: Jane, E. A., & Fleming, C. (2014).Modern Conspiracy. Bloomsbury
Academic. p. 132.

Jane and Fleming point out that the great Enlightenment thinkers …

relatively slim encyclopedia: Ibid. pp. 53–70.
There is fun to be had cracking codes … Susan Harding and Kathleen

Stewart point out: quoted in Nattrass, N. (2012). The AIDS Conspiracy.
Columbia University Press. p. 107.

“a member of the avant-garde”: Hofstadter, R. (1964). The paranoid style
in American politics. Harper’s Magazine, 229(1374), 77–86.

“a passport to a thrilling alternative universe”: Thompson, D. (2008).
Counterknowledge. Atlantic Books. p. 10.
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When psychologist Rebecca Lawson set people this challenge: Lawson,
R. (2006). The science of cycology: Failures to understand how every-
day objects work. Memory & Cognition, 34(8), 1667–1675.

Leon Rozenblit and his adviser Frank Keil asked people how well they

thought they understood devices: Rozenblit, L., & Keil, F. (2002). The
misunderstood limits of folk science: an illusion of explanatory depth.
Cognitive Science, 26(5), 521–562.

People overrate their understanding of simple physics problems: http://
www.psmag.com/health-and-behavior/confident-idiots-92793.

andmore complex natural phenomena: Rozenblit, L., & Keil, F. (2002). The
misunderstood limits of folk science: an illusion of explanatory depth.
Cognitive Science, 26(5), 521–562.

People think they understand the law: Kim, P. T. (1997). Bargaining with
imperfect information: A study of worker perceptions of legal protec-
tion in an at-will world. Cornell Law Review, 83, 105–160.

and political policies better than they really do: Fernbach, P. M., Rogers,
T., Fox, C. R., & Sloman, S. A. (2013). Political extremism is supported
by an illusion of understanding. Psychological Science, 24(6), 939–946.

As Dan Simons and Chris Chabris note: Chabris, C., & Simons, D. (2011).
The Invisible Gorilla. Broadway Paperbacks. pp. 123–127.

Offering people cold hard cash … forcing them to justify their assess-

ment: Ehrlinger, J., Johnson, K., Banner, M., Dunning, D., & Kruger,
J. (2008). Why the unskilled are unaware. Organizational Behavior and
Human Decision Processes, 105, 98–121.

“As we know, there are known knowns”: http://www.defense.gov/tran
scripts/transcript.aspx?transcriptid=2636.

288

http://www.psmag.com/health-and-behavior/confident-idiots-92793
http://www.psmag.com/health-and-behavior/confident-idiots-92793
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2636
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2636


واملالحظات املراجع

“An ignorant mind is precisely not a spotless, empty vessel”: http://
www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-
idiots-92793/.

“vivid, blueprint-like” sense of how things work: Rozenblit, L., & Keil,
F. (2002). The misunderstood limits of folk science: an illusion of ex-
planatory depth. Cognitive Science, 26(5), 522.

to paraphrase Chris Chabris and Dan Simons: Chabris, C., & Simons,
D. (2011). The Invisible Gorilla. Broadway Paperbacks. p. 122.

“One might think that opinions about an esoteric technology”: http://
www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-
idiots-92793/.

the majority of people … little or nothing about nanotech: http://www
.nanotechproject.org/file_download/files/hartReport.pdf.

In another study … entirely nonjudgmental description of the tech-

nology: Kahan, D. M., Braman, D., Slovic, P., Gastil, J., & Cohen, G. L.
(2008). The future of nanotechnology risk perceptions. Harvard law
School Program on Risk Regulation Research Paper, (08–24). http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089230.

On September 18, 2007, Jenny McCarthy appeared on the Oprah Winfrey

Show: http://blogs.plos.org/thepanicvirus/2013/07/15/a-jenny-
mccarthy-reader-pt-2-jenny-brings-her-anti-vaccine-views-to-
oprah/.

Christine Maggiore was a businesswoman from Chicago: Nattrass,
N. (2012). The AIDS Conspiracy. Columbia University Press. pp. 118–
127.

In thewords of one festival-goer, “Well it’s basically exposing the truth”:
This interviewwas conducted bymy colleagueMikeWood. Full record-
ings of all the interviews Mike and I recorded at the Bilderberg Fringe

289

http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/confident-idiots-92793/
http://www.nanotechproject.org/file_download/files/hartReport.pdf
http://www.nanotechproject.org/file_download/files/hartReport.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089230
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089230
http://blogs.plos.org/thepanicvirus/2013/07/15/a-jenny-mccarthy-reader-pt-2-jenny-brings-her-anti-vaccine-views-to-oprah/
http://blogs.plos.org/thepanicvirus/2013/07/15/a-jenny-mccarthy-reader-pt-2-jenny-brings-her-anti-vaccine-views-to-oprah/
http://blogs.plos.org/thepanicvirus/2013/07/15/a-jenny-mccarthy-reader-pt-2-jenny-brings-her-anti-vaccine-views-to-oprah/


ُمتشكِّكة عقول

Festival are available at http://conspiracypsychology.com/2013/06/
14/a-trip-to-the-bilderberg-fringe-festival/.

