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الكتاب عن قيل ما أفضل من

الحقائق. وأنصاف الُهراء ومروِّجي العقل أعداء توبيخ كيفية يف جيٌِّد درٌس

إيكونوميست» «ذي مجلة

يف الثمن الباهظة الصحية األطعمة تلك كل تُلقي ثم قلبك، أعماق من ستضحك
املهَمالت. سلة

العام كتب أوبزرفر»، «ذي صحيفة

حاد غاضب هجوم يف — جولديكر فيه يعنِّف … يفوتك أن يمكن ال كتاب
إال قبضته من يفلت ال العلم. استخدام يسيئون الذين والكذابني اقني األفَّ —
منحوا الذين ومختيصالتغذية الدواء، رشكات من كلٍّ من نقده ينال إذ قليلون؛

املخدوعني. والصحفيني والباحثني املكانة، هذه أنفسهم
العام كتب تايمز»، «ذا صحيفة

الطبي. الهراء يدحض رائع كتاب

اليت» «لندن صحيفة



الزائف العلم

العالج خرافات دحض إىل الربيدية باملراسلة الدكتوراه عىل حاصل خبري من
تكتشف حتى علمية درجة إىل تحتاج ال أنك كيف جولديكر بن يبني الوهمي،

بنفسك. الزائف» «العلم
العام كتب إندبندنت»، «ذي صحيفة

التقاليَد بالغٍة بقسوٍة تحطيمه حيث من الكتاب؛ هذا من أفضل كتاب يوجد ال
من ستضحك األوهام. وتبديد الحديثة، الوسطى للطبقات الجاهلة األنانية
املهَمالت. سلة يف الثمن الباهظة الصحية األطعمة تلك كل تُلقي ثم قلبك، أعماق

العام كتب أوبزرفر»، «ذي صحيفة فيليبس، تريفور

من يوم يف نتوقف أن أمل عىل أفضل، بصورة تثقيفنا إىل الكتاب هذا يهدف
هراء. أي كتابة عن األيام

العام كتب تليجراف»، دييل «ذا صحيفة

الدواء رشكات جولديكر يقرِّع حاد بمنطق معاركه. أقوى يف الدجل محارب
القراء تعليم هدفه إن مكان. كل يف العلم استخدام ومسيئي واإلعالم، الكربى،
نني محصَّ يصريون بحيث الهراء، بها يُكتب التي اللغة عىل يتعرَّفون كيف
اإلنسانية السذاجة حول طرٍح أفضل إنه الهراء. من جديدة أنواع ضد مستقبًال

جونسون. لبن «الخيميائي» مرسحية منذ

جارديان» «ذا صحيفة

العام هذا قصيص غري واحد كتاب اختيار عليك يجب كان وإذا مهم، كتاب
الكتاب. هذا باختيارك صنًعا فستُحِسن

ميل» «دييل صحيفة

األوقات من وقت أي يف شعر َمن لكلِّ أسايس كتاب … للغاية ممتع كتاب
املسايرة العلمية «االكتشافات» لقصص اإلخبارية التغطية تجاه الراحة بعدم
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الكتاب عن قيل ما أفضل من

ترتدَّد أصبحت التي البحوث» «أظهرت وعبارة الصحية، واملخاوف للموضة،
الوطني. التعليمي املقرَّر يف يكون أن يجب كثريًا.

أوت» «تايم مجلة

الربيطانية، الصحافة يف النخاع حتى البارعني الصحفيني من الكثري يوجد ال
البائسة، العلمية الصحفية الكتابة بالء ظل يف أحدهم. جولديكر بن أن بيد
يهدف كان إنه جولديكر يقول العامة، العالقات واحتيال اإلحصائي، والجهل
خرج فقد األمر؛ يفلح لم لكن العلمي. املنهج حول خفيفة مقدمة كتابة إىل
الصحي النقاش تتسيَّد التي الخسيسة الكائنات تجاه غضبه عىل السيطرة عن

الكتاب. هذا بقراءة تبدأ أن يمكنك عليهم. الردِّ عن يتواَن ولم العام،
تليجراف» دييل «ذا صحيفة

املنهجي تقويضه االنغماسيف هو األول الكتاب: هذا لقراءة مقنعان سببان ثمة
ورشكات الطبيعيون، واملعالجون التغذية، صو متخصِّ يقدِّمه الذي للهراء
النقاش إىل يرجع الثاني السبب … الدواء ورشكات التجميل، مستحرضات
للكتاب املحضة الرتفيهية القيمة أضف بسهولة. خداعنا أسباب حول الرائع

العام. هذا الكتب أهم أحد عىل وستحصل
ساينتيست» «نيو مجلة
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مقدمة

من — دورية بصورة لألطفال يُقال سيئًة. األمور صارت درجٍة أي إىل لك ْح أوضِّ دعني
إىل رءوسهم يهزُّون عندما إنهم — العامة الربيطانية املدارس آالف يف مدرِّسيهم خالل
ن تحسُّ إىل يؤدِّي ما وهو أدمغتهم، يف الفصوصاألمامية يف الدماء ق تدفُّ يزداد وأسفل أعىل
الطاقة» ق «تدفُّ من ن سيَُحسِّ خاصة علمية بطريقة مًعا أصابعهم َحكَّ وإنَّ لديهم، الرتكيز
ألسنتهم عىل باملاء االحتفاظ وإن املصنَّع، الطعام يف ماءٌ يوجد ال وإنه أجسامهم، عرب
تمرين برنامج من جزءًا يَُعدُّ ذلك وكل الفم؛ سقف عرب مبارشًة الدماغ ترطيب يف سيساعد
هذه ملناقشة الكتاب هذا من األجزاء بعض سنكرِّس العقل». «رياضة عليه يُطَلق خاص
نون يؤمِّ الذين التعليمي نظامنا يف الحمقى عن سنتحدَّث أننا أهميًة، واألكثر املعتقدات،

املعتقدات. هذه ة صحَّ عىل
يَسريُ الكتاب فهذا التافهة؛ العبثية األمور من ملجموعة َعْرًضا ليس الكتاب هذا لكن
لهم تمنحها التي املصداقية عرب األدعياء، حماقة من بدءًا طبيعي، تصاعدي خطٍّ َوْفق
حجمها يبلغ التي لة املكمِّ الغذائية املواد صناعة بِحيَل مروًرا السائدة، اإلعالم وسائل
جنيه مليار ٣٠٠ حجمها يبلغ التي الدواء صناعة وكوارث اسرتليني، جنيه مليار ٣٠
يف األشخاص فيها يُودَع التي الحاالت إىل وصوًال العلمية، الصحافة ومأساة اسرتليني،
يف املستفِحل الفهم سوء بسبب للوفاة؛ أو منهم، للسخرية فيها يتعرَّضون أو السجون،

والدالئل. لإلحصاءات مجتمعنا
واإلنسانيات العلم «ثقافتَِي» حول الشهرية سنو بي يس محارضة إلقاء وقت يف
يجد وحاليٍّا ببساطة. يتجاهلوننا اإلنسانيات كليات أقسام خرِّيجو كان قرن، نصف قبل
الذين األفراد، من هائلٍة جحافَل مواجهة يف وقوًة عدًدا أقلَّ أنفَسهم والعلماء األطباء
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— محمود تطلُّع وهو — األدلة مسائل حول بآرائهم، باإلدالء ُمَخوَّلون بأنهم يشعرون
أساسيٍّا. فهًما يناقشونها التي األمور بفهم أنفسهم يشغلوا أن دون

التي واملعادالت االختبار، أنابيب يف الكيميائية املواد تتعلَّم كنَت حينما املدرسة، يف
من بمزيد سنتناوله ما وهو — الغذائي التمثيل عملية عن ما شيئًا وربما الحركَة، تصف
والعلم اإلحصاء، وعلم واملخاطرة، املوت، عن شيئًا األرجح عىل تتعلَّم لم — الحًقا التفصيل
فبينما اتِّساًعا؛ ثقافتنا يف الُهوة وتزداد شفائك. يُفيضإىل أو بحياتك يُودي ما يتناول الذي
األفكار أكثر بعَض — تطبيًقا العلم فروع أكثر وهو — األدلة عىل القائم الطب ن يتضمَّ
ولو يَُقْم لم — األرواح ماليني إنقاذ إىل أفىض علٌم وهو — املاضيني القرنني خالل حذًقا

للعلوم. لندن متحف يف العلم هذا إلنجازات واحًدا معرًضا
الطبية األخباُر تمثِّل إذ — بالصحة مهووسون فنحن االهتمام؛ غياب إىل ذلك يرجع ال
كثيف نحٍو عىل ى نتلقَّ نزال وال — اإلعالم وسائل يف إجماًال املتداولة العلمية األخبار نصَف
نحصل سرتى، مثلما لكننا، ظاهرها. يف علمية تبدو وقصًصا ادِّعاءاٍت متكرِّرة وبصورة
قراءة عىل قدرتهم عدَم مرٍة غري أظهروا الذين أنفِسهم األشخاص من معلوماتنا عىل

العلمية. األدلة عىل ثقاٍت شهادِة وتقديم وتفسري
الطريق. خارطة معالم أرُسْم دعني نبدأ، أن قبل

هل تقرِّر وأن عينك، بأمِّ النتائج ترى وأن تجربًة، تُجِرَي أن معنى سنناقش أوًال:
الخطوات هذه أن ترى ربما قبوًال. أكثر بديٌل ة ثمَّ هل أو محددة، نظرية مع تتالءم النتائج
إىل َعبَثية ذلك عىل األمثلة تُعترب إذ — االستعالء من ما درجٍة عىل وتنطوي طفولية األوىل
كبرية خربًة يحوي نحٍو وعىل ُمْقِنعة بصورٍة ترويجها جرى جميًعا ولكنها — بعيد حدٍّ
ظاهريٍّا علمية تبدو التي اإلخبارية القصص جاذبية سنناقش السائدة. اإلعالم وسائل يف

فيها. تتسبَّب قد التي الخلط حالة وأيًضا أجسامنا، حول
كذلك ليست فهي — خطورتها أو ألهميتها ال امِلثْلية، املعالجة إىل سننتقل ذلك بعد
املعالجة أقراص فليست األدلة؛ عىل القائم الطب لتعليم املثايل النموذج تُمثِّل ألنها بل —
العالج؛ يف ناجعة تبدو السكر، قليلة الفائدة، عديمة أقراٍص سوى حال، أي عىل املثلية،
العالجات، ألحد العادلة» «االختبارات عن معرفته إىل تحتاج ما األقراصكلَّ هذه تمثِّل ولذا
يف هو مما فاعليًة أكثر يُعترب عالجي ٍل تدخُّ أي بأن باالعتقاد تضليلنا يمكن كيف تُبنيِّ كما
ولتحديد صحيح، نحو عىل اختباٍر إلجراء معرفته إىل تحتاج ما كل ستتعلَّم األمر. حقيقة
أحد يمثِّل قد ما وهو ذلك، كل خلفية يف الوهمي العالج أثُر يختبئ رديء. اختبار أي

14



مقدمة

َحبَّة مجرَّد تتجاوز التي اإلنساني الشفاء عملية يف الفهم يف وإساءًة إثارًة الجوانب أكثر
شفاء لعملية الحقيقية القصة ويمثِّل وغريب، للبديهة، مناٍف الوهمي العالج فأثر سكر:
مصطنٍع ُهراءٍ أي من بعيد حدٍّ إىل إثارًة أكثر الوهمي العالج أثر يُعترب كما العقل-الجسد،
الوهمي، العالج قوة مدى عىل الدليل يف وسننظر العالجية. ية الكمِّ الطاقة أنماط حول

بنفسك. استنتاجاتك وستستخلص
أنهم إال بديل، عالٍج ُمختَيصِّ التغذية و ُمختَصُّ يَُعدُّ األهم. املوضوعات إىل ننتقل ثم
هؤالء أخطاء وتعترب علٍم. ونساءَ رجاَل باعتبارهم أنفسهم ترويج يف ما حدٍّ إىل نجحوا
يف حقيقي علم من ذرٍة مثقاَل ة ثمَّ ألن الطبيعي؛ العالج ُمختَيصِّ أخطاء من إثارًة أكثر
ألن نظًرا أيًضا؛ خطًرا أكثر بل فحسب، تشويًقا أكثر يجعلهم ال ما وهو صهم، تخصُّ
مستخدميها موت احتمال يف يكمن ال الرتكيبية العالجات استخدام جرَّاء الحقيقي الخطر
تكراُر الشديد الجهل من يبدو قد أنه من الرغم عىل االستثنائية، الحالة يمثِّل ما وهو —
العامة فهَم منهجية بصورة تَُقوِّض الوهمية العالجات هذه كوِن يف بل — إليها اإلشارة

العلمية. األدلة طبيعة لجوهر
تضليلك تكرار إىل بك أفضت التي الُهواة وأخطاء البالغية الشعوذة ُخدَع الحًقا سنرى
للتفكري تشتيتًا الجديدة الصناعة هذه تمثِّل كيف وسنرى والتغذية، الغذاء أمور بشأن
فضًال الصحة، تردِّي إىل تؤدِّي التي الحياة أسلوب يف الحقيقية الخطر عوامل عن بعيًدا
خاصة وألجسادنا؛ ألنفسنا نظرتنا يف الصناعة لهذه للقلق واملثري الظاهر غري األثر عن
االجتماعية املشكالت عىل الطبية الصبغة إضفاء نحو النطاق الواسع االتجاه إطار يف
عىل للبيع القابلة الحلول وترويج اختزايل، طبي حيوي إطاٍر يف ووْضعها والسياسية،
أدلًة عليك وسأعرض رائجة. غذائية وِحْميات أقراٍص صورة يف خاصًة سلع، صورة
عن فضًال الربيطانية، الجامعات إىل الخاطئة واألفكار املمارسات من طليعٍة َق تدفُّ تؤكِّد
األمة طبيبة عن أيًضا هنا سنتحدث التغذية. مجال إىل الحقيقية األكاديمية البحوث اتجاه
الصحيح، الطب علم عىل نفسها األدوات هذه سنطبِّق وبعدها ماكيث، جيليان د. املفضلة،

واملرىض. األطباء خداع يف الدواء صناعة تستخدمها التي الُخدَع ونرى
وحماستها للعلم، الخاطئ العام للفهم اإلعالم وسائل ترويج طريقَة ذلك بعد سنبحث
وهو واألدلة، لإلحصاءات فهمها وسوء املفيدة، غري القصصاإلخبارية تجاه األفق الضيقة
خرباتنا تَُضلِّلنا أن من أنفسنا منْع وهو أال العلم؛ ممارستنا يف الجوهري السبب إىل يشري ما
كيف سنرى رأيي، يف للقلق إثارًة األكثر الكتاب أجزاء أحد يف أخريًا، املجزَّأة. وتحيُّزاتنا
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يرتكبون أفضل، معرفة فيهم يُفرتَض ممن الكربى، السلطة مواقع يف األشخاص يزال ال
اإلعالم وسائِل تشويُه بلغ كيف الحًقا وسنرى وخيمة. عواقب عليها ترتتَّب أساسية، أخطاءً
ويف الغرابة. يف غايًة خطرًة متطرفًة آفاًقا الصحية، املخاوف من اثنتني يف لألدلة املتشكِّكة
ال بصورة األشياء هذه شيوع مدى نالحظ أن قدًما، نميض ونحن واجبنا، من يظل حني

حيالها. نفعل أن يجب فيما نفكر أن أيًضا علينا يجب تصدَّق،
أساس دون اعتنقوها مواقف عن يتخلَّوا بأن باملنطق الناس تقنع أن يمكنك ال
الفهم أو — الفوز أدوات لديك ستتوافر الكتاب، هذا نهاية يف لكن البداية. من منطقي
التطعيم وخدعة اإلعجازية، العالجات حول مثًال بْدأَها؛ تختار مناقشة أي يف — األقل عىل
من الوقاية يف النباتات أحد نجاح واحتمال الكربى، األدوية رشكات ورشور الثالثي،
الصحية واملخاوف ، مخلٍّ نحو عىل العلمية اإلخبارية القصص وتبسيط الرسطان، مرض
وإضفاء الالعقالنية، وعلم والعقل، الجسد بني والعالقة الشفهية، األدلة وفوائد املريبة،
بعض وراء األدلُة لك ف تتكشَّ وبينما الكثري. ذلك وغري اليومية، الحياة عىل الطبية الصبغة
ومستويات البحوث، عن أيًضا ذلك أثناء شيئًا استفدَت قد ستكون املشهورة، الخدع
واالحتيال للعلم املناهضة والحركات العلم، وتاريخ (اسرتِخ)، واإلحصاءات والتحيُّز، األدلة،
العلوم بها تخربنا أن يمكن التي املدهشة القصص بعض عىل االطِّالع عن فضًال العلمي،

رحلتنا. أثناء العالم عن الطبيعية
أضمن الذي الوحيد العلم درس هو هذا ألن نظًرا صعوبة؛ أدنى األمر يف يكون لن
ال أنك رأيَت إذا النهاية، يف الحمقاء. األخطاء يرتكبون الذين األشخاص تكونوا لن أنكم به
وتميًُّزا تأنًُّقا أكثر وقتها ستبدو لكنك خطأ، عىل ستظل لك: أقول معي، خالٍف عىل تزال

حاليٍّا. عليه تبدو مما
جولديكر بن
٢٠٠٨ يوليو

16



األول الفصل

املادة

هو هذا إن قلُت إن أباِلغ لن — معي يختلفون أشخاٍص مع الحديث يف طويًال أقيضوقتًا
بمشاركة شغوفني متكرِّرة بصورٍة أشخاًصا وألتقي — الفراغ أوقات يف ل املفضَّ نشاطي
يخترب فلم اإلطالق». عىل تجربة بأي قيامهم «عدم من الرغم عىل العلم، حول آرائهم
ولم عينهم، بأُمِّ االختبار ذلك نتائج يروا أو أيديهم، باستخدام بأنفسهم، فكرٍة أي هؤالء
بإعمال يختربونها، التي الفكرة إىل بالنسبة النتائج هذه تعنيه ما حول بعناية أبًدا يفكِّروا
أكثر وُسلطٍة، غامض، ورسٍّ ضخم، كياٍن ليسسوى هؤالء، إىل بالنسبة «فالعلم» عقولهم.