“To admit that we know less than we think we do”: Jane, E. A., & Fleming,
C. (2014). Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic. p. 138.

الرسمية الروايات السابع: الفصل

“Well, I like daydreamingmore than listening to you”: Icke, D. “remember
Who you are,” live at Wembley Arena, 28 October 2012.

he felt increasingly dissatisfied with life: Icke, D. (1993). In the Light of
Experience. Warner. p. 106.

Here’s the story of reality as David Icke tells it: My understanding
was gleaned mainly from attending a day-long lecture of icke’s; Icke,
D. “Remember Who You Are,” live at Wembley Arena, 28 October 2012.

“have become the poster child for the fringiest of fringe thought”:
Collins, L. (2012). Bullspotting. Prometheus Books. p. 38.

Once Upon a Time …: This section, and the synopses of The Epic of
Gilgamesh, Beowulf, and Jaws, were informed primarily by Booker,
C. (2004). The Seven Basic Plots. Continuum. pp. 1-2, 21–50.

“the ancient river beds along which our psychic current naturally

flows”: Ibid. p. 12.
Even children as young as three understand story structure: Mancuso,

J. C. (1986). The acquisition and use of narrative grammar structure.
in sarbin, T. R. (Ed.). Narrative psychology. Praeger. pp. 91–110.

According to author Ronald B. Tobias, there are twenty: Tobias, R. B.
(2012). 20 Master Plots. Writer’s Digest Books.

Screenwriter Blake Snyder … ten essential genres: Snyder, B. (2005). Save
the Cat. Michael Wiese Productions.

Joseph Campbell … there is but a single grand “monomyth”: Campbell,
J. (1968). The Hero with A Thousand Faces. Princeton University Press.
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“you can package plot any number of ways”: Tobias, R. B. (2012). 20
Master Plots. Writer’s Digest Books. p. 11.

In a classic 1973 study, a team of researchers led by Robert Cialdini:
Cialdini, R. B., Borden, R. J., Thorne, A., Walker, M. R., Freeman, S.,
& Sloan, L. R. (1976). Basking in reflected glory: Three (football) field
studies. Journal of Personality and Social Psychology, 34(3), 366–375.

J. K. Rowling … gave him glasses as a constant reminder of his

vulnerability: http://www.accio-quote.org/articles/2000/1200-
readersdigest-boquet.html.

A month before the 2004 Summer Olympics, Vandello and colleagues:
Vandello, J. A., Goldschmied, N. P., & Richards, D. A. R. (2007). The
Appeal of the Underdog. Personality and Social Psychology Bulletin,

33(12), 1603–1616.
“from swimmer Michael Phelps’s single mother”: Paharia, N., Keinan,

A., Avery, J., & Schor, J. B. (2011). The Underdog Effect. Journal of
Consumer Research, 37(5), 775–790.

“brewery Samuel Adams reminds us how small it is”: Keinan, A., Avery,
J., & Paharia, N. (2010). Capitalizing on the Underdog Effect. Harvard
Business Review, 88(11), 32.

political candidates often clamor to play down their credentials: Paharia,
N., Keinan, A., Avery, J., & Schor, J. B. (2011). The Underdog Effect.
Journal of Consumer Research, 37(5), 775–790.

“When your name is Barack Obama”: quoted in Goldschmied, N., & Van-
dello, J. A. (2009). The advantage of disadvantage: Underdogs in the
political arena. Basic and Applied Social Psychology, 31(1), 24–31.

“Absolutely … I’m used to being an underdog.”: http://abcnews.go.com/
Politics/president-obama-calls-underdog-2012-race-white-
house/story?id=14656286.
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“It’s always a good thing to be seen as the underdog”: http://
abcnews.go.com/blogs/politics/2012/02/romney-says-hes-fine-
being-the-underdog/.

we see a political candidate as more likable: Goldschmied, N., & Vandello,
J. A. (2009). The advantage of disadvantage: Underdogs in the political
arena. Basic and Applied Social Psychology, 31(1), 24–31.

Vandello asked students how they felt about Israel and Palestine: Van-
dello, J. A., Goldschmied, N. P., & Richards, D. A. R. (2007). The appeal
of the underdog. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(12),
1603–1616.

we even see an underdog applicant as more physically attractive: Mich-
niewicz, K. S., & vandello, J. A. (2013). The attractive underdog. Journal
of Social and Personal Relationships, 30(7), 942–952.

Scott Allison and colleagues demonstrated just how deeply ingrained it

is: Kim, J., Allison, S. T., Eylon, D., Goethals, G. R., Markus, M. J., Hindle,
S. M., & McGuire, H. A. (2008). Rooting for (and then abandoning) the
underdog. Journal of Applied Social Psychology, 38(10), 2550–2573.

Viewers were “visibly agitated”: Allison, S. T., & Goethals, G. R. (2011).
Heroes. Oxford University Press. p. 130.

“If it is not clear to you this far, let me be frank about it”: http://
adventuresinautism.blogspot.com/2011/01/our-book-vaccine-
epidemic-how-corporate.html.

“Dr. Wakefield did something I wish all doctors would do”:
http://www.huffingtonpost.com/jenny-mccarthy/vaccine-autism-
debate_b_806857.html.

two awards for “Courage in Science”: One was from Barbara Loe Fisher’s
National Vaccine Information Center, presented in 2000. The other
was from the group AutismOne, presented in 2009.
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AIDS denialists have a renegade scientist in Peter Duesberg: Nattrass,
N. (2012). The AIDS Conspiracy. Columbia University Press. pp. 110–
115.

“mainly the ones that are used by the gays”: http://www.duesberg.com/
articles/bginterview.html.

A biography on Duesberg’s website: http://www.duesberg.com/index
.html.

“Bush administration had its dirty hand in forcing BYU to ‘shut up’ its

professor”: http://www.rense.com/general69/discred.html.
“Telling the truth can be a scary thing sometimes”: Extract from JFK

movie screenplay, by Oliver Stone and Zachary Sklar; directed by Oliver
Stone screenplay © 1991 Warner Bros. Inc., Regency Enterprises V.O.F.
& Le Studio Canal+.

Christopher Booker notes that archetypal heroes act not to further their

own interests: Booker, C. (2004). The Seven Basic Plots. Continuum.
p. 245.

“shaped by inspirational archetypal stories of odds overcome”: Gold-
schmied, N. P., & Vandello, J. A. (2012). The future is bright. Basic and
Applied Social Psychology, 34(1), 34–43.

archetypal monsters represent … the very worst elements of the human

psyche: Booker, C. (2004). The Seven Basic Plots. Continuum. pp. 555-
556.

Comic book villains, Baumeister points out: Pizarro, D. A., & Baumeis-
ter, R. (2013). Superhero comics as moral pornography. In Rosenberg,
R. (Ed.). Our Superheroes, Ourselves. Oxford University Press. pp. 19–
36.

Around half of players reject an offer that strays too far from an even

split: Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E., &
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Cohen, J. D. (2003). The neural basis of economic decision-making
in the ultimatum game. Science, 300 (5626), 1755–1758.

When people play the game inside brain imaging scanners: Ibid.
constantly monitoring their behavior, even their fleeting facial ex-

pressions: Ames, D. R., & Johar, G. V. (2009). I’ll know what you’re
like when I see how you feel. Psychological Science, 20(5), 586–593.

According to psychologist Robin Dunbar, a primary function of gossip:
Dunbar, R. I. M. (2004). Gossip in evolutionary perspective. Review of

General Psychology, 8(2), 100–110.
the quality we value above all else is a person’s trustworthiness: Fiske,

S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal dimensions of so-
cial cognition: Warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences,

11(2), 77–83.
“It became established doctrine,” Trilling explains: Trilling, L. (1972).

Sincerity and Authenticity. Harvard University Press. p. 14.
Every one of the ten top-grossing films of 2014 had a villain of some

form; five were comic book adaptations: http://www.boxofficemojo
.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2014&p=.html.

what Baumeister calls “the myth of pure evil”: Baumeister, R. F. (1996).
Evil. W. H. Freeman and Company. pp. 60–96.

the monsters next door: http://newsfeed.time.com/2013/01/16/a-
history-of-violence-gun-control-in-the-pages-of-time/slide/
may-3-1999-the-monsters-next-door/.

hatred of “our freedoms”: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html.

“The myth of pure evil depicts malicious, alien forces”: Baumeister,
R. F. (1996). Evil. W. H. Freeman and Company. p. 89.
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“The world often breaks down in us against them”: Ibid. p. 62.
psychologists Eric Oliver and Thomas Wood surveyed one thousand

Americans: Oliver, J. E., & Wood, T. J. (2014). Conspiracy Theories and
the Paranoid Style(s) of Mass Opinion. American Journal of Political

Science, 58(4), 952–966.
“Where regular politicians highlight problems”: Uscinski, J. E., & Parent,

J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford University Press.
p. 146.

compared the world as portrayed in conspiracy theories to a theatrical

performance: Moscovici, S. (1987). The conspiracy mentality. In Grau-
mann, C. F., & Moscovici, S. (Eds.). Changing Conceptions of Conspiracy.
Springer. pp. 154-155.

“If you go see something like Captain America, it’s almost like I co-wrote

the thing”: The Alex Jones Show, 13 February 2015. http://www.in
fowars.com/listen-to-the-radio-show-archive/.

“He explained to me that he considered all those people … guilty by

association”: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mcve
igh/mcveighaccount.html.

“We are all tellers of tales”: McAdams, D. (1993). The Stories We Live By.
Guilford Press. p. 11.