أسلوبًا. منه
لتعلُّم ممتازة طريقًة الصارخة الزائفة العلمية األوىل ادِّعاءاتنا تقويض يُعترب
صحة عدم إثبات حول عام بشكل يدور العلم أن إىل جزئيٍّا ذلك ويُْعَزى العلم، أساسيات
اإلعجازية، العالجات مبتدعي لدى العلمية املعرفة غياب أن إىل أيًضا ويُعَزى النظريات،
بالعلم هؤالء فمعرفة الختبارها. ا جدٍّ بسيطة أفكاًرا لنا يقدِّم والصحفيني، وامُلَسوِّقني،
أيًضا يعتمدون تجدهم التفكري، يف جوهرية أخطاء ارتكاب إىل فباإلضافة لذا ا؛ جدٍّ بدائيٌة
األفكار تلك السامة؛ واملواد و«الطاقة»، واملاء، واألكسجني، املغناطيسية، مثل أفكاٍر عىل

الُهواة. كيمياء مجال إىل معظمها يف تنتمي التي الثانوية، املرحلة من العلمية

اللزجة املادة وَزيْف الديتوكس (1)

السموم. إزالة أو بالديتوكس فسنبدأ بالفوىض، األوىل تجربتك تتسم أن يف سرتغب أنك بما
واحٌد وهو األقدام، من السموم إلزالة املائية امات الحمَّ منتجات أحد ديتوكس» «أكوا يُعترب
مقاالت يف نقدية غري بصورة ديتوكس أكوا ترويج جرى وقد متشابهة. كثرية منتجات من



الزائف العلم

ومجلة تايمز»، و«صنداي و«مريور»، تليجراف»، «ذا صحف يف البالغ الحرج عىل باعثة
ديتوكس أكوا إعالن من َعيِّنة ييل وفيما التليفزيونية. الربامج من كبري وعدد كيو»، «جي

«مريور»: صحيفة يف

املواد إزالة يستطيع ديتوكس أكوا ى يُسمَّ جديد عالج لتجربة ألكس أرسلنا
املاء، من إناء يف قدمي «أضُع ألكس: يقول عينيك. أمام جسدك من السامة
ضبط ستتوىل تأيني، وحدة يف امللح من قطراٍت مريكا املعاِلَجُة تصبُّ بينما
لون يتغريَّ السموم. إطالق عىل جسدي وتحثُّ للماء، النشط الحيوي املجال
األحمر إىل املاء لون يتحول ساعة، نصف مرور وبعد السموم. خروج مع املاء
الفقاقيع من إناءٌ رة للمصوِّ يُقدَّم املنتج. تجربة رتنا مصوِّ من مريكا تطلب …
الليمفاوية. والخاليا الكبد يف السموم معدالت ازدياد إىل مريكا تشري البُنيَّة.
َللروعة! يا املاء. من واملزيد الكحول من أقلَّ كميًة ترشب أن كارين عىل يجب

بالنقاء!» أشعر

أيٍّا «بالسموم»، ممتلئ جسدك أن وهي أال تماًما؛ واضحة فرضية عىل الرشكات هذه تعتمد
الصينيون العلماء (اكتشفها خاصة «مسامَّ» ب تمتلئان وقدَميْك السموم، هذه نوُع كان ما
لون ويتحول منهما، السموم فتُستخَلص اإلناء، يف قدميك تضع قدرهم). بجالل القدماء

ُخدعة؟ مجرد ذلك أن أم السموم؟ سببه املاء يف البُنِّي اللون هل البُنِّي. إىل املاء
يف ديتوكس أكوا باستخدام للعالج بنفسك تخضع أن هي ذلك اختبار طرق إحدى
فيها املتاح األماكن آالف من أيٍّ يف أو تجميل، صالون يف أو الصحية، املنتجعات أحد
املاء لون ل تحوَّ إذا الغرفة. املعالج يغادر عندما اإلناء من قدَميْك ترفع ثم اإلنرتنت، عىل
قدَميْك بسبب املاء لون ل تحوُّ يكن لم فإذن اإلناء، يف قدماك تكون أن دون البُني إىل
كلتا يف متماثل يشء فكل بدقة؛ محكومة عنارصها تجربٌة هذه جسدك. يف السموم أو

عدمه. من اإلناء يف قدَميْك وجود عدا فيما الحالتني،
يتمثَّل هنا، مهمٌّ درٌس (وهناك التجريبي األسلوب هذا استخدام يف عيوٌب هناك
يف ا مهمٍّ سيصبح ما وهو للبحث، املختلفة الصور وتفاصيل الفوائد موازنة رضورة يف
ما وهو خداًعا، خارًجا» «القدم تجربة ن تتضمَّ عملية، نظر وجهة من التالية). الفصول
واحدة عالٍج جلسِة فتكلفُة أيًضا؛ مكلِّفة التجربة هذه لكن بالراحة. تشعر ال يجعلك قد
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املادة

بحيث بك، خاصٍّ ديتوكس أكوا جهاز لبناء الالزمة العناِرص تكلفَة تفوق ديتوكس بأكوا
الحقيقي. للجهاز مثاليٍّا نموذًجا يكون

اآلتي: إىل ستحتاج

سيارة. بطارية شاحن •
كبريين. مسمارين •

طعام. ملح •
دافئ. ماء •

باربي. ُدمية •
(اختياري). كامل تحليل معمل •

«ال تحاول تجربة ذلك يف ا�نزل.»

ُدمية باربي
ديتوكس

ماء دافئ 
+ ملح

مسماران
كب9ان

إناء اغتسال

شاحن
بطارية
سيارة

+

−

1-1 شكل

يعشقون أشخاص به يوجد عالم يف واملاء. الكهرباء استخدام التجربة هذه ن تتضمَّ
شخص كلَّ أن نقبَل أن يجب الرباكني، دراسة يف صون متخصِّ وآخرون األعاصري، مطاردة
هذه أجريَت إذا رهيبٍة كهربيٍَّة بصاعقٍة تُصاب ربما الخطر. ل الخاصلتحمُّ مستواه يحدِّد
التجربة هذه تُعترب ال وبينما منزلك. يف األسالك احرتاق إىل تؤدِّي وربما املنزل، يف التجربة
بعد ما وانتقادات البديل، والعالج الثالثي، التطعيم خدعة لفهم مهمًة تعترب فإنها آمنة،

املنزل. يف النموذج هذا بناء تحاول ال الكربى. األدوية رشكات ورشور للعلم، الحداثة
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إىل يرجع ما وهو البني، إىل ل يتحوَّ املاء لون أن سرتى باربي، ماكينة ل تشغِّ عندما
الحديدية الكهربية األقطاب تصدأ إذ الكهربي؛ التحليل عليها يُطَلق ا جدٍّ بسيطة عملية
هذه يف هنا يحدث آخر يشء هناك لكْن املاء. إىل اللون البُني الصدأ ب ويترسَّ أسايس، بشكل
املاء. يف ِملٌح يوجد املدرسة؛ يف الكيمياء ملادة دراستك من جزئيٍّا تتذكَّره ربما يشء التجربة،
عملية يف يعني وهذا الصوديوم»؛ «كلوريد هو الطعام مللح الصحيح العلمي واملصطلح
(وأيونات سالبة شحنة ذات أيونات وهي املاء، يف طافية كلورايد أيونات وجود االنحالل
«قطبًا سيارتك بطارية يف الواصل األحمر السلك يُعترب موجبة). شحنة ذات صوديوم،
الصوديوم أيونات عن بعيًدا الشحنة السالبة اإللكرتونات استقطاُب يجري وهنا موجبًا»،

الحر. الكلور غاز إنتاج إىل يؤدي ما وهو الشحنة، السالبة
خالل ومن ديتوكس، باربي دمية ام حمَّ خالل من الحر الكلور غاُز يَصدر إذن
رائحَة املنتج هذا استخدموا الذين األشخاُص جعل وقد ديتوكس، أكوا القدم غسول
وجود يف السبب يرجع هؤالءِ، فَحَسب رائع. نحٍو عىل قصتهم من جزءًا املميزة الكلور
التعبئة مواد وكل الجسد، من يخرج الذي والكلور الكيميائية، املواد إىل الجسد يف السموم
باملواد املمتلئة السباحة أحواض يف االستحمام وسنوات الطعام، يف املوجودة البالستيكية
املثري من «كان امُلشاِبه: ديتوكس إمريالد منتج ِحيَال الشهادات إحدى وَوْفق الكيميائية.
البيع مواقع أحد وعىل جسدي.» مغادرته أثناء الكلور رائحة وَشمُّ يتغريَّ املاء لون رؤيُة
عينَيْه إن العمل يف رشيكها قال مرة، ألول سبا» «إنريجي كيو٢ جرَّبَْت «عندما األخرى،
املبكر.» وشبابها طفولتها من تبقى ما منها؛ املنبعث الكلور غاز كثرة جرَّاء تحرتقان كانتا
مخيفة! فكرة من لها يا السنني. عرب جسدك يف تراكم الذي الكيماوي الكلور غاز هو هذا
نحن ها املاء؟ يف سامة مواد هناك هل منه. نتأكَّد أن يجب آخر يشء هناك لكن
منتجات من العديد ُمَصنِّعي سألُت سامة؟ بمواد املقصود ما جديدة: مشكلًة نواجه
بأيديهم، يَُلوِّحون فهم اعرتاضهم؛ يُبدون دوًما لكنهم وتكراًرا، مراًرا السؤال الديتوكسهذا
ويتحدثون التلوث، عن ويتحدثون الحديثة، الحياة أساليب يف الضغوط عن ويتحدَّثون
قياسها. أستطيع واحدة كيميائية مادة اسم يل يذكروا لم ولكن الرسيعة، الوجبات عن
ج يَُروَّ الذي العالج طريق عن الجسم تُستخَلصمن التي السامة املواد «ما قائًال: فأتساءل
اإلطالق. عىل إجابة أي أتلقَّ ولم املعامل.» أحد يف عنه وسأتحرَّى املاء، يف عما أخِربْني له؟
تماًما؛ عشوائية بصورة كيميائيَّتنَْي مادتنَْي اخرتُت والخداع، املراوغة من كثري وبعد
عن تصدر التي الشائعة التحلُّل نواتج من املادتان فهاتان واليوريا. الكرياتينني هما
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األصدقاء، أحد خالل ومن البول. عرب الُكىل منهما وتتخلَّص الغذائي، التمثيل عملية
البُني املاء من عيِّنٌة وأُخذت ديتوكس، أكوا باستخدام حقيقية معالجٍة تجربُة أُجريت
لندن يف ماري سان مستشفى يف التطور الفائقة التحليلية التجهيزات واستُخدمت اللون،
فقط املاء، يف سامة مواد أي أجْد ولم «السامتني». الكيميائيتني املادتني هاتني عن للبحث

اللون. البُنِّي ِدئ الصَّ الحديد من والكثري الكثري
ما حول أفكارهم ويراجعون كهذه، نتائج وجود مع قليًال، العلماء يرتيَّث ربما
فإن بذلك، امُلَصنِّعون يقوم أن نتوقع ال وبينما املائية. األقدام امات حمَّ منتجات يف يجري
إجابات ألنها نظًرا إيلَّ؛ بالنسبة األقل عىل ا، جدٍّ ٌق ُمَشوِّ النتائج هذه عىل ا ردٍّ يقولونه ما
أو االنتقادات، عىل الردِّ من فبدًال الزائف؛ الِعلم عالم عرب يتكرَّر سنراه لنمٍط س تؤسِّ
أسَس ون يَُغريِّ العلم هذا أصحاب أن يبدو جديد، نموذج يف الجديدة النتائج استخدام

حيثياتها». الختبار قابلٍة غري «مواقف إىل الفتة، بصورة وينسحبون، ادِّعاءاتهم
أن شأنه من ما (وهو القدم ام حمَّ يف تخرج السامة املواد أن اآلن هؤالء بعض ينكر
الوقت أنَّ ما بطريقٍة جسدك إبالغ يجري هؤالء، فَوْفَق املواد)؛ هذه قياس عن يردعني
كانت ومهما الطريقة، هذه كانت ما أيٍّا — العادية بالطريقة السامة املواد إلفراز حان قد
لون بأن اآلن هؤالء بعض ويقرُّ أكرب. بمعدل إفرازها يجري بحيث — السامة املواد هذه
القدم تكون مثلما كثريًا» يتغريَّ «ال كان وإن فيه، القدم وجود دون البني إىل ل يتحوَّ املاء
الذي النشط»، الحيوي «املجال حول مطوَّلة قصص رسد يف هؤالء من كثريٌ ويميض فيه.
كثرة عن جميعهم يتحدَّث فيما شعورك، درجة خالل من إال قياسه يمكن ال إنه يقولون

العرصية. الحياة يف الضغوط
والذي يقدِّمونه، الذي األقدام ام بحمَّ لذلك صلة ال ولكن صحيًحا، ذلك يكون ربما
مثلما الديتوكس منتجات جميع يف املشرتكة السمة يعد ما وهو كليًَّة، زائفة عمليًة يُعترب

ِّيَّة. البُن اللزجة املادة إىل لننتقل سنرى.

األُذُن شموع (1-1)

يزال فال العكس، عىل لالنتقاد. سهًال هدًفا تُعترب «هوبي» األُذُن شموع أن تعتقد ربما
ومحطة أوبزرفر» و«ذي إندبندنت» «ذي صحيفتَي خالل من الشموع هذه لفاعلية ج يُروَّ
كان وملا املحرتمة. اإلخبارية املصادر لبعض الحرص ال املثال سبيل عىل يس»، بي «بي
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يس بي للبي املجال فسأفسح العلمية، املعرفة نرش يف السلطة أصحاب الناس هؤالء
الجسد: من للسموم املجوفة الشمعية األنابيب هذه إزالة طريقة لتفسري

يف يتسبَّب مما إشعالها؛ بمجرد مكوِّناتها تبخري خالل من الشمعات تعمل
الشمعة احرتاق عملية تُسِفر األُذن. يف األول التجويف إىل هوائي تيار ق تدفُّ
والقناة األذن طبلَة تَْدلُك عنها الناشئة األبخرة تجعل بسيطة شفط عملية عن
بخروج يسمح محَكم غطاءٌ يتشكَّل األذن، يف الشمعة وضع وبمجرد السمعية.

منها. األخرى والشوائب األذن شمع

مألوفة شمعية بمادة ممتلئٌة أنها واكتشاِف الشمعات، هذه إحدى شقِّ عند الدليل يأتي
فستحتاج بنفسك، ذلك من التأكد أردَت إذا األذن. شمع أنها يف شك ال اللون، برتقالية
لك ح وأرشِّ أُذن. وشمعتَْي مقص، مغربة، أرضية الصقة، مادة مالبس، ِمشَجب أُذُن، إىل:

الروح»). بوابة «األذن يقول: (الذي املثري لشعارها نظًرا أوتوسان؛ شمعات استخدام
ألي آثار أي تجد فلن األتربة، بعض فوق وحملتَها واحدًة، أُذن شمعَة أشعلَت إذا
أكاديمية دورية يف إليها لت توصَّ التي النتيجة نرش إىل تسارع أن قبل لكن شفط. عملية
بحثية ورقٌة استعانت فقد ذلك؛ إىل سبقك قد أحدهم أن ستجد األقران ملراجعة تخضع
مثلما — ووجدت األذن، لفحص باهظة بأجهزٍة الرينجوسكوب الطبية الدورية يف نُرشت
األطباء بأن لالدِّعاء صحة فال شفط. عمليات أي تُجري ال األذن شموع أن — أنت وجدَت

مناقشة. أو تفكري أدنى دون البديلة العالج أساليب يستبعدون
آخر ممرٍّ عرب يجري األذن شموع إىل السامة واملواد الشمع شفط كان لو ماذا لكن
ما إجراء إىل ستحتاج السؤال، هذا عن اإلجابة من تتمكن حتى كثريًا؟ يُدََّعى مثلما ، خفيٍّ
مختلفتنَْي، حالتنَْي نتائج مقارنة خالل من ضابطًة، مجموعًة ن تتضمَّ تجربًة عليه يُطَلق
فرق أي يوجد وال «الضابطة»، الحالة األخرى تمثِّل بينما التجريبية، الحالة إحداهما تمثِّل

بشمعتنَْي. تستعني السبب ولهذا اختباره؛ يف ترغب الذي اليشء يف إال
تحرتق حتى واتركها املصنِّع، إرشادات وفق األشخاص، أحد أُذِن يف أُذٍن شمعَة ضع
باستخدام مستقيمًة تقف واجعلها املالبس، مشجب يف األخرى الشمعَة َضِع بالكامل.1
وجود من والهدف التجربة. يف الضابطة» «الذراع الشمعة هذه تُعترب الالصقة. املادة
يتمثَّل بحيث النموذجني، بني الفروق تقليص إىل بحاجٍة فنحن بسيٌط؛ ضبٍط عنِرص
وهو عليه، التجربة تُجَرى الذي الوحيد العامل يف النموذجني بني الحقيقي الوحيد الفرق
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الربتقالية املادة تُفرز التي أُذني هذه «هل السؤال: يف الحالة هذه يف يتمثَّل أن يجب ما
اللزجة؟»

لزجة، برتقالية مادًة ستجد «األُذن» شمعة يف هما. بشقِّ وقم الداخل إىل شمعتَيْك ُخذْ
متعاَرف واحدة طريقة سوى توجد ال لزجة. برتقالية مادة ستجد الضبط» «شمعة ويف
بعض إصبعك بطرف التِقْط ال. أم أُذٍُن شمَع يُعترب اليشء هذا هل لتحديد دوليٍّا عليها
تجربتي، لنتيجة مطابقة تجربتك نتيجة كانت فإذا لسانك؛ بطرف املسه ثم الشمع،

اللزجة. الشموع مادة مذاَق األذن شمع مذاُق فسيشبه
رصدْت ذلك، من التأكُّد يمكنك ال حني يف األذن؟ من الشمَع األذن شموُع تزيل هل
األذن، من األخرى والشوائب الشمع إلزالة كامٍل برنامٍج املرىضأثناء حالَة منشورة دراسٌة
ربما ذلك رغم لكن األذن. يف الشمع مستوى يف انخفاض أي حدوث عىل يدلُّ ما تجْد فلم
أن يجب حيويٌّ يشءٌ فهناك التجريبي؛ األسلوب حول هنا مفيًدا شيئًا تعلَّمَت قد تكون
عالجات يبيعون معالجون يبتدعها عابرة فكرٍة لكل اختباٍر إجراءُ يُعترب تعلَّمتَه: قد تكون
االختبار عملية تزال ال لكن للوقت. ومستهِلكة وُمِملَّة مكلِّفة مسألًة يشء ال من إعجازية

بالفعل. تنفيذها ويجري ممكنة،

املساءلة» ضد و«عائق السموم إزالة الصقات (2-1)

هذه تتوافر للقدم. السموم إزالة الصقاُت اللزجة البُنِّية الديتوكس ثالثية يف أخريًا تأتي
املحلية ليدي» «آفون متاجر أحد يف أو الرئيسية، الصحي الطعام متاجر يف الالصقات
معدنيِّ غالٍف عىل وتحتوي الشاي، أكياس الالصقات هذه تشبه صحيح). هذا (نعم،
الفراش. إىل الذهاب قبل الصق طرف خالل من القدم يف لصقه يجري الخلف يف اللون
ملتصقة الرائحة، غريبة اللون، بُنِّية لزجة مادًة تجد التايل اليوم صباح يف تستيقظ عندما
نمط وجود تالِحظ ربما — اللزجة املادة هذه إن ويُقال الشاي. كيس وداخل قدمك، أسفل
إجراء األرجح عىل اآلن تستطيع كذلك. ليست لكنها سامة»، «مواد إال هي ما — هنا متكرِّر
الختامية التعليقات يف الشأن هذا يف خياًرا عليك وسأطرح ذلك، من للتأكد رسيعة تجربة