“No history is without an implicit sense of protagonists and antag-

onists”: Patterson, M., & Monroe, K. R. (1998). Narrative in political
science. Annual Review of Political Science, 1(1), 315.

stories lure us in, bypassing our critical faculties: Green, M. C., & Brock,
T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public
narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701–
721.
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the story … of Christopher Columbus’s discovery of the Americas:
Brock, T. C., strange, J. J., & Green, M. C. (2002). Power beyond reckon-
ing. In Green, M. C., Strange, J. J., & Brock, T. C. (Eds.). Narrative Impact.
Lawrence Erlbaum Associates. pp. 1–16.

“They told me twenty-five years ago”: http://www.newstatesman.com/
lifestyle/2014/11/psycho-lizards-saturn-godlike-genius-david-
icke.

الستخالصالنتائج متفرقة أجزاء تجميع الثامن: الفصل

Abraham Zapruder almost didn’t make the film at all: Bugliosi, V. (2007).
Reclaiming History. W. W. Norton & Company. pp. 452–454.

Zapruder never looked through the lens of a camera again: http://
www.theguardian.com/film/2013/nov/14/abraham-zapruder-film-
kennedy-killing-parkland.

Richard Sprague and Robert Cutler published a detailed diagram: http://
www.ratical.org/ratville/JFK/TUM.html.

the Kanizsa triangle: Kanizsa, G. (1976). Subjective contours. Scientific
American, 234(4), 48–52.

roughly the size of our thumbnail at arm’s length: Storr, W. (2014). The
Unpersuadables. The Overlook Press. p. 79.

around a third of our cortex is devoted to vision: Eagleman, D. (2011).
Incognito. Pantheon. pp. 22-23.

Schiaparelli persuaded the Italian government to invest in a cutting-

edge telescope: Bernagozzi, A., Testa, A., & Tucci, P. (2004). Observ-
ing Mars with Schiaparelli’s telescope. Third European Workshop on

Exo-Astrobiology, 545, 157-158.
an intricate network of long, dark, straight lines crisscrossing the

Martian surface: Maria Lane, K. D. (2006). Mapping the Mars canal ma-
nia. Imago Mundi, 58(2), 198–211.
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Vincenzo Cerulli … first suggested the lines might be an illusion:
http://www.mbennardo.com/blog/2012/01/setting-the-record-
straight-on-the-canals-of-mars/.

As Carl Sagan noted, the canals were undoubtedly of intelligent origin:
Sagan, C. (1985). Cosmos. Ballantine Books. p. 90.

eagle-eyed anomaly hunters have spotted … and a petrified iguana:
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/19/aliens-on-mars-
photos_n_4303447. html.

Hill called out “Hey, we want to take your picture!”: Bugliosi, v. (2007).
Reclaiming History. W. W. Norton & Company. p. 41.

“There, visible on the printed page”: Lifton, D. S. (1980). Best Evidence.
Macmillan. p. 9.

As far as forensic analysts can tell: http://www.skeptic.com/reading_
room/jfk-conspiracy-theories-at-50-how-the-skeptics-got-it-
wrong-and-why-it-matters/.

“It became evident that those who were already in disagreement”: lifton,
D. S. (1980). Best Evidence. Macmillan. p. 11.

around eight out of ten people confidently answer “two”: Park, H.,
& Reder, L. M. (2004). Moses illusion. In Pohl, R. F. (Ed.). Cognitive
Illusions. Psychology Press. pp. 275–292.

journalist Sarah Koenig tells a story from her early days as a reporter:
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/489/
transcript.

A coincidence by itself … an unfinished tax return: Beitman, B. D. (2009).
Brains seek patterns in coincidences. Psychiatric Annals, 39(5), 255–
264.

as Michael Luo explained: Luo, M. (2004). “For Exercise in New York Fu-
tility, Push Button,” The New York Times, 27 February 2004.

297

http://www.mbennardo.com/blog/2012/01/setting-the-record-straight-on-the-canals-of-mars/
http://www.mbennardo.com/blog/2012/01/setting-the-record-straight-on-the-canals-of-mars/
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/19/aliens-on-mars-photos_n_4303447. html
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/19/aliens-on-mars-photos_n_4303447. html
http://www.skeptic.com/reading_room/jfk-conspiracy-theories-at-50-how-the-skeptics-got-it-wrong-and-why-it-matters/
http://www.skeptic.com/reading_room/jfk-conspiracy-theories-at-50-how-the-skeptics-got-it-wrong-and-why-it-matters/
http://www.skeptic.com/reading_room/jfk-conspiracy-theories-at-50-how-the-skeptics-got-it-wrong-and-why-it-matters/
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/489/transcript
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/489/transcript


ُمتشكِّكة عقول

“Inmost elevators”: Paumgarten, N., “Up and then Down,” The New Yorker,
21 april 2008.

throw the whole rhythm off kilter: This explanation was offered by
a guest on an episode of the podcast Radiolab. http://www.radiolab
.org/story/buttons-not-buttons/.

the button simply broke or was never wired up in the first place:
http://www.straightdope.com/columns/read/595/do-close-door-
buttons-on-elevators-ever-actually-work.

“As a young mother”: Messenger, S. (2008). Jason’s journey. In Dorey, M.,
Lindberg, S., & Messenger, S. (Eds.). Vaccination Roulette. Australian
Vaccination Network. pp. 85–88.

Messenger wrote an essay describing her first-born son: Ibid.
“I trusted without questioning … no longer smiled”: Fisher, B. (2004). “In

the wake of vaccines,” Mothering, september/october 2004.
Chris “was diagnosedwithminimal brain damage”: http://www.nvic.org/

nvic-vaccine-news/november-2014/vaccination--defending-your-
right-to-know-and-free.aspx.

more than half of American parents: Freed, G. L., Clark, S. J., Butchart,
A. T., Singer, D. C., & Davis, M. M. (2010). Parental vaccine safety con-
cerns in 2009. Pediatrics, 125 (4), 654–659.

The Internet is an important source of information for many parents:
Jones, A. M., Omer, S. B., Bednarczyk, R. A., Halsey, N. A., Moulton,
L. H., & Salmon, D. A. (2012). Parents’ source of vaccine information
and impact on vaccine attitudes, beliefs, and nonmedical exemptions.
Advances in Preventive Medicine, 2012, e932741.

Anna Kata undertook a comprehensive survey: Kata, A. (2010). A post-
modern Pandora’s box. Vaccine, 28(7), 1709–1716.
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one fifth of American adults: Oliver, J. E., & Wood, T. (2014). Medical
Conspiracy Theories and Health Behaviors in the United States. JAMA

Internal Medicine, 174(5), 817.
Emma Jane and Chris Fleming trawled through Icke’s opus: Jane, E. A.,

& Fleming, C. (2014). Modern Conspiracy. Bloomsbury Academic.
p. 116.

“anomalous and ominous. He dangles around history’s neck like a fe-

tish”: Updike, J., “Notes and Comments,” The New Yorker, 9 December
1967.

“Did the umbrella … contain a gun or a weapon of any sort?”:
http://history-matters.com/archive/jfk/hsca/reportvols/vol4/pdf/
HSCA_Vol4_0925_7_Witt.pdf.

النوايا يف املفتشون التاسع: الفصل

More than half of a thousand Americans: http://www.cnn.com/2014/05/
06/world/asia/malaysia-airlines-plane-poll/.

“Airplanes don’t just disappear”: http://chedet.cc/?p=1361.
On July 2, 1937, Amelia Earhart departed Lae, New Guinea: Gillespie,

R. (2011). Finding Amelia. Naval Institute Press.
In a 2012 survey: swami, V., & Furnham, A. (2012). Examining conspir-

acist beliefs about the disappearance of Amelia Earhart. The Journal

of General Psychology, 139(4), 244–259.
On April 10, 2010, a Polish Air Force jet crashed: http://www.the

dailybeast.com/articles/2014/04/11/did-putin-blow-up-the-
whole-polish-government-in-2010-a-second-look.html.

Dorothy Hunt … was among the passengers killed onboard: http://
listverse.com/2014/07/23/10-controversial-air-crash-conspiracy-
theories/.
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the NTSB rebutted the evidence and declined to reopen the investi-

gation: http://www.forbes.com/sites/johngoglia/2014/07/02/ntsb-
denies-twa-800-conspiracy-theory-petition/.

Daniel Kahneman offers this as an example: Kahneman, D. (2011).
Thinking, Fast and Slow. Farrar, straus and Giroux. pp. 19-20.

imagine if I could … turn your intention detector off: Baldwin, D. A.,
& Baird, J. A. (2001). Discerning intentions in dynamic human action.
Trends in Cognitive Sciences, 5(4), 171–178.

there might be no society at all: Bering, J. M. (2002). The existential theory
of mind. Review of General Psychology, 6(1), 3–24.

Fritz Heider and … Marianne Simmel: Heider, F., & Simmel, M. (1944).
An experimental study of apparent behavior. American Journal of

Psychology, 57, 243–259.
If you ask a four-year-old why somebody yawned or sneezed: smith,

M. C. (1978). Cognizing the Behavior stream. Child Development, 49(3),
736–743.

children even sometimes make up intentions for their own involuntary

actions: Montgomery, D. E., & Lightner, M. (2004). Children’s develop-
ing understanding of differences between their own intentional action
and passive movement. British Journal of Developmental Psychology,

22(3), 417–438.
Children see the natural world as having some underlying purpose:

Kelemen, D. (1999). Why are rocks pointy? Children’s preference
for teleological explanations of the natural world. Developmental

Psychology, 35(6), 1440–1452.
According to psychologist Evelyn Rosset: Rosset, E. (2008). it’s no ac-

cident: Our bias for intentional explanations. Cognition, 108(3), 771–
780.
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it’s up and running within the first few months of life: Luo, Y. (2011).
Three-month-old infants attribute goals to a non-human agent.
Developmental Science, 14 (2), 453–460.