الفصل.2 نهاية يف
اللزجة املادة — للمالحظة قابٌل أثٌر كان إذا ما تحديد طرق إحدى تجربٍة إجراءُ يُعترب
فإذا أكثر. نظريٍّ مستًوى عىل األمور تحليل يمكن لكن ال. أم محدَّدة بعملية صلة له —

اختيارها. يف بالغة عناية فستجد الالصقات هذه مكونات قائمة فحصَت
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عبارة وهو الخشب، خلُّ أو الخشبي»، الناري «الحمض القائمة هذه يف املكونات ل أوَّ
صناديق يف السليكون أكياس مثل واالمتصاص؛ الجذب عايل اللون بُنِّي مسحوق عن
وتظهر بامتصاصها، الخشب خلُّ يقوم رطوبة، أي ة ثمَّ كان فإذا اإللكرتونية. األجهزة

الجلد. عىل امللمس دافئة اللون بُنِّية رخوة مادٌة
املتحلِّلة «الكربوهيدرات اسم تحت القائمة يف املوجود الرئييس اآلخر ن امُلَكوِّ ما
امللتصقة السكر جزيئات من طويلة سلسلة عن عبارة هو الكربوهيدرات مركَّب باملاء»؟
جزيئات إىل تدريجيٍّا النشا مركَّب يتحلَّل اإلنسان جسد ويف كربوهيدرات، النشا مًعا.
عملية عىل ويطَلق امتصاصها. يمكن بحيث الهضم؛ إنزيمات خالل من املفردة السكر
يشري لذا باملاء». التحلُّل «عملية اسم املفردة سكريَّاته إىل كربوهيدرات جزيء أي تحلُّل
عىل «السكر»، إىل — اآلن فطنَت كما — أساًسا باملاء» امُلتحلِّلة «الكربوهيدرات اصطالح
الَعَرق. يف َلِزًجا السكر يصبح وبداهة، سماعه. عند لالصطالح العلمي الوقع من الرغم

جديد جهاز هناك نعم. سبق؟ ما بخالف الالصقات بهذه يتعلَّق آخر يشء هناك هل
صور ضمن آخر متكرِّر موضوع وهو امُلساءلة»، ضد «العائق جهاز عليه نُطِلق أن يجب
املختلفة، املاركات من هائلة أعداد هناك الحًقا. سنناقشها التي تطوًرا األكثر الحماقة
تحتوي نجاحها. إلثبات العلمية باملواد مليئة ومطوَّلة ممتازة وثائق منها الكثري وتقدِّم
عرضها، طريقة يف الِعلمية مظهر عن فضًال بيانية، ورسوم مخطَّطات عىل الوثائق هذه
تجارب هناك املاركات، هذه ُمَصنِّعي فبحسب األساسية. للعنارص وجوٍد دون ولكن
هذه تتألَّف ممَّ هؤالء يقول ال لكن … نتيجة إىل تؤدِّي السموم إزالة الصقات أن تُثبت
قة ُمنَمَّ بيانية مخططات سوى يَْعِرضون ال فهم اتِّباعها؛ جرى «أساليب» أي أو التجارب،

«للنتائج».
فهذه الظاهرية؛ «التجارب» هذه من الهدف بلوغ إىل األساليب عىل الرتكيز يُفيض ال
ومظهر البيانية، والرسوم اإليجابية، النتائج حول بل األساليب، حول تدور ال التجارب
مقبولة مقدسة رموز أو لطواطم أقرب ظاهرها يف التجارب فهذه الَعْرض. يف العلمية
متكرِّر آخر موضوع وهذا املساءلة»، ضد «عائق أو متسائل، صحفي إلبعاد ظاهريٍّا
الزائف. للعلم تطوًرا األكثر املجاالت من كثري يف — تعقيًدا أكثر أشكال يف — سنراه

ذلك. تفاصيل ستُِحبُّ

24



املادة

إذن؟ هو فما علًما، ذلك يكن لم إذا (2)

الجبال، حواف عىل متوازنًا والوقوف البول، ُرشب كان ما إذا بنفسك اعرف
ال. أم األبد إىل حياتهم غريَّ قد التناسلية األعضاء طريق عن األثقال وَحمل

الرابعة القناة ديتوكس»، ِسِلربتي «إكسرتيم برنامج

أكرب، سوًقا الرسالة هذه تخاطب للديتوكس، العبثية املتطرفة الجوانب ذلك يمثِّل بينما
و«برامج» والعصائر، والكتب، السحرية، الدواء وجرعات األكسدة، أقراصمضادات سوق
خاصة الحاد، بالنقد له سنتعرض ما وهو الكئيبة، التليفزيونية والربامج أيام، الخمسة
هنا، يحدث مهم يشء هناك لكن الطعام. مكونات يف الغذائية الفوائد حول الحق فصل يف

اإلطالق. عىل كاٍف هراء» مجرد هذا «كل القول أن أعتقد وال الديتوكس، مع
فيها امُلباَلغ االبتكارات أكثر أحد تمثِّل ألنها نظًرا ُمَشوِّقة؛ الديتوكس ظاهرة تعترب
ابتكار وهو: أال البديل؛ الطب بأساليب واملعالجني الحياة، أساليب وخرباء للُمَسوِّقني،
يُعترب ال األساسية، اإلنسانية الحيوية الكيمياء إىل بالنظر تماًما. جديدة فسيولوجية عملية
فال األشياء. جوهر يف حيويٍّا َعَصبًا يََمسُّ ال إذ اإلطالق؛ عىل معنًى ذا مفهوًما الديتوكس
تعترب وبينما الطبية. الدراسية الكتب من أيٍّ يف الديتوكس» «نظام عن يشء أي يوجد
بالتأكيد، صحيحًة الجسد عىل سلبيٍّا تأثريًا يؤثِّرا أن يمكن والِجَعة الهمبورجر أن فكرُة
الذي األثر وهو — الجسد يف محدًدا أثًرا يرتكان بأنهما القائلة الفكرة فإن متعددة، ألسباب
ديتوكس ى يُسمَّ فسيولوجي نظام يف تتمثل محددة عملية خالل من منه التخلُّص يمكن

تسويقيٍّا. اخرتاًعا إال ليست —
الهائلة الخرائط وإىل الغذائي، التمثيل عمليِة قاِت تدفُّ يوضح مخطٍَّط إىل نظرَت إذا
مكوناته إىل الغذاء تكسري طريقة ل تفصِّ التي جسدك، يف الجزيئات لجميع الحائط بحجم
البنائية الوحدات هذه ع تجمُّ ثم بينها، فيما املكونات هذه تحويل وطريقة األساسية،
وجلد، وشعر، وجمجمة، وِعرق، ومرارة، ولسان، وعظام، عضالت، صورة يف الجديدة
يشء عىل العثور بمكان الصعوبة فمن أنت، يجعلك يشء وكل ودماغ، منوية، وحيوانات

ديتوكس». «نظام يمثِّل واحد
باعتباره كثريًا أفضل ديتوكسبصورة فهم يمكن له، علميٍّ معنًى وجود لعدم ونظًرا
السليم املنطق بني الديتوكس يمزج الزائفة، العلمية االبتكارات أفضل فِمثَْل ثقافيٍّا. منتًَجا
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يروُِّجه بما اقتناعك مدى يعكس الجوانب، بعض من الجامح. املطبَّب والخيال املفيد،
استمتاعك مقدار قسوة: أقل بعبارة أو فيها، ترغب التي الذاتية املبالغة قْدَر ديتوكس
والحرمان والرشاب، الحفالت، يف انشغال بفرتات أُمرُّ عندما اليومية. حياتك يف بالطقوس
من قليل إىل بحاجة أنني — املطاف نهاية يف — عادة أُقرِّر امُلتِْخم، واألكل النوم، من
يف املعتاد. من أكثر َسَلطًة وآُكل املنزل، يف أقرأ الداخل، يف الليايل بعض أقيض لذا الراحة؛

«الديتوكس». واملشاهري األزياء عارضات تَستخدم نفسه، الوقت
متكرِّر موضوع ذلك ألن نظًرا واحد؛ يشءٍ بشأن الوضوح منتهى يف نكون أن يجب
واالمتناع صحية بصورة الطعام تناول فكرة يف خطأ ال بأرسه: الزائف العلم عالم يف
ال لكن الكحول. تناول يف اإلفراط مثل املرض؛ إىل تُفيض التي الخطر عوامل جميع عن
رسيعة، صحية بواعث سوى تلك فما الديتوكس؛ عملية جوهر هو ذلك من أيٌّ يُعترب
املقرتنة الخطر عوامل تؤثِّر بينما األجل، القصري لالستخدام البداية من إنشاؤها جرى
بعُض يَُجرِّب أن َقبوَل أُمانع ال الحياة. مدى يمتد املرضتأثريًا إىل املفضية الحياة بأسلوب
تناول شعور معرفة) حتى (أو وتذكُّر أيام، خمسة ملدة السموم إلزالة نظاًما األشخاص

أنتقده. ال سلوك وهو الخرضاوات،
حتى أو علمي، أساس عىل قائمة الطقوس هذه بأن التظاهر يف يكمن الخطأ بل
أو التطهر طقوس صور من ما بصورٍة يحظيان تقريبًا وثقافة دين فكل جديدة. أنها
من عدد أي أو االغتسال، أو الغذائي، النظام يف التغيري أو الصوم، طريق عن التقشف،
تقديم يجري ال ورائها. من طائل ال طقوس شكل معظمها يتخذ التي األخرى، التدخالت
املصطلحات دخول قبل ما عِرص من جاءت طقوس ألنها نظًرا علًما؛ باعتباره ذلك من أيٍّ
رمضان وشهر اليهودية، الديانة يف الغفران يوم من كالٍّ أنَّ إال اللغوي؛ املعجَم العلمية
والبهائية، والهندوسية، املسيحية، يف املشابهة الطقوس صور وجميع اإلسالمي، الدين يف
أخرى). أشياء (ضمن والتطهر التقشف مبدأ حول يتمحور ذلك كلُّ واليانية؛ والبوذية،
بعض إىل بالنسبة — ومغلوطة الفتة بصورة دقيقٌة الديتوكس، نُظم مثل الطقوس، فهذه
جرى إذا املثال، سبيل عىل الهندوسية، الديانة يف فالصوم — متأكد أنا مثلما بها، املؤمنني
دقيقة» وأربعني «ثماني حتى السابق اليوم شمس مغرب من يبدأ برصامة، به االلتزام

التايل. اليوم شمس رشوق بعد
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حاجة لوجود نظًرا الطقوس؛ يف املتكرِّرة املوضوعات من والغفران التطهر يُعترب
ظروفنا، بسبب لألسف تدعو أفعاًال نرتكب جميًعا فنحن لهما؛ االنتشار وواسعة واضحة
وموزمبيق، أنجوال ففي الجديدة. للظروف استجابة يف جديدة طقوس تُبتدَع ما ودائًما
الذين األطفال خاصة بالحرب؛ تأثروا الذين لألطفال والتطهري التطهر طقوس نشأت
وتنقية تطهريُ يُجَرى استشفائية، طقوًسا الطقوس هذه وتُعترب سابقني. جنوًدا كانوا
مجاًزا الدنس (يعترب واملوت الحرب «َدنَس» ومن والذنب، الخطيئة من خاللها من الطفل
للطفل حمايًة الطقوس هذه تحمل كذلك واضحة)، ألسباب الثقافات، جميع يف متكرًِّرا
املنتقمة األرواح ثأر من حمايته يعني ما وهو السابقة، أفعاله عىل املرتتبة العواقب من

:١٩٩٩ عام يف الدويل للبنك تقريٌر أشار ومثلما َقتََلهم. الذين لألشخاص

عليه يُطِلق ما مظهًرا الجنود لألطفال هذه والتطهر التطهري طقوُس تَتَِّخذ
رمزي ٍ بتغريُّ الطفل يمرُّ أخرى: بعبارة االنتقال. طقوَس األنثروبولوجيا علماء
أو للمعايري املقبول التجاوز من عالٍم يف يعيش كان شخص من مكانته يف
السلوكية املعايري عالم يف اآلن يعيش شخص إىل الحرب) القتل، (أي تعليقها

لها. ويُذعن السلمية، واالجتماعية

الغفران إىل نسعى املتقدِّم، الغربي العاَلَم عليه نُطِلق ففيما هنا؛ كثريًا أبالغ أظنني ال
العقاقري فنتعاطى املادية، األمور يف لالنغماس تطرًفا األكثر األشكال من والتطهر
إىل ونسعى خطأ، ذلك بأن علمنا عىل األخرى، املادية وامللذات املرض، والطعام وامُلْسِكرات،
بعودتنا يُذَكِّرنا الذي العامِّ االنتقايل» «الطقس من نوٌع العواقب؛ من الطقوسية الحماية

ًة. صحَّ األكثر السلوكية املعايري إىل
أن بما واآلن دوًما، واملكان الزمان نتاَج هذه ر التطهُّ وطقوس وجبات تقديم كان
فمن والخطأ، للصواب واألخالقي، الطبيعي للعالم السائد التفسريي اإلطار أصبح العلم
علمية تربيرات خالل من آثامنا غفران تربير يف اإلمعاُن علينا يكون أن بمكان الطبيعي
الزائف «الديتوكس» علم يُعترب ال الزائف، العلم يف الهراء من كثري وِمثَْل فاسدة. زائفة
أحد هو بل إلينا، ينتمون ال مستغلِّني، مرتشني، ُدَخالء خالل من «لنا»، عمله يجري شيئًا

ألنفسنا. بأيدينا نصنعه من ونحن — متكرِّر موضوع — الثقافية النتاجات
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هوامش

أنف طبيَب ١٢٢ بني استطالًعا البحثية األوراق إحدى أجرت فقد حذًرا؛ كن (1)
سقوط جرَّاء الخِطَرة اإلصابة حاالت من حالة وعرشين إحدى ورصدت وحنجرة، وأذن

األذن. بشمع معالجٍة عملية خالل األذن طبلة عىل املحرتق الشمع
شاي كوَب وضعَت ثم فوقه، املاء بعض ورَشْشت األكياس هذه أحد أخذت إذا (2)
توجد ال ن. تتكوَّ اللون البُنِّية اللزجة املادة فستجد دقائق، عَرش وانتظرَت فوقه ساخنًا

البورسلني. يف سامة مواد
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الثاني الفصل

العقل رياضة

جاَم فيه أصبَّ أن املفرتض من الذي الكتاب من الجزء هو هذا العادية، الظروف يف
املوضوع هامشية من الرغم عىل التصفيق، من عاصفة وسط الَخْلق، نظرية عىل غضبي
من شاسعة إمرباطورية توجد وأقرَب، أدقَّ مثاًال أردَت إذا لكن الربيطانية. املدارس يف
أنحاء شتى يف العامة املدارس يف صعبة، ُعملة مقابل لها، الرتويج يجري الزائف العلم
النظام يف متغلِغلة إمرباطورية وهي العقل، رياضُة اإلمرباطورية هذه عىل ويُطَلق البالد.
املدارس يف األطفال إىل تقديمها ويجري كامًال، تقبًُّال املدرسون ويتقبَّلها العام، التعليمي

العبث. من وُمحرج ُمِشني شفاف بغطاء مغلَّفة وهي مبارشًة،
باألطفال والخاصة دة املعقَّ التمارين من سلسلٌة العقل رياضة من القلب يف يقع
عىل شديًدا تركيًزا التمارين هذه تركِّز املثال، سبيل عىل كاملة». العقل تعلُّم خربة «تدعم
رياضة أنشطة ممارسة قبل املاء من كوٍب «رشب ب لك يوَىص التمارين، هذه فَوْفق املاء.
وإال الدماغ.» إىل األكسجني لنقل حيويٍّا املاء يُعترب للدماء، رئييس ٌن ُمَكوِّ أنه فبما العقل.
ألنه نظًرا فمك؛ يف يظلَّ أن يجب املاء هذا إن ويُقال هللا! معاذ تجفُّ سوف دماءك فإن

الدماغ. إىل طريقه يف الفم من ذلك بعد «مبارشًة» يُمتَص قد
دماغك إىل واألكسجني الدم يصل حتى تفعله أن يمكنك آخر يشء أيُّ هناك هل
باإلصبعني C شكل «اصنَْع الدماغ». «أزرار عليه يُطَلق تمرين نعم، فاعلية؟ أكثر بصورة
ِبلُطٍف ُحكَّ مبارشًة. ُْقَوة الرتَّ أسفل الصدر عظمة جانبَي عىل َوَضْعُهما والسبابة، اإلبهام
وكرِّر يديك َوْضع ْ َغريِّ ِتك. ُرسَّ فوق األخرى يدك تضع بينما ثانية، ثالثني أو عرشين ملدة
إىل باتيَّنْيِ السُّ الرشياننَْيِ خالل للدم الحامل األكسجني َق تدفُّ التمرين هذا ز يحفِّ فعلتَُه. ما
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فوق مبارشًة تقع الدماغ أزرار «ألن ملاذا؟ واالسرتخاء.» الرتكيز وزيادة لتنبيهه الدماغ
زهما.» وتَُحفِّ باتيَّنْي السُّ الرشياننَْي

استثنائية، مهارات ون يُنَمُّ ربما األحيان من كثري ويف االشمئزاَز، األطفاُل يثري ربما
قفصه داخل باتية السُّ رشايينه استثارة يستطيع اآلن حتى طفل أيَّ أصادْف لم لكنني

األم. سوى استخداَمه يستطيع لن ، حادٍّ ِمَقصٍّ إىل ذلك يحتاج ربما الصدري.
عدد يف إيجاده يف بالِحيلة نجحُت هاميش اتجاٍه مجرد الهراء هذا أن ر تتصوَّ ربما
رياضة فأنشطة كذلك؛ ليس األمر أن إال جيًدا، امُلدارة غري املعزولة املدارس من محدود
جميع يف السائدة العامة املدارس من — اآلالف يكن لم إن — املئات يف تُماَرس العقل
العقل رياضة تعبري تَذُْكر مدرسة أربعمائة من ألكثر قائمًة أمتلك واليوم، البالد. أنحاء
التي األخرى املدارس من والكثري الكثري عن فضًال اإللكرتونية، مواقعها عىل باالسم
ا مهتمٍّ سأكون العقل. رياضة مفهوم يَُطبِّقون مدرستك يف َمن هل َسْل أيًضا. ستَُطبِّقها

أفعالهم. ردود بمعرفة بشدة
الحكومة، تَُموِّلها التي املحلية، التعليم سلطات خالل من العقل رياضة ملفهوم ج يُروَّ
للمدرسني. املتواصل امِلْهني التطوير من جزءٍ بمنزلة يه تََلقِّ يجري الذي التدريب ويُعتَرب
وزارة موقع عىل العقل رياضة ملفهوم ج فرُيَوَّ املحيل؛ املستوى عند األمر ينتهي ال لكن
كأداة متكرِّرة بصورة املفهوم ويظهر األماكن، مختِلف يف اإللكرتوني، واملهارات التعليم
األطفال عىل َفرًضا الزائف العلم َفْرُض كان لو كما اإلقصاء»، «عدم سياسة لرتسيخ
إمرباطورية تُعترب سوءًا. يزيده أن من بدًال االجتماعي، الظلم من ما حدٍّ إىل ف سيَُخفِّ
التعليمي النظام عىل سلبيٍّا تأثريًا تؤثر الهراء من شاسعة إمرباطوريًة العقل رياضة
أحًدا أن يبدو وال املركزية، الحكومة إىل االبتدائية املدارس أصغر من بأرسه، الربيطاني