In one study, she found that all it takes is a few drinks: Bègue, L.,
Bushman, B. J., Giancola, P. R., Subra, B., & Rosset, E. (2010). “There
is no such thing as an accident,” especially when people are drunk.
Personality and Social Psychology Bulletin, 36(10), 1301–1304.

“hundreds of duels in the hard-drinking eighteenth century”: Landale,
J. (2005). The Last Duel. Canongate. p. 250.

“intoxication is not a full excuse for insult, but it will greatly palliate”:
Holland, B. (2004). Gentlemen’s Blood. Bloomsbury. p. 151.

questions like whether “the sun radiates heat because warmth nurtures

life”: Kelemen, D., & Rosset, E. (2009). The human function compunc-
tion: Teleological explanation in adults. Cognition, 111(1), 138–143.

even science professors at Ivy League universities: Kelemen, D.,
Rottman, J., & Seston, R. (2013). Professional physical scientists
display tenacious teleological tendencies: Purpose-based reasoning
as a cognitive default. Journal of Experimental Psychology: General,

142(4), 1074–1083.
The findings demonstrate, Rosset argues: Rosset, E., & Rottman, J. (2014).

The big “whoops!” in the study of intentional behavior: An appeal for
a new framework in understanding human actions. Journal of

Cognition and Culture, 14, 27–39.
even people who don’t believe in God can’t help wondering what the

meaning of life is: Bering, J. (2011). The Belief Instinct. W. W. Norton.
p. 46.

the way you interpret innocuous sentences: Brotherton, R., & French, C. C.
(2015). Intention seekers: Conspiracy theories and biased attributions
of intentionality. PLOS ONE. 10(5). e0124125.
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Karen Douglas … had more than five hundred people watch the little

shapes dance around their computer screens: Email to the author
from Professor Karen Douglas. Douglas, K., Sutton, R. M., Callan, M. J.,
Dawtry, R. J., & Harvey, A. J. (2016). Someone is pulling the strings:
Hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories.
Thinking And Reasoning. (In press.)

Any time you see someone do something, your brain runs a quick sim-

ulation: Blakemore, S. J., & Decety, J. (2001). From the perception of ac-
tion to the understanding of intention. Nature Reviews Neuroscience,

2(8), 561–567.
Daniel Katz and Floyd Allport provided one of the first demonstrations:

Katz, D., & Allport, F. H. (1931). Students’ Attitudes. Craftsman Press.
If you think of yourself as outgoing you’ll probably guess there are

a lot more fellow extroverts: Ross, L., Greene, D., & House, P. (1977).
The “false consensus effect”: An egocentric bias in social perception
and attribution processes. Journal of Experimental Social Psychology,

13(3), 279–301.
if you support federal funding for space exploration … long distance

phone calls: Ibid.
When you’re cold you think other people are bothered by the cold:

O’Brien, E., & Ellsworth, P. C. (2012). More than skin deep visceral states
aare not projected onto dissimilar others. Psychological Science, 23(4),
391–396.

researchers tried to persuade students to walk around campus wearing

a large advertising sandwich board: Ross, L., Greene, D., & House,
P. (1977). The “false consensus effect”: An egocentric bias in social
perception and attribution processes. Journal of Experimental Social

Psychology, 13(3), 279–301.
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Karen Douglas and Robbie Sutton asked … would you have faked the

moon landing: Douglas, K. M., & Sutton, R. M. (2011). Does it take one
to know one? Endorsement of conspiracy theories is influenced by
personal willingness to conspire. British Journal of Social Psychology,

50(3), 544–552.
The pope, they feared, was planning to declare war on Protestants: Wade,

W. C. (1998). The Fiery Cross. Oxford University Press. p. 226.
as Richard Hofstadter pointed out, the Klan increasingly became a par-

ody of its enemy: Hofstadter, R. (1964). The paranoid style in Amer-
ican politics. Harper’s Magazine, 229 (1374), 77–86.

“not only did the Klan oppose a resolution condemning secret societies”:
http://www.danielpipes.org/220/plotters.

when individual conspiracy theorists find themselves in positions of

power, their actions are often conspiratorial: Popper, K. R. (2006).
The conspiracy theory of society. In Coady, D. (Ed.). Conspiracy The-

ories: The Philosophical Debate (pp. 13–15). Burlington, VT: Ashgate.
Nixon was concerned with “Jews, the intellectual elite”: Uscinski, J. E.,

& Parent, J. M. (2014). American Conspiracy Theories. Oxford Univer-
sity Press. p. 15.

“we’re up against an enemy, a conspiracy. They’re using any means”:
Kutler, S. (1999). Abuse of Power. Simon and Schuster. p. 8.

Daniel Pipes notes that many Middle Eastern heads of state suffer

chronic paranoia: Pipes, D. (1996). The Hidden Hand. St. Martin’s
Press. p. 25.

“I have read the Protocols of the Elders of Zion,” Hitler is reported to

have said: Rauschning, H. (1940). The Voice of Destruction. Pelican.
p. 238.

“what begins as a search for subversives ends in subversion”: http://
www.danielpipes.org/220/plotters.
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As Douglas and Sutton put it … it takes one to know one: Douglas, K. M.,
& Sutton, R. M. (2011). Does it take one to know one? Endorsement of
conspiracy theories is influenced by personal willingness to conspire.
British Journal of Social Psychology, 50(3), 544–552.

Preston Bost and Stephen Prunier presented participants: Bost, P. R.,
Prunier, S. G., & Piper, A. J. (2010). Relations of familiarity with rea-
soning strategies in conspiracy beliefs. Psychological Reports, 107(2),
593–602.

the world we live in is “not really one made of rocks, trees and physical

objects”: Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis. Basic Books.
p. 76.

“a tree branch that another person drops on you”: Waytz, A., Gray, K.,
Epley, N., & Wegner, D. M. (2010). Causes and consequences of mind
perception. Trends in Cognitive Sciences, 14(8), 383–388.

املناسيب اختالل العارش: الفصل

eighty-two specific individuals: http://www.dallasnews.com/news/
jfk50/explore/20131116-jfk-conspiracy-theories-abound-despite-
a-lack-of-evidence.ece.

surveys over the years: http://www.gallup.com/poll/165893/majority-
believe-jfk-killed-conspiracy.aspx.

a sizable minority elsewhere: https://yougov.co.uk/news/2012/07/04/
we-ask-conspiracy-theories/.

Unusual Suspects: Except where otherwise noted, the information in this
section is from Bugliosi, V. (2007). Reclaiming History. W. W. Norton
& Company.

“in the final analysis, it is their [the South Vietnamese’s] war”: http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9388.
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according to one theory, the killer was … Jacqueline Bouvier Kennedy:
http://jackieiskillerqueen.blogspot.com/.

“two federal investigations of breathtaking scope”: Melley, T. (2000).
Empire of Conspiracy. Cornell University Press. p. 134.

“Jodie, I would abandon this idea of getting Reagan in a second”:
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/03/picture-of-
the-day-john-hinckleys-letter-to-jodie-foster/73223/.

the Manhattan Project: http://energy.gov/management/office-manage
ment/operational-management/history/manhattan-project.

In 1967, sociologist James Henslin: Henslin, J. M. (1967). Craps andmagic.
American Journal of Sociology, 73(3), 316–330.

When big things happen to us, we look for big causes: Lupfer, M. B.,
& Layman, E. (1996). Invoking naturalistic and religious attributions:
A case of applying the availability heuristic? The representativeness
heuristic? Social Cognition, 14(1), 55–76.

According to studies by political scientist Richard Lebow: Tetlock, P. E.,
& Lebow, R. N. (2001). Poking counterfactual holes in covering laws:
Cognitive styles and historical reasoning. American Political Science

Review, 95(4), 829–844.
Linguists point out that saying words like little: Ramachandran, V. S.,

& Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia: A window into perception,
thought and language. Journal of Consciousness Studies, 8(12), 3–34.

A 2010 study … involved stories about an explosion in an airplane’s

cargo hold: Ebel-Lam, A. P., Fabrigar, L. R., MacDonald, T. K., & Jones,
S. (2010). Balancing causes and consequences: The magnitude-
matching principle in explanations for complex social events. Basic
& Applied Social Psychology, 32(4), 348–359.

stories in which a disease outbreak swept through an accounting office:
Ibid.
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a story about an outbreak of an unusual disease among the animals

at a zoo: LeBoeuf, R. A., & Norton, M. I. (2012). Consequence-cause
matching: looking to the consequences of events to infer their causes.
Journal of Consumer Research, 39(1), 128–141.

people prefer extreme causes for extreme crimes: McClure, J., Lalljee,
M., & Jaspars, J. (1991). Explanations of extreme and moderate events.
Journal of Research in Personality, 25(2), 146–166.

for particularly destructive natural disasters: spina, R. R., Ji, L.-J., Guo, T.,
Zhang, Z., Li, Y., & Fabrigar, L. R. (2010). Cultural differences in the rep-
resentativeness heuristic: Expecting a correspondence in magnitude
between cause and effect. Personality and Social Psychology Bulletin,

36(5), 583–597.
and for devastating accidents: Ebel-Lam, A. P., Fabrigar, L. R., MacDon-

ald, T. K., & Jones, S. (2010). Balancing causes and consequences:
The magnitude-matching principle in explanations for complex so-
cial events. Basic & Applied Social Psychology, 32(4), 348–359.

a 1979 study by psychologists Clark McCauley and Susan Jacques: Mc-
Cauley, C., & Jacques, S. (1979). Popularity of conspiracy theories of
presidential assassination: A Bayesian analysis. Journal of Personality
and Social Psychology, 37(5), 637–644.