به. يعبأ أو ذلك يالحظ
رياضة ُمدرِّس «دليل من ٣١ صفحة يف «التوصيل» تمارين أداء استطاعوا لو ربما
وغريبة)، مؤملة بُطُرق األخرى قبالة إحداها بأصابعك فيها تضغط تمارين (وهي العقل»
االنتباه من كلٍّ وتركيِز واحتواءِ الجسد، يف الكهربية الدوائر «توصيل يف هذا ألَْسَهَم
قاموا لو ربما ذلك. كل وراء ِمْن معنًى املطاف نهاية يف وَلَرأَْوا امُلنظمة»، غري والطاقة
هذا ألسَهَم املقرَّر، الدرايس العقل رياضة كتاب إرشادات َوْفق بأصابعهم آذانهم بهزِّ
مع والتناغم املهمة وغري املشوشة األصوات الستبعاد للمخ الشبكي التشكيل «تحفيز يف

اللغة.»
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الجسم ثم الرئتني حول الدماء ضخِّ طريقَة لألطفال يرشح الذي نفُسه املدرُس يُخِرب
التعقيد يف غاية تمرين (وهو ط» «املنشِّ تمرين يمارسون عندما بأنهم األطفاَل القلب، عرب
الدماء رسيان تزيد للرأس والخلف األمام إىل الحركة «هذه فإنَّ هنا)، رشحه يمكن ال بما
يثري ما أكثر ولعل العقالني.» والتفكري الفهم عملية لتعزيز الدماغ من األمامي الفص إىل
معلِّم خالل من الُهراء هذا وتعلَّم الصفوف، أحد يف شارك املدرِّس هذا أن هو هنا الذعر

ذلك. عىل مساءلٍة أو نقٍد دون العقل، رياضة
الذي الفصل يف التي القضايا تلك هنا املذكورة القضايا تشبه الجوانب، بعض من
يَْميض لكن عظيم. يشء فهذا التنفس، تمارين بأحد القيام أردَت إذا الديتوكس: يتناول
تؤدِّي سوف العقل، رياضة تمرين فَوْفق بعيد. َغْوٍر إىل العقل رياضة مفهوم مبتكرو
إىل يُفيض ا ممَّ األكسدة؛ «زيادة إىل عليهم املقصورة املصطنعة الخاصة التثاؤب عملية
زيادة عملية تعني ال وهي الصدأ، يف تتسبَّب ما هي األكسدة إن ال.» فعَّ مريح أداء
زيادة عملية عن يتحدثون كانوا إذا (وحتى يقصدونه أنهم أفرتُض ما وهو األكسجني،
يف األكسجني معدالت لزيادة ُمضِحكة بصورة التثاؤب إىل املرء يحتاج فال األكسجني،
تماًما كافيًا فسيولوجيٍّا نظاًما األطفال يمتلك األخرى، الربية الحيوانات معظم فِمثَْل الدم:
يقني عىل وأنا دمائهم، يف الكربون أكسيد وثاني األكسجني مستويات لتنظيم ومدهًشا
أشياء أي أو الجسد، يف الكهرباء دور ومعرفة ذلك، تعلُّم ل سيَُفضِّ منهم كثريًا أن من
املزيف العلمي الهراء هذا عىل مشوشة، بصورة مًعا العقل رياضة مفهوم يخلطها أخرى

الرصيح).
أحد يتمثَّل املدارس؟ يف النحو هذا عىل منتًرشا الهراء هذا يكون أن يمكن كيف
الطويلة العبارات هذه خالل من ُخدعوا قد امُلدرِّسني أن يف لذلك البديهية التفسريات
هذه دراسة جرت األمر، حقيقة يف األكسدة». و«زيادة العصبي» «التكوين مثل الحاذقة
من ٢٠٠٨ مارس عدد من ابتداءً التجارب من مدهشة سلسلة عرب تحديًدا الظاهرة
سوف الناس أن إىل بوضوح تشري التي نيوروساينس»، كوجنتيف أوف «جورنال دورية
ببعض التفسريات هذه ِقران جرى إذا كثريًا أسهل بصورة الزائفة التفسريات يُصدِّقون

األعصاب. علم عالم من املستقاة التقنية الكلمات
سلسلة يف املشاركني عىل النفس علم عالم من متنوعة لظواهر توصيفات ُعِرضت
كانت عليها. لها عشوائية تفسريات أربعة من واحٍد عرض جرى ثم تلك، التجارب
إما وكانت ن، تتضمَّ ال أو األعصاب علم من ُمستقاة معلوماٍت ن تتضمَّ إما التفسريات
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يف تأتي املثال، سبيل عىل الرديئة، التفسريات (كانت «زائفة» أو «صحيحة» تفسريات
لها). معنى ال كلمات مجرد أو نفسها، للظاهرة بسيطة دائرية صياغة إعادة صورة

بالغة بصورة يُسيئون عموًما الناس أن التجارب أظهرت السيناريوهات. أحد إليك
األشياء أحد سعر حول سؤاٍل عن اإلجابة نعرف «كنا» فإذا اآلخرين؛ معرفة تقدير
أحد كان التجربة، يف أيًضا. اإلجابة تلك اآلخرين معرفة مدى يف نبالغ تجدنا التافهة،
يف يتمثَّل الظاهرة لهذه األعصاب» علم من مستقاة معلومات من «الخالية التفسريات
تغيري يف مشكلة لديهم املشاركني ألن نظًرا تحدث املبالغة هذه أن الباحثون «يزعم اآلتي:
بصورة معرفتَهم ُمسِقطني آخر، شخص يعرفه قد ما االعتبار يف لألخذ نظرهم وجهة

«صحيًحا».) تفسريًا ذلك (كان اآلخرين.» عىل خاطئة
زائف تفسري وهو — األعصاب» علم من معلومات من «املستقاة التفسريات أحد كان
الدوائر بسبب تحدث املبالغة هذه أن إىل للمخ املقطعية ة األشعَّ «تشري اآلتي: يف يتمثَّل —
ويرتكب الذات. معرفة يف بدورها املعروفة للمخ، األمامي الفص يف الدماغية الكهربية
اآلخرين. معارف عىل الحكم عليهم يكون عندما أكثر أخطاءً التجربة يف املشاركون
هذا يضيف ال ترى، مثلما أنفُسهم.» هم يعرفون ما عىل الحكم يف كثريًا أفضل فالناس
األعصاب علم من املستقاة املعلومات تَُعدُّ ال ذلك، إىل باإلضافة ا. جدٍّ القليل سوى التفسري

التفسري. بمنطق لها عالقة ال زخرفية، معلومات إال
وطالٌب عاديُّون، أشخاٌص مجموعاٍت: ثالِث إىل ينتمون التجربة يف املشاركون كان
من مجموعة كل أداء وكان األعصاب، علم مجال يف وأكاديميون األعصاب، علم مجال يف
التفسريات إىل الثالث املجموعات نظرِت فبينما األخرى. عن تماًما مختلًفا املجموعات هذه
املجموعتني يف املشاركون رأى الزائفة، التفسريات من قبوًال أكثَر باعتبارها الصحيحة
علم من امُلستقاة املعلومات ن» «تتضمَّ التي التفسرياِت أن الخرباء غري من املؤلَّفتنَْي
«الخالية» التفسريات من قبوًال أكثُر باألمر منطقية صلة أي تحمل ال التي األعصاب
األعصاب لعلم كان ذلك، إىل باإلضافة الزائف. األعصاب علم من ُمستقاة معلومات من
يعرف الحال، فبطبيعة «الزائفة». التفسريات األشخاصحيال آراء عىل قويٌّ تأثريٌ الزائف
أن منذ ملنتجاتهم الِعلمية من َمْسَحة ذاَت تفسرياٍت يُِضيفون يزالون وال ذلك، املحتالون
أن األمر يف (واملثري املريض عىل سلطتهم لدعم كوسيلة البسيطة؛ وجه عىل االحتيال ظهر
القرارات يف وإرشاكهم مرضاهم، معرفة لزيادة األطباء فيه يصارع عٍرص يف كان ذلك

عالجهم). بأساليب املتعلقة
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خاصة التفسريات، زخرفة من النوع هذا جاذبية سبب يف التفكريُ لالهتمام املثري من
وجود إىل النظر يمكن ربما مثًال: أكثر. يعرفون أنهم املفرتض من أشخاٍص إىل بالنسبة
«صحيح»، تفسري وجود عىل بديلًة عالمًة باعتبارها ذاتها حدِّ يف األعصاب علم معلوماِت
عرض ع يُشجِّ «ربما الباحثون، يقول فمثلما األمر. حقيقة يف يُقال عما النظر بقطع
علميٍّا، تفسريًا ْوا تلقَّ قد بأنهم االعتقاد عىل الناَس األعصاب علم من ُمستقاة معلوماٍت

الواقع.» خالف عىل
الالعقالنية. حول املستفيضة الواسعة األدبيات يف أكثر دالئل اكتشاف يمكن لكن
شبًها أكثر باعتبارها األطول التفسريات تقييم إىل األشخاص يميل املثال، سبيل عىل
سبيل عىل عرضَت، فإذا الجذابة»؛ «التفاصيل أثُر أيًضا هناك الخرباء». «بتفسريات
األشخاص عىل املنطقية) الناحية من صلة ذات غري (لكنها صلة ذات تفاصيل املثال،
تشفرِي، يف أكربَ صعوبًة يواجهون يجعلهم ذلك أن يبدو ما، مناقشٍة من جزءًا باعتبارها

انتباههم. لتشتُّت نظًرا النصوص؛ أحد يف األسايس الطرح تذكُِّر، ثم
بالتفسريات نسبيٍّا الطابِع فيكتوريَّ َوَلًعا جميًعا نمتلك ربما ذلك، إىل باإلضافة
اللغة نقرأ عندما ما. حدٍّ إىل منطقية تفسريات تبدو التي حولنا، من للعاَلم االختزالية
أدبيات ويف — الزائفة» األعصاب علم «تفسريات تجربِة يف األعصاب بعلم حة املتمسِّ
«الراحة (مثل: سلوكية لظاهرة مادِّي تفسريٌ إلينا م ُقدِّ قد كأنه نشعر — العقل رياضة
الظواهَر ما حدٍّ إىل جعلنا فقد النشاط»). د تجدِّ الصف يف التمارين ممارسة أثناء
اليقني؛ من بعالم الطبيعية، بالعلوم أكرب، تفسريي بإطار متصلة كأنها تبدو السلوكية
ولكن تقدٌم. ة ثمَّ كان كأنه األمر يبدو فيها. لبس ال التي والبيانات البيانية الرسوم بعالم
تماًما. ذلك عكس األمر فإن الزائف، اليقني مع عادًة الحال هو ومثلما األمر، حقيقة يف
عندما ألننا العقل؛ رياضة بشأن جيٌد هو ما عىل لربهٍة نركِّز أن يجب أخرى، مرة
منتظمة، راحة فرتات أخذ تدعم العقل رياضة أن ستجد كهذا، مفهوم عن الهراء ننزع

منطقية. أموًرا تَُعدُّ وكلُّها املاء، من الكثري ورشب متقطِّعة، خفيفة تمارين وممارسة
صناعة مجال يف متكرِّريْن موضوَعنْي إىل بجالء العقل رياضة مفهوم يشري لكن
ما أو — له معنَى ال عبثي بيشء القيام إمكانية يف األول املوضوع يتمثل الزائف؛ العلم
منطقي بيشء للقيام الناس لدفع — نبيلة» «خرافة مهذَّبة: بصورة أفالطون عليه يُطِلق
لك يكون وبينما التمارين. ممارسة من راحة وأخذ املاء بعض رشب مثل ما؛ حدٍّ إىل
مع (ربما ومناسبًا مربًَّرا فيه ذلك َعَمُل يكون الذي الزمان حول الخاصة نظرك وجهة

33



الزائف العلم

لألخذ الجانبية واآلثار رضوريٍّا، األشياء هذه من أيٍّ عمِل كوِن مثل أموًرا االعتبار يف األخِذ
فاألطفال َمْهرب. يوجد ال العقل، رياضة مفهوم حالة يف أنه يدهشني العبثية)، باآلراء
َفُهم امُلدرِّسني؛ خالل من خاصة البالغني، خالل من الخارجي العالم معرفة إىل يميلون
السلطة لرموز خصبة وأرٍض األشياء، إىل النظر ولُطرق للمعلومات، ماصٍّ إسفنج بمنزلة

االستغالل. من لحياة تمهيًدا أظن، فيما بالُهراءات، رءوسهم يملئون الذين
ربما السليم. املنطق احتكار وهو أال تشويًقا؛ أكثر الثاني املوضوع يعترب ربما
ممارسة من راحة وأْخذ املاء من كوٍب رشب مثل تماًما؛ منطقي بإجراء تستعني
وتجعل اصطالحاته، يف َفنِّيًَّة أكثر يبدو وتجعله إليه، هراءً تضيف ولكنك التمارين،
ربما املقابل يف لكنك الوهمي، العالج أثر خ سريسِّ ما وهو حذًقا، أكثر تبدو نفسك
تجعل أن وِربْحيًة: استغالًال أكثر يشء يف يتمثَّل الرئييس الهدف هل أيًضا تتساءل
اخرتاع، كرباءة لة ومسجَّ وفريدة، والنرش، التأليف لحقوق خاضعة عملية السليم املنطق

بها»؟ و«معَرتًفا
الرعاية ُمماِرِيس عمل خالل من أوسع، نطاق وعىل وتكراًرا، مراًرا هذا سنرى
واملشورة — العلمية املعرفة ألن نظًرا التغذية»؛ «علم مجال يف وخاصة امُلِريبني، الصحية
استخدام شخص أي فبإمكان العام. املجال نطاق يف وتقع مجانيٌة — املنطقية الغذائية
حقيقة الناس معظم يَْعرف منحها. ببساطٍة أو بيعها، أو فهمها، أو العلمية، املعرفة
أن فعليك ذلك، وراء من مكاسب ق تحقِّ أن أردَت وإذا الصحي. الغذائي النظام مكونات
تضع وأن تعقيًدا، األمور تزيد أن يجب ذلك، لك يتسنَّى وحتى السوق. يف لك مكانًا تجد

املريبة. الخاصة بصمتك
وحتى بالتأكيد، هدًرا العملية هذه تُعترب حقيقًة، العملية؟ هذه يف رضٍر أيُّ ثمة هل
يجري أن ا جدٍّ غريبًا األمر يبدو محتملة، ركود مرحلة دخولنا مع امُلْضمحل، الغرب يف
لكْن التمارين. بني راحة فرتات أخذ ممارسة أو األساسية، الغذائية املشورة تقديم تمويل
عىل امِلْهني الطابع إضفاء فعملية بكثري؛ رضًرا أكثر أخطار خفيَّة، أخرى أخطار هناك
يُعدُّ ال ما وهو الصحية، واملشورة العلم، حول بالغموض شعوًرا تدعم بديهي هو ما
بل آخر، يشء أي من أكثر — العملية فهذه الرضر. أبلَغ ُمِرضٌّ أنه إىل إضافًة رضوريٍّا،
ما ا جدٍّ وكثريًا بالتمكني. الشعور تنزع — بديهي هو ملا الرضورية غري امللكية من أكثر
السيطرة فيها نستطيع مجاالت يف بديهي هو ملا هذه الزائفة الخصخصة عملية تحدث
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قرارات اتخاذ عىل وقدرتنا بقوتنا والشعور بأنفسنا، األشياء وعمل األمور، زمام عىل
مكلَّفني. آخرين وأشخاص خارجية نُظٍم عىل االعتماد ترسيخ يتم ذلك، من بدًال منطقية.
ِرخًوا الرأَس الزائف العلم بها يجعل التي الطريقة هو الفزع يثري ما أكثر أن غري
رة متطوِّ معرفًة يتطلَّب ال العقل رياضة مفهوم دحض بأن أُذَكِّرك دعني الحيوية. تعوزه
ماء»، عىل يحتوي ال املصنَّع «الطعام أن يَدَّعي برنامٍج عن نتحدث فنحن صة. ومتخصِّ
ماذا األسبوع. خالل رأيتها التي الدوام عىل للدحض القابلة العبارات أكثر هي تلك ولعل
تفي وال طعاًما، باعتبارها الجسد يف معالجتُها تجري األخرى السوائل «كل الَحَساء؟ عن

املاء.» من الجسد باحتياجات
األطراف عىل واقعًة منظمًة العقل رياضة ملفهوم ج تروِّ التي املنظمة تُعتَرب بينما
الربيطانية. املدارس من نهائيٍّ ال عدٍد يف املنظمة هذه تعمل العقالنية، من القصوى
يف فيها أكتب التي الجريدة يف الصحفي عمودي يف العقل رياضة مفهوم عن كتبُت عندما
العلمي الهراء بينما جيًدا، أمًرا تُعترب التمارين بني الراحة «فرتات إن قائًال ،٢٠٠٥ عام
غضبًا كثريون َغِضب ولكن بالًغا، رسوًرا املدرسني من كثري ُرسَّ مضحك»، أمٌر الزائف
رأَْوها طاملا التي التمارين عىل هجوم أنه قرَّروا ما إزاء باالشمئزاز» و«شعروا هائًال
«ما قائًال: — أَقل ال مساعًدا، َل أوَّ مدرًسا وكان — املدرسني أحد ب تعجَّ وقد مفيدة.
أي مع مقابالت تعِقْد ولم مدرسية، فصول أيَّ تَُزْر لم أنك هنا أستخلصه أن أستطيع
هذا يف املتخصصني من عدد أي مع حوار إجراء عن فضًال طفل، أي سألت أو مدرس

املجال.»
ال؟ أم املصنَّع الطعام يف ماءٌ ثمة هل ملعرفة مدريسٍّ فصٍل زيارة إىل أحتاج هل
عرب باتية السُّ الرشايني تدليك يستطيعون األطفال أن يخربني ًصا» «متخصِّ قابلُت إذا ال.
أن يظن مدرًِّسا قابلُت إذا له؟ سأقول فماذا ِمَقص)، استخدام (دون الصدري القفص
أين فإىل الجسد، يف الكهربية الدائرة توصيل إىل سيُفيض بعًضا بعضها األصابع مالمسة