Patrick Leman and Marco Cinnirella repeated the experiment: Leman,
P. J., & Cinnirella, M. (2007). A major event has a major cause: Evidence
for the role of heuristics in reasoning about conspiracy theories. Social
Psychological Review, 9, 18–28.

assassination scenarios in which the causal chain … was even further

removed: LeBoeuf, R. A., & Norton, M. I. (2012). Consequence-cause
matching: Looking to the consequences of events to infer their causes.
Journal of Consumer Research, 39(1), 128–141.

One more experiment … explicitly mentioned JFK.: Ibid.
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The most extensive investigation … by Dutch researchers Jan-Willem

van Prooijen and Eric van Dijk: Van Prooijen, J.-W., & Van Dijk,
E. (2014). When consequence size predicts belief in conspiracy the-
ories: The moderating role of perspective taking. Journal of Exper-
imental Social Psychology, 55, 63–73.

Tom Bethell captured the incongruity of President Kennedy’s death:
Bethell, T. “The Quote Circuit,” The Washington Monthly, December
1975, pp. 34–39.

Assassination buff Kenneth Rahn put it similarly: quoted in Bugliosi,
V. (2007). Reclaiming History. W. W. Norton & Company. p. xxvii.

ذلك أعلم كنت عرش: الحادي الفصل

Steve Regan sets the scene: Interview with the author, 7 March 2014.
In the 1960s, psychologist Peter Wason invented a game: Wason, P. C.

(1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task.
Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3), 129–140.

The news sources we read: Adamic, L. A., & Glance, N. (2005). The po-
litical blogosphere and the 2004 US election: divided they blog. In
Proceedings of the 3rd international workshop on Link discovery. ACM.
pp. 36–43.

the links we click: Schweiger, S., Oeberst, A., & Cress, U. (2014). Confir-
mation bias in web-based search: A randomized online study on the
effects of expert information and social tags on information search
and evaluation. Journal of Medical Internet Research, 16(3), 369–382.

the views of people we surround ourselves with: Lazarsfeld, P. F.,
& Merton, R. K. (1954). Friendship as social process: A substantive and
methodological analysis. In Berger, M., Abel, T., & Page, C. H. (Eds.).
Freedom and control in modern society. Octagon Books. pp. 18–66.
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Park, J., Konana, P., Gu, B., Kumar, A., & Raghunathan, R. (2013). In-
formation Valuation and Confirmation Bias in Virtual Communities:
Evidence from Stock Message Boards. Information Systems Research,
24(4), 1050–1067.

political scientists Charles Taber and Milton Lodge gave people a choice

of essays: Taber, C. S., & Lodge, M. (2006). Motivated Skepticism in the
Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science,

50(3), 755–769.
MacDougall came up with a game he called “The Paranoid Style”: http://

www.robmacdougall.org/blog/2010/05/pastplay/.
“conspiracy of vampires that has pulled the strings behind the world”:

Ibid.
they quickly spun a yarn … get humans used to living in the dark: Email

to the author from Professor Rob MacDougall.
MacDougall notes that people got hung up on the ‘rules’ of vampirism,

like avoiding sunlight: Ibid.
“People are creative, and good at finding patterns … a powerful and

even uncanny feeling”: Ibid.
“The evidence starts to line up all too well with the fantasy you have

just concocted”: http://www.robmacdougall.org/blog/2010/05/past
play/.

Here are just a few of the things Icke looks for: Icke, D. “Remember Who
You Are,” live at Wembley Arena, 28 October 2012.

At 3 a.m. on November 9, 1979 … a dreaded phone call: http://nsarchive
.gwu.edu/nukevault/ebb371/.

Plous designed a … set of studies: Plous, S. (1991). Biases in the assimila-
tion of technological breakdowns: Do accidentsmake us safer? Journal
of Applied Social Psychology, 21(13), 1058–1082.
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a real 1981 government inquiry into nuclear warning system malfunc-

tions: Failures of the North American Aerospace Defense Command’s

(NORAD) attack warning system: hearings before a subcommittee of

the Committee on Government Operations, May 19 and 20, 1981.
pp. 131–133.

“the only thing that stops a bad guy with a gun”: http://www
.nytimes.com/2012/12/22/us/nra-calls-for-armed-guards-at-
schools.html.

people on opposite sides of the political aisle: Sigelman, L., & Sigelman,
C. K. (1984). Judgments of the Carter-Reagan debate: The eyes of the
beholders. Public Opinion Quarterly, 48(3), 624–628.

For football fans … which team a penalty call favors: Hastorf, A. H.,
& Cantril, H. (1954). They saw a game: A case study. The Journal of

Abnormal and Social Psychology, 49(1), 129–134.
psychologists looked at students’ opinions about … the death penalty:

Lord, C. G., Ross, L., & Lepper, M. R. (1979). Biased assimilation and
attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently
considered evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37,
2098–2109.

studies have focused on peoples’ prejudices about homosexuality:
Munro, G. D., & Ditto, P. H. (1997). Biased assimilation, attitude po-
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