النقطة؟ هذه من انطالًقا حديثنا يَْميض أن يمكن
إلدراك الكايف الذكاء فيها املدرِّسون يمتلك ربما دولٍة يف نعيش أننا ر أتصوَّ أن أود
الوزارات غضٍب يف لواجهُت مختلًفا، شخًصا كنت ولو حده. عند وإيقافه الُهراء هذا
نه تضمَّ ما لك ونََقْلُت الهراء، هذا حيال سيفعلونه ما بمعرفة ولطالبُت املسئولة، الحكومية
رياضة ومفهوم الصحفيني، من النوع هذا من لست أنني غري َمِشني. ودفاع همهمات من
فيما يوجد ال إنه حتى فيها، مراء ال وبصورة بداهًة الحماقة غاية يف مفهوم العقل
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أمًال؛ يمنحني واحد يشء هناك عنه. دفاًعا تُقدَّم التي االدِّعاءات يربِّر أن يمكن ما يقولونه
األطفال، من املوضوع حول اها أتلقَّ التي اإللكرتونية للرسائل املستمر الفيض وهو أال

مدرسيهم: غباء إزاء بالغبطة يشعرون الذين

«املاء إن تقول نرشة أعطانا الذي ُمدرِّيس الزائف العلم مجال إىل أقدِّم أن أود
للجسد املاء يتوافر عندما الجسد ِقبَل من وجه أكمل عىل امتصاصه يجري
أكثر املاء من كمية رشبت إذا هو: أعرفه أن أريد ما منتظمة.» قليلة بكميات

رشجي؟ فتحة من املاء سيترسب فهل واحدة، مرة يف ينبغي مما

٢٠٠٦ «أنطون»،

أنطون. شكًرا
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إكسواي ببروجنيوم مركَّ

الطرف عىل يقعون الذين أولئك كبريًا، احرتاًما التجميل مستحرضات مُلَصنِّعي أُِكنُّ
ُمحَكمة صناعة التجميل مستحرضات فصناعة الديتوكس؛ صناعة من الطيف من اآلخر
من منظَّمة كبرية ِفَرًقا نجد لذا لها؛ ِقيَمة ال منتجات من طائلة أمواًال تُِدرُّ التنظيم،
عرضه، طريقة يف باألناقة يتميز زائًفا علًما تعرض الدولية الحيوية التكنولوجيا رشكات
التي الطفولية وبعد تماًما. عنه للدفاع قابًال كان وإن وباإليحاء، االنتباه، وبتشتيت

اللعبة. سقف رفع اآلن يمكن العقل، رياضة مفهوم يف قابلناها
خاصة — التجميل مستحرضات عمل طريقة فهُم بمكان األهمية من نبدأ، أن قبل
أنت أوًال: هنا. غامضة أموٌر ثمة تكون أالَّ يجب إذ الواقع؛ يف — الرتطيب كريمات
الغرض، هذا تؤدِّي الكريمات جميع برشتك. الثمن الباهظ الكريم يرطب أن يف ترغب
معظم كانت األمر، حقيقة ففي ا؛ جدٍّ جيد بشكل الوظيفة هذه الفازلني يؤدِّي كما
الرتطيبية الخواص عىل الحفاظ حول ترتكَّز املهمة املبكرة التجميل مستحرضات بحوث
عديدة عقود منذ عليها التغلب جرى فنية معضلة وهي فيه، اللزوجة تفادي مع للفازلني،
جنيهات بعرشة منه اللرت نصف يُباع الذي (هيدروبيز)، املائي األساس سيفي مضت.

تماًما. بالغرض الصيدليات يف اسرتلينية
مرطِّبك صنْع طريق عن العملية هذه استنساخ يمكنك ا، حقٍّ بذاك القيام أردَت إذا
«ُمستحلب»، مزيج ولكنه والزيت، املاء من مزيج صنع هو هدفك إن املنزل. يف الخاص
جادٌّ وأنا — الشارع هيبيز مرسح يف منخرًطا كنُت عندما جيًدا. ممزوج أخرى: بعبارة
وزيت الزيتون، زيت من متساوية حصص من مرطِّبًا مستحًرضا نُصنِّع كنا — تماًما هنا
شمع ويعترب أيًضا). الصنبور ماء استخدام عىل غبار (ال الورد وماء والعسل الهند، جوز
بنفسك؛ الكريم وكثافة قوام تعديل ويمكنك استحالب، كمادة العسل من أفضل النحل
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واستخدام تماسًكا، أكثر املستحرض قوام سيجعل النحل شمع من املزيد استخدام مثًال،
سيجعل املاء من مزيد واستخدام ليونة، أكثر املستحرض قوام سيجعل الزيت من مزيد
ُقْم بعٍض. عن بعِضها املكونات انفصال خطر من سيزيد ولكنه أكثر، منتفًشا القوام
ثم املستمر، الخْفق مع الشمع، يف الزيت قلِِّب ثم منفصلًة، للمكونات، خفيٍف بتسخنٍي
أشهر ثالثة مدة واحفظه َدْوَرق، يف النهائي املنتج َضِع إياها. مقلِّبًا املاء يف املكونات ُصبَّ

الثالجة. يف
البدائية املرحلة هذه تتجاوز منك القريبة الصيدلية يف املتوافرة الكريمات أن يبدو
نيوترليوم، مركب واي، إكس رجنيوم تكنولوجيا سحرية: بمكونات تمتلئ فهي بكثري؛
وتنسور ستميولني، بي تي إيه كوفابيدز، فيتا-نياسني، كوريكسيون، رنتول يس أو آر
التي الكريمات مع أو مطبخك، يف العملية تلك استنساخ تستطيع هل فيتيجال. ببتديك
هذه طبيعة ما الكريمات؟ تلك من صغري أنبوب سعر منها الجالون سعر يساوي

تفعل؟ وماذا السحرية؟ املكونات
كيميائية مركَّبات هناك أوًال: الرتطيب؛ كريم ملكوِّنات أساسية مجموعات ثالث هناك
التنويعات أو ج، فيتامني من املرتفعة املستويات أو األلفاهيدروكيس، أحماض مثل قوية؛
جْعل يف تأثريًا الكيميائية املركبات لهذه أن بالفعل أَبُتُّ وبينما أ. لفيتامني الجزيئية
أو مرتفعة، برتكيزات وجودها حال يف إال الة فعَّ تعترب ال فإنها شبابًا، أكثر تبدو البرشة
بالوخز، واإلحساس الجلد، تهيُّج حدوث يف يتسبَّب بشكل مرتفعة حمضية مستويات عند
برشة عىل الحصول يف العظيم األمل تمثِّل املركَّبات هذه كانت الجلد. واحمرار والحرق،
يف فقط جميًعا استخدامها استوجب األمر أن غري العرشين، القرن تسعينيات يف بيضاء
وصفة َوْفق املرتفعة تركيزاتها يف استخدامها كان إذا إال القانون، َوْفق الحدود أضيق
جانبية. آثار دون آثاٌر توجد وال ثمن، بال يشء يوجد ال عادة، األمور هي وكما طبية.

منغمسًة عبواتها، ُملَصقات عىل املركَّبات هذه أسماء تضع الرشكات تزال ال
إىل اإلشارة إىل الرشكات تُضطر ال إذ أعىل؛ فاعلية معدَّالت ادِّعاءِ هالِة يف أذِنها حتى
يف الكيميائية املركَّبات هذه توجد لكن فقط. التصنيفي ترتيبها إىل بل املكونات، جرعات
املكتوبة االدِّعاءات ترجع وبينما للعرضفقط. غامضة؛ سحرية برتكيزات عادة الكريمات
العالية الفعالة الِحْمضية للكريمات الخوايل األيام إىل املتنوعة واألنابيب الزجاجات عىل
منشورة دراسات عىل عادًة تعتمد ألنها نظًرا بذلك؛ الجزم بمكان الصعوبة فمن املفعول،
يف متوافرًة عليها العثور ويَنُْدر الصناعة، أرباب بها يقوم الخاص، القطاع من وُمَموَّلة
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يمكن بحيث أكاديمية، بحثية ورقة أي تُنرش أن يجب مثلما الكاملة، املنشورة ِصيَغها
«األدلة» معظم تأتي التقنية، األمور هذه بتجاهل بالطبع، النتائج. صحة من التأكد
عرشة بني من «سبعًة إن تقول موضوعية غري تقارير من الكريمات إعالنات يف املذكورة

بالنتائج.» البالغ بالرسور يشعرون الكريم من انية مجَّ عيِّنات وا تلقَّ ن ممَّ أشخاص
وهو فارًقا؛ يُحِدث مكوِّنًا تقريبًا الفاخرة الكريمات جميع يف الثاني ن امُلَكوِّ يعترب
متحلِّلة رة مصغَّ بروتينية غذائية (مركَّبات ومخلوط مطبوخ نباتي بروتني عن عبارة
الشهر). هذا عليها يطلقونه الذي االسم كان ما أيٍّا أو فيتيجال، ببتديك تنسور أو باملاء،
الكريم، يف عائمًة تَسبَح ِرخوة، طويلة أمينية أحماض سالسل من الربوتني هذا يتألَّف
وتجفُّ تتقلَّص الوجه، عىل الكريم يجفُّ عندما الرطب. الكريم قوام يف ارتخاء يف ممتدًة
هذه وضع عند الوجه بَشدِّ السار غري الشعور ويأتي الرخوة. الطويلة السالسل هذه
بصورة يقلِّص— ما وهو البرشة، عىل تتقلَّص التي الربوتني سالسل خالل من الكريمات
الكريمات استخدام عىل املرتتب األثر يُعترب وبينما الوجه. يف الدقيقة نات التغضُّ — مؤقتة
الكريمات أنواع بني االختيار يف ذلك يساعدك فلن ومباًرشا، لحظيٍّا أثًرا الثمن الباهظة

ممتزجة. بروتني سالسل عىل يحتوي معظمها إن حيث املختلفة؛
ترنيمٍة، يف بها القذف جرى املجهولة، املكوِّنات من ضخمة قائمة هناك أخريًا،
جميع تصدِّق تجعلك بطريقة حولها بعناية مفرداتها غْزل جرى ُموِحية لغٍة بمصاَحبة

املزعومة. االدِّعاءات أنواع
حدٍّ إىل نظرية أكاديمية معلوماٍت التجميل مستحرضات رشكاُت تستقي تقليديٍّا،
إناء يف الخاليا سلوك أو الجزيئي، املستوى عىل املكونات — الخاليا عمل طريقة عن بعيد
نهائية بصورة تحدِّد التي هي النظرية املعلومات هذه نفس بأن تتظاهر ثم — زجاجي
واضح: تباٍه يف الرشكات هذه فتقول الشكل. حَسَن تبدو سيجعلك اليشء هذا كان إن
أمًرا هذا يكون وبينما الكوالجني.» لتكوين األهمية غاية يف … الجزيئي ن امُلَكوِّ هذا «يُعترب
الجسد يستخدمها التي األخرى العديدة األمينية األحماض إىل (باإلضافة تماًما صحيًحا
لالعتقاد واحٌد سبٌب يوجد فال آخر)، مكان كل ويف والجلد، املفاصل، يف الربوتني لتجميع
املظهر. يف فارق أي سيصنع الوجه عىل الكريم وْضع بأنَّ أو هذا، ينقصه أحٍد بوجود
يكون بحيث ُخِلق قد الجلد ألن نظًرا الجلد؛ عرب جيًدا املواد امتصاص يجري ال فعموًما،
تصبح لن خريية ألغراض املدمس الفول من وعاء يف جلسَت فإذا نسبيٍّا. مساميٍّ غري

ريٌح. عنك يَْصُدر ولن بدينًا،
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مجموعًة تجد أن يمكنك به)، أُويص ما (وهو الصيديل إىل الذهاب فعند ذلك، ومع
الخلوي النووي الحامض مركَّب ن يتكوَّ وبينما معروضًة. السحرية املكونات من هائلًة
(لسوء خاصة» بطريقة املعاَلجة السلمون لبويضات النووي «الحامض من فاملونت
صحيفة َوْفق ذاتها، النتيجة تحقيق إىل الوجه عىل السلمون وضع يؤدِّي ال الحظ،
امتصاص يجري أن اإلطالق عىل املحتمل غري فمن املقاالت)، إحدى يف تايمز» «ذا
فائدة أي يمثِّل أن أو الجلد، عرب — حقيقًة الحجم كبري جزيء وهو — النووي الحامض
نقًصا تعاني ال ربما ذلك. حدث لو حتى الجلد، يف يجري الذي الرتكيبي للنشاط حقيقية

بداخله. بالفعل منها الكثري فهناك جسدك؛ يف النووي للحامض البنائية الوحدات يف
النووي الحامض امتصاص بالفعل جرى لو أنه سنجد بعمق، األمر يف بالتفكري
خارجية نماذج امتصاص أيًضا إذن بإمكانك لكان جلدك، مسامِّ عرب بالكامل للسلمون
ربما التي السمك، خاليا خلق إرشادات أخرى: بعبارة خالياك؛ يف بالسمك، خاصة أوَّلية،
الحامض ذاب إذا أيًضا مفاجأًة سيمثِّل األمر لعل كإنسان. لك كبري نفع ذات غري تكون
خصوًصا مت ُصمِّ قد معدتك كانت (وإن جلدك يف له املكوِّنة عنارصه صورة يف النووي
تكرسها التي الهضم إنزيمات باستخدام الكبرية، الجزيئات هضم عىل قادرًة تكون بحيث

امتصاصها). قبل لها املكونة أجزائها إىل
جسدك، خداع إمكانية يف املنتجات هذه كل فيها تشرتك التي البسيطة الفكرة تتمثَّل
دقيق، نحو عىل منظَّمة فسيولوجي» «توازن آليات توجد — األمر حقيقة يف — بينما
وتُعيد تقيس راجعة، وتغذية قياٍس أجهزَة تمتلك دة معقَّ كبرية نُظم عن عبارة وهي
من املختلفة األجزاء إىل إرسالها يجري التي املتنوعة الكيميائية املكونات كميات قياس
معاكس أثٍر إىل يؤدي األرجح عىل النظام ذلك عمل يف ل التدخُّ العكس، وعىل الجسد.

املزعومة. الساذجة لآلثار
التجميل (ومستحرضات الكريمات من هائلة أعداد هناك ذلك، عىل رائع كمثال
عىل الكريمات من الكثري يحتوي الجلد. إىل مبارشًة األكسجني ضخَّ تزعم التي األخرى)
إقناع يف ا حقٍّ رغبت إذا ويمكن، ،H2O2 الكيميائية الصيغة يحمل الذي البريوكسيد،
اإلضايف»، األكسجني بعض عىل «يحتوي ماءً اعتباره الواقع، غري عىل بفاعليته، نفسك
كومة تُعترب ال حال، أي فعىل النحو؛ هذا عىل تفرسَّ ال الكيميائية الصيغ أن من الرغم عىل
أن ر تتصوَّ ولن اإلضايف»، األكسجني بعض عىل «يحتوي الحديد من جًرسا إال الصدأ من

باألكسجني. جلدك إشباع إىل الصدأ يؤدِّي
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املستحرضات هذه بأن وتظاَهْرنا الشك فائدة املستحرضات هذه منحنا إذا حتى
بصورة سيتغلغل األكسجني وأن الجلد، سطح إىل األكسجني بتوصيل ستقوم العالجية
كمية مستمرة بصورة الجسد يرصد ذلك؟ وراء من الفائدة فما الخاليا، إىل حقيقية
التي الدقيقة الشعرية الرشايني وكمية لألنسجة، يوفرها التي الغذائية واملواد الدماء
يوجد التي املناطق يف أكثر دموية أوعية تنمو وسوف الجسد، من منطقة كل تغذِّي
إىل حاجة وجود عىل جيًدا مؤًرشا يُعترب ذلك ألن نظًرا األكسجني؛ من قليلة كميات بها
صحيًحا، الخاليا يخرتق الكريم يف األكسجني بأن االدِّعاء كان إذا حتى الدماء. من مزيد
توازنًا ًقا محقِّ الجلد، من الجزء ذلك يف الدماء كمية بتقليل ببساطة الجسد فسيقوم
كيميائية مادة مجرَد الهيدروجني بريوكسيد يعترب األمر، حقيقة يف داخليٍّا. فسيولوجيٍّا
يفرسِّ قد ما وهو املنخفضة، الرتكيزات عند خفيفة كيميائية بُحرقة شعوًرا تمنحك آكلة

والنضارة. بالتوهج املنعش الشعور ذلك
انظر العبوات. ملصقات عىل املكتوبة االدِّعاءات معظم عىل التفاصيل هذه م وتعمَّ
من بك تالعٍب عمليَة منتظمة بصورٍة تَِجْد اإلعالن، أو العبوة عىل امللصق إىل َكثَب عن
بمكاٍن النادر ومن التنظيمية. الجهات من تواطؤ ظل يف دة، معقَّ داللية لعبة خالل
تبدو سيجعلك وجهك عىل بالذات السحري املركَّب هذا حكَّ بأن رصيح ادِّعاء عىل العثوُر
إىل بالنسبة صحيح ادِّعاء وهو «ككلٍّ»، الكريم حول يُطرح االدِّعاء إن بل مظهًرا، أفضَل
من الكبرية الكميات حتى اآلن، تعلم كما — الرتطيب كريمات جميع ألن ككلٍّ؛ الكريم

البرشة. ترطِّب سوف — الثمن الزهيد «دبروبيز» كريم
بني فالعالقة بكثري؛ تشويًقا أقل التسويق عملية تصبح ذلك، تعرف أن بمجرد
يمكنك املنتج ادِّعاءات وبقراءة العميل، ذهن يف إال تنعقد ال األثر وفاعلية السحري املكون
جيش ِقبَل من بالغة بعناية مراجعتها جرت قد العبوات عىل امللصقات أن اكتشاف
خاصة وقانونيٍّا، لغويٍّا إحكامها عن فضًال امللصقات، إيحائية لضمان الخرباء من صغري
املجال، هذا يف العمل خالل من ب تتكسَّ أن أردَت (إذا امُلطَّلعة املتحذلقة األعنُي إىل بالنسبة
املعايري جهات إحدى يف تدريب فرتة قضاء وهو أال املعهود؛ الطريق يف بالسري أوصيك
هذه يف للعمل االنضمام قبل أخرى، تنظيمية جهة أي أو اإلعالن، معايري أو التجارية،

كاستشاري). الصناعة
حيال الوضوح غاية يف أكون أن يجب التالعب؟ من النوع هذا يف إذن الخطأ ما
مستحرضات فصناعة املستهلكني؛ حقوق عن رشًسا مدافًعا نفيس أعترب ال إنني ما: أمٍر
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شاء. أنَّى ماله إهدار يف حرٌّ والجميع العام، اليانصيب مثل الناس، أحالم تداعب التجميل
االحتيال أشكال عن فضًال — ُحبُور يف الراقية التجميل مستحرضات إىل أنظر أن يمكنني
الذين األشخاص عىل ذاتهم، األفراد يفرضها خاصة، طوعية رضيبًة باعتبارها — األخرى
يشرتون ال الناس أن عىل يتفق من أول أيًضا سأكون صحيح. نحو عىل العلم يفهمون ال
«تمثِّل ألنها بل بفاعليتها، ببساطة يؤمنون ألنهم الثمن الباهظة التجميل مستحرضات
عىل دالة أشياء رفاهيٍة، سلَع املستحرضات هذه تُعترب إذ ذلك»؛ من تعقيًدا أكثر هو ما

تُحىص. وال تُعدُّ ال مثرية كثرية ألسباب رشاؤها ويجري املكانة،
هذه ُمَصنِّعو ج يروِّ فأوًال: األخالقية؛ الناحية من بالحياد تها بُرمَّ املسألة تتسم ال لكن
الجسدية الصحة أن لفكرِة يروِّجون إنهم والبُُدن؛ للمدخنني مخترصة وسائل املنتجات
البسيطة التقليدية الرياضة بممارسة ال باهظة، منتجات استخدام خالل من بلوغها يمكن

الزائف. العلم عالم يف ظهوره يكثر آخر موضوع هذا الخرضاوات. وتناُول
أن فكرة تبيع فهي للعالم؛ مضلِّلة رؤيًة اإلعالنات هذه تبيع ذلك، إىل باإلضافة
القوة عرب — يزعمون بل والنظرية، األدلة بني الدقيقة العالقة حول يدور ال العلم
الَخَلوية مركَّباتهم خالل ومن الدولية، اإلعالنية موازناتهم خالل من لهم املتوافرة الهائلة
املنتجات وباقي فيتيجال»، ببتديك و«تنسور واي»، إكس «نيوترليوم الصغر؛ املتناهية
والجزيئات، املعادالت، من طالسمه فكُّ يمكن ال ُهراء حول يدور العلم أن — األخرى
ذوي أشخاص من شاملة توجيهية وبيانات مظهرها، يف العلمية البيانية واملخططات
مظهرها يف الِعلمية األشياء هذه وأن البيضاء، امَلعاِطف يرتدون مجاالتهم يف َحيْثية
األرباح. تحقيق بغرض يشء، ال ِمْن وفربكتها وابتداعها، اختالقها، يجري ربما ببساطة
كما قوة، من أوتيَت ما بكل للفهم، قابل غري العلم أن فكرَة الرشكات هذه ج وتروِّ
تمثيًال يُمثَّْلن ال الالتي الجذَّابات، الشابَّات للنساء أسايس بشكل الفكرة هذه يروِّجون

املختلفة. العلوم مجاالت يف لآلمال، ُمَخيِّب حدٍّ إىل كافيًا،
للمراهقات» املتكلمة باربي «ُدمية عالِم لرؤية الرشكات هذه ج تروِّ األمر، حقيقة يف
جميل، خافت صوٌت عنها يصدر صغرية صوٍت دائرَة داخلها وضع الذي ماتل، من
«أُِحبُّ صعب!» الرياضيات «صفُّ مثل: أشياء قول من خاللها من الدُّمية تتمكَّن حتى
ديسمرب يف أزرارها. عىل تضغط عندما وذلك ُمحتشمة!» مالبس ارتَديْت و«هالَّ التسوق!»
مئات يف الصوتية الدوائر بتغيري النسوية» باربي من «التحرُّر منظمة قامت ،١٩٩٢
األمريكية. املتاجر يف جو» آي «جي وُدمية للمراهقات املتكلِّمة باربي دمية من الدُّميات
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واثق، جميل بصوت يكِذبون» ال «املوتى تقول: باربي ُدميات كانت الكريسماس، يوم ويف
«صفُّ األشجار: تحت قائلة تصيح بية الصِّ بها يلهو التي جو آي جي جنود كان فيما

التسوق؟» يف ترغب «هل ويسألون: صعب!» الرياضيات
بعُد. باربي من التحرُّر منظمة عمل ينتِه ولم
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املِثلية املعاجلة

نكون أن يجب املجال، هذا يف واحدة خطوة نخطو أن قبل لكن الكتاب. جوهر إىل واآلن
اهتماًما ا مهتمٍّ لسُت فأنا تعتقد، قد مما الرغم عىل ما؛ أمٍر حيال الوضوح منتهى يف
ينصبُّ اهتمامي إن ذاتها). حد يف مريبة تسويقية (عبارة والبديل ل املكمِّ بالطب طاغيًا
يف — الشديد باالنجذاب أشعر كما والشفاء، الجسد حول ومعتقداتنا الطب، دور عىل
فوائد ملعرفة األدلة جمع بها يمكننا التي للطريقة الدقيقة بالتفاصيل — اليومي عميل

بعينه. طبي ل تدخُّ أي تطبيق ومخاطر
أداتنا. هي ذلك، كل وسط امِلثلية، املعالجة تُعترب

إحدى كون نعرف كيف وهو: أال العلم؛ يف املوضوعات أهم أحد هنا نناقش لذا
أو وجه، كريم صورة يف الطبي التدخل هذا كان سواء ناجحة؟ الطبي التدخل وسائل
أو الرتبية، يف تدريبي برنامج أو فيتامني، قرص أو مدريس، تمرين أو ديتوكس، نظام
التدخل وسائل إحدى الختبار املطلوبة املهارات تختلف ال القلبية، للنوبات مضاد ار عقَّ
األدلة عىل القائم الطب تدريس وسائل أوضَح امِلثلية املعالجة وتُعترب منها. أيٍّ يف الطبي
واألقراص صغرية، سكرية أقراًصا يَِصفون امِلثلية املعالجة ُمختَيصِّ أن بسيط: لسبب

دراستها. يف العالم يف الدوام عىل األشياء أسهل هي
أكثر الدواء تجارب وتصميم األدلة عىل القائم الطب عن ستعرف القسم، هذا بنهاية
الخاطئ، االتجاه يف التجارب تَميض أن يمكن كيف ستفهم العادي. الطبيب يعرفه مما
املبالغة إىل نميل وملاذا الوهمي، العالج أثر يعمل وكيف خاطئة، إيجابية نتائج وتُفيضإىل
عن خرافٍة َخْلق يتم كيف أيًضا سرتى أنك أهمية واألكثر األقراص. فاعلية تقدير يف
جميع باستخدام امِلثْلية، املعالجة صناعة طريق عن عليها واإلبقاء وترسيخها، الصحة،
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الكربى الدواء رشكات تستخدمها والتي العامة، عىل أي عليك؛ تماَرس التي نفسها الُخدع
املثلية. املعالجة من بكثري أكرب هنا املوضوع األطباء. لخداع

املثلية؟ املعالجة هي ما (1)

املثلية املعالجُة ِعي تدَّ فبينما البديل؛ للطب النموذجي املثاَل امِلثْلية املعالجة تُعترب ربما
لتلبية مستمرة بصورة كتابته تُعاد تاريخها فإن الثري، التاريخي اإلرث ُسلطِة توافَر
وعلمي د معقَّ بإطار املثلية املعالجة تحظى إذ معارصة؛ لسوٍق العامة العالقات حاجات
منارصوها ويؤكد اإلطار، هذا صحة عىل علمي دليل توافر دون عملها، لطريقة الطابع
البحوث إجراء جرى بينما صحًة، أفضل األشخاص تجعل األقراص أن شديًدا تأكيًدا
العالج عن كثريًا تختلف ال أنها وظهر لها، حرص ال تجارب خالل من عليها، العميقة

الوهمي.
الثامن القرن أواخر يف هانيمان صمويل يُدَعى أملاني طبيٌب املثلية املعالجَة ابتكر
ووسائل والتطهري، الفصد، عمليات من يتألَّف السائد الطب كان الذي الوقت يف عرش.
ِمْن الجديدة العالجية الوسائل استحضار يجري كان وعندما وَخِطرة، الة، فعَّ غري أخرى
«أطباء»، أنفسهم عىل يُطِلقون كانوا املعرفة سلطَة يدَُّعون أشخاص طريق عن يشء ال
طبيٍّا حالٍّ تبدو املثلية املعالجة كانت العالجية، مزاعمهم لدعم قليلة أدلة وجود ظل ويف

ا. جدٍّ معقوًال
كلمة توجد وال — قرَّر ألنه نظًرا منافسيه؛ نظريات عن هانيمان نظريات اختلفت
أعراِض توليد يمكنها مادٍة اكتشاُف بمقدوره كان إذا أنه — ذلك عن للتعبري أفضل
يف نفسها املادة استخدام حينئذ يمكن اء، األصحَّ األشخاص أحد جسد يف األمراض أحد
هانيمان يقرتحه ِمثْيل عالٍج أول كان مريض. شخص جسد يف نفسها األعراض معالجة
هانيمان تناول وقد املالريا. ملرض عالًجا استخدامه جرى الذي الكينا، شجر لحاء هو
تشبه أنها قرَّر أعراٌض له ووقعت كبرية، بجرعة الكينا، شجر لحاء من بعًضا نفُسه

نفسها: املالريا أعراض

والنعاس، بالضعف وشعرت الفور، عىل باردة أصابعي وأطراف قدماي صارت
شعور لديَّ وثار ومتسارًعا، صعبًا نبيض وصار بقوة، الخفقان يف قلبي وبدأ
واحمرار الرأس، يف نبٌض … إعياء … املحتمل غري واالرتجاف باالضطراب
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يف تصلُّب … الذهول من حالة … متقطعة ى حمَّ … شديد وظمأ الخد، يف
… الجسد

وهكذا.
شجر من أجزاءً تناولوا إذا األعراض لهذه سيتعرَّضون الجميع أن هانيمان افرتض
غري فعٍل ردَّ يعدو يكن لم هانيمان به مرَّ ما أن عىل أدلٍة توافر من الرغم (عىل الكينا
أهمية األكثر ولعل املالريا). مرض بأعراض له عالقة ال ذاتي س تحسُّ عن ناتًجا عكيس
فستعاِلج الكينا، باملالريا املصابني األشخاص أحَد أعطى إذا أنه أيًضا قرَّر قد هانيمان أن
امِلثل» يعالج «امِلثل نظرية وتُمثِّل حدوثها. يف تتسبَّب أن من بدًال املالريا أعراَض الكينا

املثلية.1 املعالجة يف األول َ املبدأ جوهرها، يف اليوم، ذلك يف ابتكرها التي
تُخلِّف قد إنها إذ خطريًا؛ أمًرا واألعشاب الكيميائية املواد َوْصف يكون أن املمكن من
لكن هانيمان). أشار مثلما أعراض، ظهور إىل تؤدِّي (فهي الجسد عىل حقيقية آثاًرا
أحد يُعدُّ الذي الثاني، امُلْلِهم اكتشافه خالل من املشكلة لهذه حلٍّ إىل هانيمان ل توصَّ
هانيمان قرَّر فقد اليوم؛ الناس معظم يعرفها التي امِلثلية للمعالجة الرئيسية السمات
مادة أي تركيز تخفيف أن — األمر عن للتعبري هذه إال كلمة توجد ال أخرى، مرة —
الشبيهة التطبيبية قدراتها «يدعم ما وهو األعراض، عالج عىل قدرتها «تقوية» إىل يُفيض
بل الجانبية. آثارها تقليل إىل يؤدِّي الحظ، يتفق كيفما نفسه، الوقت ويف األرواح»، بقدرة
أكثر، مادة أي تركيز تخفيف تم كلما إنه بقوله ذلك، من أبعَد ِلَغوٍر مىض قد هانيمان إن
تركيزها كان حال يف ظهورها إىل تؤدِّي كانت التي األعراض عالج عىل قدرتها زادت

خفيًفا.
يجب التخفيف عملية أن هانيمان فقرَّر تكفي، البسيطة التخفيف عمليات تكن لم
الشعور أو العالجي، املنتج ُهوية االعتبار يف آخذًا للغاية، محدَّدة طريقة َوْفق تجري أن
عملية كل فمع الرَّج». «عملية عليها أطلق عمليًة هانيمان ابتكر لذا واملناسبة؛ بالطقس
رضبات بعْرش َطْرِقِه طريق عن العالج عىل يحتوي الذي الزجاجي اإلناء يَُرجُّ تخفيف،
رسوج بصانع هانيمان استعان الغرض، هذا أجل ومن َمِرن». صلب «جسم عىل قوية
َخيْل. بشعِر وَمْحُشوٍّ جانبيه أحد يف بالجلد مغطٍّى عليه موًىص خشبيٍّ َطْرٍق لوِح لبناء
اليوم، إىل املثلية املعالجة أقراص مصانع يف تجري القوية العرش الرضبات هذه تزال وال

الغرض. لهذا خصوًصا مة مصمَّ دة معقَّ روبوتات خالل من األحيان بعض يف
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يُطَلق وصار السنني، عرب العالجات من واسًعا طيًفا املثلية املعالجة و ُمختَصُّ ر طوَّ
كلمة من (املشتقة proving أو «اإلثبات» التفخيم، سبيل عىل تطويرها، عملية عىل
عرشات، إىل شخص من مًعا، املتطوعني من مجموعٌة فيجتمع األملانية). Prufung
الرتكيزات من عدٍد َوْفق «إثباته»، يجري الذي العالج من جرعات ستَّ ويتناولون
والجسدية، العقلية، باألحاسيس يومية مالحظات تدوين مع يومني، مدار عىل املختلفة،
الفحص، عملية وبنهاية الفرتة. تلك خالل اختُِربت التي األحالم، ذلك يف بما والشعورية،
الطويلة القائمة هذه وتصبح اليومية، املذكِّرات من املعلومات اإلثبات عملية قائد يجمع
«صورة األشخاصبمنزلة من صغري عدد من املستقاة األعراضواألحالم من املنهجية غري
الحاالت، بعض يف بها، االلتزام ويجري كبري، كتاب يف مكتوبة العالج، لذلك الَعَرض»
األعراض مطابقة فسيحاول املثلية، املعالجة ُمختَيصِّ أحد إىل تذهب وعندما الوقت. طوال

واختبارها. فحُصها يجري التي العالجات أحد فيها يتسبَّب التي باألعراض لديك
الخربات َكْون من تماًما التأكد يمكن ال بدايًة، النظام. هذا يف حقيقية مشكالت هناك
يشء إىل أو يتناولونها، التي املادة إىل ترجع اإلثبات» عملية عىل «القائمون بها يمرُّ التي
الوهمي «العالج أثر إىل األمر يرجع ربما اإلثبات. بعملية اإلطالق عىل له عالقة ال آخر
بمشاعر خالله من األشخاص يشعر الذي الوهمي، العالج أثر عكس وهو السلبي»،
حاًال بالغثيان تشعر جْعِلك عىل قدرتي عىل (أراهن ذلك يتوقعون ألنهم نظًرا سيئة؛
وربما تناولتَها)، التي األخرية املصنَّعة الوجبة ُصنع طريقة عن الحقائق بعض بإخبارك
وربما األريكة؟) هذه يف براغيث هناك (هل الجماعية الهسترييا من نوٍع إىل األمر يرجع
أيِّ عىل سيحدث كان اإلثبات عملية يف املشاركني أحد لدى املعدة يف أَلٍم إىل األمر يرجع

وهكذا. مًعا، خفيفة بْرٍد بنوبة جميًعا أُصيبوا وربما حال،
«اإلثباتات» هذه تسويق يف تماًما ناجحني املثلية املعالجة و ُمختَصُّ كان لكن
www كيميست ذا بوتس موقع زرت إذا صحيحة. علميًة فحوصاٍت باعتبارها
لتعليم املوقع يقدِّمها التي بالدورة والتحقَت مثًال، ،.bootslearningstore.co.uk
فسرتى، البديلة، العالجات حول فأكثر عاًما ١٦ العمر من يبلغون الذين األطفال
من يعلِّمون أنهم املثلية، املعالجة عالجات حول املفهومة غري دة املعقَّ الفنية اللغة ضمن
ليس وهذا إكلينيكية». «تجارب تمثِّل هانيمان إثباتات كانت كيف الدورة هذه خالل

الوجود. شائعة املزاعم هذه لكن اآلن، ترى مثلما صحيًحا،
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تجري التي الفسيولوجية للعمليات الكامل بالتجاهل هانيمان — أَْوَىص بل — أقرَّ
تَِلج أسود، صندوًقا باعتبارها العمليات هذه مع هانيمان تعامل فقد الجسد؛ داخل
عىل العالج وآثار العملية، البيانات سوى يدعم ولم منه، اآلثار وتَخُرج إليه العالجات
حالة كل يف امُلالَحظة والظروف األعراض إجمايل «يُعترب هانيمان: قال (فقد األعراض

العالج»). اختيار إىل بنا يؤدِّي أن يمكن الذي األوحد املعيار هو فردية
يعالج «الدواء بأن القائل الحديث البديل الطب ُمختَيصِّ لطرح الضد سبق ما يمثِّل
اإلشارة أيًضا املثري من األسايسوفهمه.» السبب بمعالجة نحن نقوم بينما األعراضفقط،
يذكر لم طيٌِّب» طبيعي هو ما «كلُّ ملقولة فيها ج يروَّ التي األوقات هذه يف هانيمان أن إىل
ِعلم. رجَل باعتباره لنفسه ج يروِّ وكان «طبيعية»، باعتبارها املثلية املعالجة عن شيئًا

يفتخر هانيمان وكان بالنظريات، مهووًسا هانيمان زمن يف التقليدي الطب كان
الجسد. عمل وآليات للترشيح «العقالني» الفهم من قاعدٍة عىل ممارساته بتأسيس بشدٍة
الِذع نحٍو عىل املثلية املعالجة ُمختَيصِّ يتَّهمون عرش الثامن القرن يف األطباء وكان
أما األشخاص. حالة ن تحسُّ مالحظات عىل املفِرط االعتماد وهو الرصف»، «التجريب ب
اآلليات تفاصيل تَجاُهَل رحب بصدر تتقبَّل الطب مهنة فصارت األوضاع؛ ت فتغريَّ اآلن،
التخيل إىل (نهدف الة فعَّ العالجات أن تُظِهر التجارب بيانات دامت ما الفسيولوجية،
عىل حرصية بصورة املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يعتمد بينما الفعالة)، غري العالجات عن
ربما فاعليتها. عدم عىل الكثرية السلبية التجريبية األدلة ويتجاهلون العجيبة، نظرياتهم
تكون قد واملعنى الخطاب يف الدقيقة التحوالت هذه لكن بسيطة، نقطة هذه تكون

كاشفة.

الرتكيز تخفيف مشكلة (2)

فعًال ناجحًة كونها إىل وننظر املثلية، املعالجة عن الحديث يف أكثر ُقدًما نميض أن قبل
أوًال. نُِزيلها أن يجب أساسية مشكلة فهناك ال، أم

بقاء عدم لدرجة تخفيفها يجري املثلية املعالجة عالجات أن الناس معظم يعرف
يتم مًدى أي إىل هو: تعرفه ال قد ما عليها. يحصلون التي الجرعة يف منها جزيئات أيِّ
املثلية املعالجة عالجات من أليٍّ التقليدية التخفيف درجة تبلغ العالجات؟ هذه تخفيف
لكل واحدة قطرة بمقدار تخفيفها جرى قد األصلية املادة أن يعني ما وهو ٣٠يس،
عىل املثلية؟» املعالجة هي «ما قسم يخربك سوف مرة. ثالثني هذا تكرار مع قطرة؛ مائة
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ُمختَيص تضم التي املؤسسات أكرب — املثلية املعالجة ُمختَيص لجمعية اإللكرتوني املوقع
مليون لكل واحد جزء من أقل ن تتضمَّ «٣٠يس أن — املتحدة اململكة يف املثلية املعالجة

األصلية.» املادة من جزء
من شيئًا أظن، فيما جزء»، مليون لكل واحد جزء من «أقلُّ يمثِّل
املعالجة مركَّبات ألحد ٣٠يس قيمة فتمثِّل الرتكيز؛ تخفيف لقدِر التقليل
متبوًعا واحد أي ٦٠١٠؛ باألحرى أو ،٣٠١٠٠ لكل واحد تركيز نسبَة املثلية
لكل واحًدا هذه التخفيف نسبة تبلغ فهم، سوء أي ولتجنب صفًرا. بستني
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
«جزء املثلية: املعالجة ُمختَيص جمعيِة عباراِت باستخدام بصياغتها أو ،٠٠٠٠٠٠٠٠
ما وهو جزء»، مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون لكل واحد

األصلية.» املادة من جزء مليون لكل واحد جزء «عن قطًعا «يقل»
عىل يزيد ال ما هناك مالئم، منظور يف األمور وضع يتسنَّى وحتى
السباحة حمام يف ماء جزيء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
املسافة يعادل فيما (أي كيلومرت مليون ١٥٠ قطرها املاء من دائرًة ْر تصوَّ األوليمبي.
تخيَّْل املسافة. هذه يقطع حتى دقائق ثماني الضوءُ يستغرق والشمس). األرض بني
يساوي ما هو هذا فيها، ما مادة من فقط واحد جزيء بها الحجم، بهذا املاء من دائرًة

٣٠يس.2 تخفيف
تخفيفات رشاء (يمكنك املثلية املعالجة عالجات ألحد ٢٠٠يس تخفيف نسبة عند
من أكثر بنسبة املعالجة املادة تركيز ف يُخفَّ املثلية)، املعالجة ملواد مورٍد أي من أعىل
من العملية إىل بالنظر أيًضا. الضخامة غاية يف بفارٍق بل الكون، يف الذرات عدد إجمايل
التخزين مساحة من مكعبة أمتار ٨٠١٠ × ٣ حوايل عىل الكون يحتوي أخرى، وجهة
وإضافة باملاء، املساحة هذه ملء جرى فإذا عائلة). لتأسيس مثالية مساحة (وهي

٥٥يس. تبلغ زهيدة تخفيٍف نسبُة ذلك عن فستنتج النشط، املكون من واحد جزيء
فيما املثلية املعالجة ُمختَيصِّ ادِّعاءات ق تحقُّ احتمالية عدم أن نتذكَّر أن يجب لكن
وال ما، حدٍّ إىل مهمة غري مسألًة تظلُّ يصفونها، التي األقراص عمل «بطريقة» يتعلَّق
ال هذه املثلية املعالجة أقراص أن وهي أال األساسية؛ مالحظتنا إىل بالنسبة أساسية تعترب
التخدير مواد عمِل «طريقَة» نعرف ال وبينما الوهمي. العالج من أفضل نتائج إىل تؤدِّي
مرة ذات عملها. بآلية جهلنا عىل ونستخدمها نتائج، «تؤتي» أنها نعرف فإننا العام،
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أحشائه يف بِمبْضعي أتجول وظلْلُت املرىض، أحد معدة يف عميق جرح بشق بنفيس قمُت
كان حني يف — ذلك إىل اإلشارة يلزم لصيق، إرشاف عليها — العمليات غرف إحدى يف
وجود الوقت ذلك يف املريض يزعج أو يزعجني ولم التخدير، مواد جراءَ الوعي عن غائبًا

التخدير. مواد عمل بآلية يتعلَّق بما معرفتنا يف فجوة
يد عىل مرة ألول املثلية املعالجة فيه ابتُِدَعت الذي الوقت يف ذلك، إىل باإلضافة
اإليطايل الفيزياء عاِلم ألن نظًرا باملرة؛ املشاكل هذه بوجود يعرف أحٌد يكن لم هانيمان،
محدَّدة كمية يف الجزيئات كمَّ بَْعُد عرفوا قد يكونوا لم بعده جاءوا ومن أفوجاردو أماديو
هي ما حينِها حتى نعرف نكن فلم الكون. يف الذرات عدد عن فضًال معينة، مادة من

الذرات.
خالل من املعرفة؟ من الجديد النوع هذا مع املثلية املعالجة و ُمختَصُّ تعاَمل كيف
األمر هذا يبدو ذاكرة.» يمتلك «املاء ألن نظًرا مهمة؛ غري الغائبة الجزيئات إن القول
لَت، تأمَّ إذا لكن باملاء. ممتلئًا اختبار أنبوَب األقل، عىل أو، إناءً تصوَّرت إذا معقوًال
ماءٍ جزيء شكل تشويه يجري فلن األشياء، هذه مقاييَس ممكٍن، مستًوى أبسط عىل
وتلك ُموٍح»، طفيف «أثٌر يبقى بحيث العطاس، زهرة لنبات ضخم جزيءٍ جراء صغري
فلن بأرسها. العمليَة املثلية املعالجة ُمختَيص من الكثري بها ر يتصوَّ التي الطريقة هي

أريكتك. شكل تغيري البازالء حبة حجم يف املعجون من صغرية قطعٌة تستطيع
أن صحيًحا يظل وبينما طويلة، لعقود باستفاضٍة املاء ِبنْيَة الفيزياء علماء َدَرس
الحركة تشري الغرفة، حرارة درجة عند فيها ذائٍب جزيءٍ حول بُنًى ستشكِّل املاء جزيئات
بواحد عمرها يُقاس حيث للغاية؛ العمر قصرية البُنَى هذه أن إىل للماء اليومية العشوائية

ا. جدٍّ قصرية صالحيٍة فرتَة يُعترب ما وهو أقل، حتى أو الثانية، من مليار ألف عىل
تجارب من اعتيادية غري نتائج األحيان بعض يف املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يستمد
التجارب هذه تحتوي املثلية. املعالجة فاعلية تُثبت النتائج هذه أن إىل ويشريون الفيزياء،
املثلية املعالجة مادة إعداد يجري (إذ أخرى مواضع يف اكتشافها يمكن مذهلة أخطاء عىل
اختالُفها ا جدٍّ دقيقة معملية اختبارات عىل بناءً يَثْبُت التي املادة وهي — عادة العالجية
تماًما، مختلفة بطريقة — املثلية املعالجة يف تُستخدم ال فة مخفَّ عالجية مادة عن الطفيف
فائقة معملية ُمَعدَّات خالل من ذلك بعد رصدها يجري مختلفة، مخزَّنة مكوِّنات من
و«داحض األمريكي الساحر أن إىل أيًضا اإلشارة تجدر ذلك، عىل رسيع وكمثال الدقة).
شخص ألي أمريكي دوالر مليون قدرها جائزًة َعَرَض راندي جيمس الكاذبة» االدِّعاءات
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أن إىل بوضوح وأشار معملية، ظروف َوْفق االعتيادية» غري «االدِّعاءات صحة يخترب
مستحٍرض بني موثوقة بطريقة التمييز طريق عن بالجائزة الفوز يستطيع شخص أي
أحٌد يتمكن ولم يختاره. أسلوب أي باستخدام تقليدي آخر ومستحرض املثلية للمعالجة

بالجائزة. الفوز من اآلن حتى
َفَجوات املاء» «ذاكرة ادِّعاء يف يزال فال الظاهري، معناه عىل األمر قبول تم إذا حتى
يزعم مثلما ذاكرة، للماء كانت إذا بنفسك. معظمها اكتشاف تستطيع كربى، مفاهيمية
املاء أن بد فال مناِسبة، ٦٠١٠ لكل واحًدا التخفيف نسبة وكانت املثلية، املعالجة و ُمختَصُّ
املثلية املعالجة يف يُستخدم للصحة مانح ف مخفَّ محلول عن عبارة بالتأكيد اآلن جميعه
يتدفق يزال، وال املاء، كان يشء كل من فبالرغم العالم. يف الجزيئات جميع من يتألَّف
كان لندن، يف أكتب هنا أجلس وأنا جسدي، يف الذي واملاء بعيد، أمد منذ البسيطة حول
يف التي املاء جزيئات بعض تجري وربما قبيل. ُكثُر آخرين أشخاص أجسام يف موجوًدا
التي املاء جزيئات بعض توجد وربما عينك. مقلة يف الجملة هذه أكتب حني يف أصابعي
هذه يف «بول») (بمعنى urine أو wee سأكتب هل أقرِّر وأنا عصيباتي يف تجري كانت
فهو البرش؛ بني مساويًا عامًال يَُعدُّ فاملاء اآلن؛ — هللا حفظها — امللكة مثانة يف الجملة

ُحب. السُّ إىل النظر سوى عليك ما مكان. كل يف ينتقل
يعرف كيف قبل؟ من رآه آخر جزيء كلَّ ينىس أن ماء جزيء يستطيع كيف
براز تذكُّر من بدًال العطاس، لزهرة تذكُّره خالل من ُجرحي مع التعامل املاء جزيء
املثلية املعالجة ُمختَيص أحد وتقدَّم مرة، ذات صحيفتي يف ذلك كتبت عظيموف؟ إسحاق
ذلك وفق العالجية، املادة بتخفيف األمر يتعلق ال الصحافة. شكاوى لجنة إىل بشكوى
عىل برسعة مرات عَرش املاء إناء ترضب أن هو عليك ما كل ج. الرَّ بعملية بل امُلختَص،
وأوضح الجزيئات. أحد يتذكر املاء سيجعل ما وهذا الخيل، ِبَشعر محُشوٍّ جلديٍّ سطٍح
أغبياء يبدون املثلية املعالجة ُمختَيص «جعلُت فقد ذلك، أذكر لم ألنني نظًرا أنني الرجل

الحماقة. من آخر عاَلًما إال العبارة هذه تمثِّل وال َعْمًدا.»
أن يجب املاء»، «ذاكرة عن املثلية املعالجة ُمختَيص جميع حديث من الرغم وعىل
ال صغرية، سكرية أقراًصا كونه يعدو ال عموًما، فعيل، بشكل املرء يتناوله ما أن نتذكَّر
ُمختَيص عىل يجب لذا املثلية؛ املعالجة طريقة عىل ف مخفَّ عالجي ماء من صغرية ملعقة
تذكُّر عملية هي كَّر السُّ وذاكرة أيًضا. كَّر السُّ ذاكرة يف التفكري يف الرشوع املثلية املعالجة
لكن الكون)، يف الذرات عدد من أكرب تخفيف عملية إجراء (بعد املاء تذكَّره قد كان يشءٍ
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شكاوى أريد ال ألنني واضًحا؛ أكون أن أحاول إنني جفافه. عند كَّر السُّ إىل تمريره جرى
أخرى.

أن بد ال الجسد، إىل يتذكَّره املاء كان شيئًا تذكَّر الذي كَّر السُّ هذا دخول بمجرد
اإلجابة يعرف أحد ال التأثري؟ هذا يكون أن عساه ماذا ما. تأثري إىل كَّر السُّ هذا يُفيض
جرعات نظام وفق يبدو، فيما بانتظام، األقراص تتناول أن يجب ولكن السؤال، هذا عن
يتم متباعدة فرتات عىل تُعَطى (التي التقليدية الطبية العقاقري جرعات يشبه محدَّد

منها). الجسد وتخلُّص ها تكرسُّ رسعة مدى وفق تحديدها

عادلة بتجربة أطالب (3)

انتصاًرا تسجل أن خاللها من تستطيع لن مشوِّقة، النظرية الفرضيات هذه تُعترب بينما
تخفيف مشكلِة إىل فيكتوريا، امللكة طبيب فوربس، جون السري أشار فقد نقاش؛ أي يف
إن عاًما. ١٥٠ مرور بعد أنُمَلة ِقيد النقاش يتحرَّك ولم عرش، التاسع القرن يف الرتكيز
كيف الواقع، يف ينجح؟ هل البساطة: غاية يف املثلية املعالجة مجال يف الحقيقي السؤال

ثماره؟ يُؤتي ُمعنيَّ عالج « «أيَّ أن نعرف
فوائد لرتسيخ ممكنة عملية أي تبدأ أن يجب لذا ا؛ جدٍّ ذاتية مسألة األعراض تُعترب
دعنا النقطة. هذه من واالنطالق الخاصة، الفردية وتجربته الفرد خالل من عالج أي
تؤتي املثلية املعالجة أن يَعتقد شخص مع — نتناقش ربما بل — نتحدث أننا ر نتصوَّ
مع أرسع، نحٍو عىل ن، يتحسَّ أنه ويشعر إيجابية، تجربة أنها يشعر شخص أُُكَلها،
فأنا ناجٌع. العالج كأنَّ أشعر أنني أعرفه ما «كلُّ هؤالء: مثل سيقول املثلية. املعالجة
كذلك وهو لهم، وبدهيٍّا واضًحا األمر يبدو مثليٍّا.» عالًجا أتناول عندما ن بتحسُّ أشعر
ومهما بساطتها. يف تكمن َعَواِرها، وأوُجه العبارة، هذه قوة إن ما. درجة إىل بالفعل

صحيحة. العبارة تظل حدث،
الوهمي.» العالج أثر سوى ذلك يكن لم ربما «حسنًا، قائًال: تنتفض ربما لكن
الناس، معظم يظن مما وتشويًقا تعقيًدا أكثر الوهمي العالج أثر أن إىل ذلك ويرجع
الخربة حول تتمحور الوهمي العالج أثر ففكرة سكري؛ قرٍص تناُول مجرد يتخطَّى بل
الطبية االستشارة وعملية املسبقة، والتوقعات العالجية، الوسائل إلحدى الكاملة الثقافية

ذلك. من وأكثر العالج، تلقيه أثناء املريض بها يمر التي
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سبيل عىل واحد، قرص من العالج يف فاعلية أكثر سكريني قرصني أن نعلم نحن
السكر، أقراص من لأللم فاعلية أكثر عالج امللحي باملاء الحقن عمليات أن ونعرف املثال،
عملية ألن لكن الجسد، عىل بيولوجيٍّا تأثريًا تؤثر امللحي باملاء الحقن عمليات ألن ال
تعبئتها، وطريقة األقراص، لون أن نعرف كذلك تأثريًا. أكثر عالجيٍّا تدخًال تبدو الحقن
أثر أن ونعرف مهمة. عوامل كلها كعالج، األقراص يصفون من ومعتقدات بل وثمنها،
كذلك الصدري. الخناق حتى بل الركبة، آالم لعالج اًال فعَّ يكون قد الوهمية العمليات
قويٍّا يعترب الوهمي فالعالج واألطفال. الحيوانات عىل مفعوله الوهمي العالج أثر يؤتي
هذا يف الوهمي» «العالج فصل تقرأ حتى عنه كثريًا تعرف ولن ا، جدٍّ ومخادًعا ا، جدٍّ

الكتاب.
يجعله املثلية باملعالجة العالج إن املثلية للمعالجة املؤيدين أحد يقول عندما لذا
ن تحسُّ يرجع ربما لكن ذلك، قبوَل أمانع «ال قائلني: نجيب ربما أفضل، بحال يشعر
توافر «لعدم نظًرا «ال»؛ ب اإلجابة عندها يستطيع وال الوهمي.» العالج أثر إىل حالتك
إنهم ال. أم الوهمي العالج أثر خالل من جاء ن التحسُّ هل ملعرفة» لديهم ممكنة طريقة
يف يكرروا، أن هو يفعلوه أن يمكن ما أقىص ولعل ا، حقٍّ السبب تحديد يستطيعون ال
فأنا ناجٌع. العالج كأن أشعر أنني أعرفه ما «كلُّ األصلية: عبارتهم سؤالك، عن اإلجابة

مثليٍّا.» عالًجا أتناول عندما ن بتحسُّ أشعر
حالتك ن بتحسُّ تشعر أيًضا ربما لكن ذلك، مع أتفق «حسنًا، ذلك: بعد تقول ربما
«األوهام من كثري ضمن فقط واحًدا يَُعدُّ ما وهو املتوسط»»، إىل «النكوص بسبب
تفكرينا طريقة يف األساسية القصور أوجه تمثِّل التي الكتاب، هذا يف املذكورة اإلدراكية»
يكشف الذي الوقت يف حولنا، من العالم يف وصالت أنماط رصد إىل بنا تفيض التي

ذلك. من أيٍّ وجود عدم َكثَب عن الفحص
األشياء تدور ظاهرٍة عن آخر تعبريًا األساس يف املتوسط» إىل «النكوص تعبري يَُعدُّ
إليها. يشريوا أن املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يحب مثلما طبيعية، دورة يف بموجبها جميعها
وأسابيع سيئة، وأيام طيبة أيام بك تمر ويختفي؛ يظهر الظهر يف أمًلا لديك أن لنفرتض
الحال هو هذا األفضل؛ إىل الحالة ن تتحسَّ مبلغه، األلم يبلغ وعندما سيئة، وأسابيع طيبة

ظهرك. آالم مع
هذه تتميز طبيعي». «تاريخ عليه يُطَلق ما عىل األمراض من الكثري تشتمل باملثل،
فن «يتمثل فولتري: قال ومثلما ن. تتحسَّ أن تلبث ال ثم البداية، يف حالتها بسوء األمراض
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مصاب أنك َهْب املرض.» عالج يف دورها الطبيعة تؤدي بينما املريض تسلية يف الطب
الراهنة. اللحظة يف بالبؤس تشعر ولكنك قليلة، أيام غضون يف حالتك ستتحسن بالربد؛
تحسني شأنه من ما تفعل أن حاالتها أسوأ يف األعراض تكون عندما بمكان الطبيعي من
وربما عنقك. حول أحشاءها وتعلِّق شاًة تذبح ربما مثليٍّا. عالًجا تتناول ربما حالتك.
َوفق العالجية الوسائل هذه أدرجُت (لقد لك حيوية مضادات كتابة عىل طبيبك تُْجرب

لُهرائها). التصاعدي الرتتيب
فستفرتض — بالربد اإلصابة عند شك بال سيحدث مثلما — ن تتحسَّ عندما ثم
مستوياتها أكثر عند األعراض كانت عندما كان، ما أيٍّا فعلتَه، ما أن تلقائية بصورة
سببه» هو إذن بعده، «حدث مغالطَة يمثِّل ما وهو قطًعا، شفائك يف السبب هو سوءًا
إىل ستعود فصاعًدا، اآلن من بالربد تُصاب مرٍة كل يف ذلك. إىل وما السببية، املنطقية
أظن «ال يقول: حني يف الحيوية، املضادات بعض كتابة أجل من معه تتشاحن طبيبك،
وستزداد السابقة، املرة يف نجح العالج ألن موقفك؛ عىل ستُِرصُّ لكنك صائبة»، فكرة هذه
جرَّاء العجائز النساء ستموت النهاية ويف الحيوية، املضادات لتأثري املجتمع مقاومة
يف العقالنية عدم من النوع هذا بسبب للميثيسلني؛ املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا

أخرى.3 قصة هذه لكن الشفاء، أسباب تفسري
ل تفضِّ كنت إذا رياضية، أكثر بطريقة املتوسط إىل النكوص مفهوم إىل النظر يمكن
الورقة بروس يضع عندما ويل»، كاردس يور «بالي فورسايث بروس برنامج يف ذلك.
أن احتمال يعرفون ألنهم «أكثر!» قائًال: جميعه الجمهور يرصخ السبورة، عىل ٣ رقم
أقل أم أعىل لعب ورقة إىل ننتقل أن تريدون «هل ،٣ من أكثر التالية اللعب ورقة تكون

«أقل!» أعىل؟» أعىل؟ ولد؟ من
عليه األمريكيون يطِلق فيما تتمثَّل املتوسط إىل للنكوص تطرًفا األكثر النسخة لعل
أحد ظهر متى الرائجة، القصة فَوْفق إلسرتيتيد»؛ «سبورتس مجلة يف الظهور شؤم
ِغالف الريايض يبلغ ال لكن الحال. به يسوء ما فرسعان املجلة، غالف عىل الرياضيني
العالم. يف الرياضيني أفضل أحد يكون أن أي رياضته؛ عرش عىل يرتبَّع عندما إال املجلة
من فيه، املجلة تظهر الذي األسبوع خالل الدوام عىل األفضل الريايض يصبح وحتى
و«ينكص عموًما، «الضجة»، أو الحظ، وينقيض . عاديٍّ غري حظٌّ يحالفه أن أيًضا املحتمل
فهم يف تُْفلح لم إذا النَّْرد. أحجار إلقاء عند يحدث مثلما نفسه، تلقاء من املتوسط» إىل
يف الظهور شؤم … سوى تجد ولن النكوص، لذلك آخر سبب عن البحث يف فابدأ ذلك،

إلسرتيتيد». «سبورتس مجلة
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«املضاعفات»، عن بالحديث عالجاتهم ُفَرصنجاح من املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يزيد
قبل سوءًا األعراض ازدياد إىل الصحيح العالج يؤدي قد األحيان بعض يف أنه بتوضيح
مروِّجو سيقول ما غالبًا باملثل، العالج. عملية من جزءٌ ذلك أن زاعمني ن، تتحسَّ أن
مع البداية، يف السوء من بمزيد يشعر املرء تجعل قد عالجاتهم إن الديتوكس منتجات
بعد للمريض يحدث يشء أي يُعدُّ العهود، هذه رشوط وَوْفق الجسد؛ من السموم خروج

العالج. وصف يف ومهارته للمعالج اإلكلينيكي الَحذْق عىل دليًال العالج تناول
ن، تتحسَّ أنك «تشعر ونقول: مجدًدا، املثلية املعالجة أنصار إىل نعود أن يمكن لذا،
ببساطٍة أو املتوسط»، إىل «النكوص إىل ذلك يرجع ربما لكن فيه، معك أتَّفق ما وهو
األقل عىل (أو «ال» قول هؤالء مثل يستطيع ال أخرى، مرة للمرض.» الطبيعي» «التاريخ
أي توافر لعدم نظًرا غضب)؛ نوبة يف ربما معنًى، أي لها يكون أن دون «ال» قول
التي األوقات يف وذلك ال. أم حال أي عىل سيتحسنون هل ملعرفة لديه ممكنة طريقة
«النكوص يكون ربما املثلية. املعالجة ُمختَيص أحد زيارة بعد يبدو فيما فيها يتحسنون
الطبيعية. الصحية حالتهم إىل املرىض هؤالء لعودة الصحيح التفسري هو املتوسط» إىل
تكرار إال هؤالء يملك ال أخرى، ومرة األحوال. من حال بأي ذلك يعرفوا أن يمكنهم وال
عندما بتحسن أشعر فأنا ناجع. العالج كأن أشعر أنني أعرفه ما «كلُّ األصلية: عبارتهم

مثليٍّا.» عالًجا أتناول
أحُد يتطرَّق عندما ولكن إليه، امُلِيضِّ يف يرغبوا أن يمكن ما أبعد هو هذا يكون ربما
ببعض يتفوَّه أو ناجعة»، املثلية املعالجة «إن ويقول: ذلك، من أبعد هو ما إىل هؤالء
األمور هذه مثل نقرِّر أن يمكننا فال املشكلة. هي تلك تصبح «العلم»، عن العبارات
هؤالء مثل يخطئ فربما أعاله، املذكورة لألسباب الفردية؛ الخربات عىل بناءً ببساطة
جاءت نتيجٍة اعتباِر يف يخطئون أو حقيقي، عالٍج أثَر الوهمي العالج أثِر اعتباِر يف
ومدهشة ملتبسة غري حقيقية حالة لدينا كانت لو حتى حقيقية. نتيجة أنها مصادفًة
الحذر ى نتوخَّ فسنظل شفائه، من ميئوس رسطان من حالته نت تحسَّ األشخاص ألحد
البحتة، املصادفة طريق عن األحيان، بعض يف ألنه الشخص؛ ذلك تجربة إىل االستناد يف

كثريًا. ليس ولكن األحيان بعض يف فعًال، املعجزات تقع
٢٣٣٧ حالة األسرتاليني األورام أطباء من فريٌق تتبَّع عديدة، سنوات مدار عىل
املرىض كان وبينما التلطيفية. الرعاية يف الرسطان من متأخرة مرحلة يف مريًضا
قيد عىل يظل منهم فقط املائة يف واحٌد كان أشهر، خمسة بعد املتوسط يف يموتون،
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«ذي صحيفة يف الدراسة هذه نرش جرى ،٢٠٠٦ يناير ويف سنوات. خمس بعد الحياة
كاآلتي: ، ُمَحريِّ نحو عىل إندبندنت»،

«إعجازية» عالجات نجاح ثبوت
الغذائية النظم مثل البديلة؛ العالجات أن عىل إحصائية أدلة األطباء وجد
عالج يبدو فيما يمكنها الروحي، والعالج األعشاب، ووصفات الخاصة،

لهم. معروفة غري األسباب تزال ال ولكن امُلْعِضلة، األمراض

تبحث (فلم إعجازية عالجات وجود إثبات إىل تحديًدا تهدف الدراسة تكن» «لم لكن
أظهرت بل غري)، ال فقط الصحيفة من تلفيًقا ذلك كان بل العالجات، هذه من أيٍّا الدراسة
يف ببساطة تحدث املدهشة األشياء أن وهو أال بكثري؛ تشويًقا أكثر شيئًا الدراسة هذه
ُفَرص ضعف من الرغم عىل الحياة، قيد عىل األشخاص يظل أن فيمكن األحيان، بعض
ادِّعاءات مع التعامل يجب بحثهم، يف الباحثون بنيَّ ومثلما معروفة. غري ألسباب ذلك؛
واحد نسبة يف روتينية، بصورة تحدث «املعجزات» ألن نظًرا بَحذَر؛ اإلعجازية العالجات
ويتمثَّل محدَّد. عالجي تدخل أي و«دون» نفسها، الدراسة َوْفق الحاالت من املائة يف
أحد خربة خالل من االستدالل نستطيع ال أننا يف البحثية الورقة هذه يف األسايس الدرس
نظر وجهة إلثبات انتقاءً انتقاؤهم جرى األشخاص، من مجموعة حتى أو األشخاص،

محدَّدة.
األفراد، من كبرية عينة أخذ يف اإلجابة تكمن النقطة؟ هذه من ننتقل كيف إذن،
االعتبار يف األخذ مع عالجهم، يف نأُمل الذين األشخاص يُمثِّلون الذين املرىض من عيِّنة
العملية هذه تمثِّل باختصار: مًعا. جميًعا الخربات هذه ودْمج الفردية، خرباتهم جميع
وال ، رسٌّ يوجد فال ذلك؛ من أكثر هو ما األمر يف يوجد وال إكلينيكيٍّا، أكاديميٍّا طبيٍّا بحثًا
وربما تماًما، واضحة عملية إنها مرايا. أو دخان وال مختلف»، منهجي «منظور يوجد
تصادفها سوف أخرى فكرة أي من أكرب، نطاق عىل أكثر، أرواًحا الفكرة هذه أنقذت

العام. هذا
العهد يف األوىل العالجية التجربة ظهرت فقد جديدة؛ فكرة هذه تُعترب ال كذلك
فقط مؤخًرا صار قد التغذية علم مفهوم أن من الرغم عىل أنه األمر يف واملثري القديم،
الطعام. حول تتمحور األوىل التجربة كانت الساعة»، «ُهراء عليه نطلق أن يُمكن ما
طعام حصص حول نرص نبوخذ للملك الرئييس الَخِيصِّ مع يتحدث دانيال النبي كان
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أن دانيال النبي أراد ونبيذًا، دسًما طعاًما اليهود أرسى طعام كان فبينما اليهود. أَْرسى
إذا الجنود حالة تسوء أن خشية القلُق الَخِيصَّ ساور فقط. الخرضاوات جنوده يتناول
حياته تصبح حتى بَخِيصٍّ يُفعل أن يُمِكن ما به يُفعل وأن الدسمة، وجباتهم يتناولوا لم
وسط؛ حل إىل للتوصل استعداد عىل دانيال النبي كان اآلخر، الجانب عىل حاًال. أسوأ

الدوام: عىل إكلينيكية تجربة أول إجراء فاقرتح

القطاني فليُْعطونا أيام. عرشة عبيدك «جرِّب … السقاة لرئيس دانيال فقال
الذين الفتيان مناظر وإىل أمامك، مناظرنا إىل ولينظروا لنرشب، وماءً لنأكل،

ترى.» كما بعبيدك اصنع ثم امللك. أطايب من يأكلون
األيام العرشة نهاية وعند أيام. عرشة وجرَّبهم الكالم هذا لهم فسمع
امللك. أطايب من اآلكلني الفتيان كل من لحًما وأسمن أحسن مناظرهم ظهرت

قطاني. ويعطيهم مرشوبهم وخمر أطايبهم يرفع السقاة رئيس فكان

١–١٦ األول: اإلصحاح دانيال: سفر

خاصة بصورة غامٌض يشءٌ يوجد ال ذلك؛ من أكثر األمر يف هناك ليس ما، درجة إىل
ال، أم ناجعة املثلية املعالجة أقراص هل معرفة أردنا وإذا عالجية، تجربة أي إزاء
من ُقْل عيِّنة، سنأخذ تفصيًال. كتلك تجربة عن نتحدث دعنا مماثلة. تجربة إجراء يمكننا
ونجعلهم مجموعتني، إىل عشوائيٍّا نقسمهم ثم املثلية، للمعالجة عيادٍة إىل شخص، مائتي
وتشخيص املثلية، املعالجة ُمختَيص أحد زيارة من بدءًا العملية مراحل بكامل يَُمرُّون
يف ولكن امُلختَص. يصفه أن يريد يشء ألي الطبية الوصفة عىل والحصول حاالتهم،
من املرىض عدد ِلِنْصف العالجية الوصفات سنغريِّ معرفتهم، ودون األخرية، الدقيقة
بشكل مفعولها تقوية يَْجِر لم فعالة غري أقراصسكرية تناول إىل أقراصسكرية تناول
عدد حساب يمكننا الحًقا، مالئم وقت يف ذلك، بعد املثلية. املعالجة خالل من سحري

حالتهم. نت تحسَّ ممن مجموعة كل يف األشخاص
ِحياَل القلق من كبريًا قْدًرا صادفُت املثلية، املعالجة ُمختَيصِّ مع حديثي خالل من
عمليًة كانت لو كما يكفي، بما واضحة غري عملية هذه كانت لو كما القياس، فكرة
ورياضية؛ علمية تبدو «قياس» كلمة ألن نظًرا معه؛ يتالءم ال مكان يف ا زجٍّ بيشء تَُزجُّ
أرسار أيَّ القياس عملية ن تتضمَّ ال جيًدا. ذلك حيال ونفكِّر قليًال نتوقف أن يجب لذا
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التجربة يف املشاركني نسأل فقط فنحن ة. خاصَّ أجهزة استخدام عىل تنطوي وال غامضة،
إجاباتهم. ونُحِيص ال، أم ن بتحسُّ يشعرون هل

من نطلب ربما — الخارجية العيادات يف األحيان بعض يف أو — التجارب إحدى يف
يومية، مفكِّرة يف يوميٍّا، عرشة إىل واحد من يتدرَّج مقياس عىل ركبتهم أَلِم قياس املرىض
اإلجهاد أثر قياس أو أسبوع، خالل باأللم فيها يشعرون ال التي األيام عدد حساب أو
فيها استطاعوا التي األيام عدد كم األسبوع؛ ذلك خالل حياتهم عىل له يتعرضون الذي
املنزلية األعمال حجم وما سريًا؟ قطعها استطاعوا التي املسافة وما املنزل؟ من الخروج
والذاتيَّة املباِرشة، البسيطة، األسئلة من عدد أيَّ تسأل أن يمكنك أداءها؟ استطاعوا التي
اآلالم. حدة من والتخفيف الحياة، تحسني يف املطاف نهاية يف الطب مهمة تتمثل إذ ا؛ جدٍّ
بنتائج نتائجنا مقارنة ونجعل معيارية، جعلها عىل ونعمل أكثر، العملية ر نُطوِّ ربما
من حالة ألي أكرب فهم تحقيق يف يُْسِهم طيِّب، أمر (وهو سهولة أكثر األخرى البحوث
ألنه نظًرا املثال؛ سبيل عىل العامة»، الصحة «استبيان نستخدم ربما وعالجها). الحاالت
الصحة «استبيان يمثل ال َخب، الصَّ هذا كل من الرغم عىل ولكن معيارية. «أداة» يَُمثِّل
امُلْستَبنَْي حياة حول األسئلة من بسيطة قائمة سوى معروف، هو كما العامة-١٢»،

مرضه. وأعراض
تجربة إجراء يُعترب إذن: هذا فتذكَّر لَطِوي، السُّ الخطاب مناِهِيض من كنت إذا
عالًجا العالج هذا أكان سواء — به معرتَف عالج عىل وهمي عالج باستخدام ضابطة
تَُقوِّض، فأنت بطبيعتها. امة هدَّ عمليًة — الطبي العالج أشكال من شكل أيَّ أو بديًال
واملعالجني واملرىض األطباء وتَْحِرم الزائف، اليقني أركاَن كتلك، تجربة إجراء خالل من

مىض. فيما هم تَُرسُّ كانت عالجات من
يف مثلما الطب مجال يف التجارب، سبَّبتْه الذي االنزعاج من طويل تاريخ هناك
يف كافًة الدفاعات أشكاَل الخلفيات جميع من األشخاُص وسيَنِْصب أخرى، مجاالت
ذاَت األدلة، عىل القائم الطب آباء أحد كوكرين، آرتيش وصف فقد التجارب. هذه مواجهة
وسائل بأنَّ الجراحني األطباء من مختلفة مجموعاٌت تدفع كيف — طريف بشكل — مرة
عالج أن كافة لهم َجِيلٍّ بشكل واضًحا كان فقد فاعلية؛ األكثر هي للرسطان عالجهم
يف مًعا منهم مجموعة فجمع ُقُدًما، ذلك من ألبعد كوكرين مىض األفضل. هو منهم كلٍّ
مسعاه يف وذلك واحد، آن يف واملتناقض الراسخ اآلخر يقنَي منهم كلٌّ يشهد بحيث غرفة،
إصدار فكرة بشدة القضاة يُعارض ربما باملثل، تجارب. إجراء إىل بالحاجة إلقناعهم
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يف لديهم األفضل املعرفة بتوافر منهم اعتقاًدا الهريوين؛ متعاِطي عىل مختلفة أحكام
عاَلم عىل األحوال من حاٍل بأي تقترص وال حديثة، معارك املعارك هذه فردية. حالة كل

املثلية. املعالجة
ل ونَُحوِّ املثلية، املعالجة عيادة من الخارجني األشخاص مجموعَة نصطحب لذا،
حالته. ن تتحسَّ منهم َمن ونرى وهمي، أثر ذات أقراص إىل أقراص من يتلقونه ما نصف
املعالجة أقراص عىل تُجرى وهمي عالج باستخدام ضابطًة تجربًة التجربة هذه وتَُعدُّ
عىل بالفعل التجارب هذه أُجريت فقد نظرية؛ افرتاضية مناقشة هذه وليست املثلية،
من أفضل نتائج عن تُسفر ال املثلية املعالجة أن إجماًال، ويبدو، املثلية، املعالجة عالجات

الوهمي. العالج
إيجابية نتائج هناك إن يقولون املثلية املعالجة ُمختَيصِّ سمعَت قد تكون ربما لكن
يف مذكورة تحديًدا التجارب هذه بعض نتائج رأيَت قد تكون ربما بل املثلية؛ املعالجة يف
قلب إىل وتأخذنا مدهشة، اإلجابة هنا؟ يحدث ماذا االستشهاد. سبيل عىل أخرى بحوث
بالءً تُبِيل املثلية املعالجة أن إىل تشري التجارب «بعض» هناك األدلة. عىل القائم الطب
العموم، وجه عىل وهي، التجارب، بعض سوى ليست لكنها الوهمي، العالج من أفضل
يعني ال تقنيَّة، جوانَب عىل منطويًا األمر يبدو وبينما منهجية». «أخطاء تكتنفها تجارب
مشكالت وهي التجارب، بها أُجريت التي الطريقة يف مشكالت هناك أن من أكثر األمر
للعالج. عادلة» «تجارب تكون أن من أقل التجارب أن إىل تشري التي الدرجة إىل كبرية
القصور أوجه تُعترب شك، بال الكفاءة عدم بحاالت البديل العالج أدبيات تَِعجُّ بينما
من يُعترب ربما األمر، حقيقة يف بأرسه. الطب مجال يف جدٍّا شائعًة مسألًة التجارب يف
ألن نظًرا القصور»؛ «أوجه بعض يكتنفها البحوث أنواع جميع إن القوُل بمكاٍن العدل
(غالبًا رخيص أو عميل هو وما مثايل، هو ما بني التوسط من نوًعا ن تتضمَّ تجربة كل
يعرف فبينما التفسري؛ مرحلة عند سيئة بصورة والبديل ل املكمِّ الطب أدبيات تفشل ما
أوجه إىل ويشريون منها، فائدة ال بحثية بأوراق يستشهدون كانوا ما إذا أحيانًا األطباء

إيجابي). يشء أي نقد إىل املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يميل ال القصور،
ونتائجها إجرائها أساليب وِذْكر كاملًة، البحوث، نرش بمكان األهمية من لهذا
الناس ألن مهمة؛ فكرة وهي الكتاب، هذا يف املتكرِّرة األفكار من واحدة وتلك ملراجعتها.
أن عىل القدرة لدينا تكون أن إىل نحتاج بحوثهم، عىل بناءً ادِّعاءات يُطلقون عندما
هل حول: النهائي حكمنا إىل ل ونتوصَّ املنهجية»، القصور «أوجه حجم بأنفسنا نقرِّر
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تَُعوق التي واألشياء عادلة»؟ «تجارب هؤالء تجارب كانت وهل ثقة؟ محل النتائج كانت
تعرفها. أن بمجرد للغاية بدهية تصبح عادلًة تكون أن عن التجارب

التعمية (4)

أو التجربة عىل القائمون يكون أن يف جيدة تجربة ألي املهمة السمات إحدى تتمثَّل
أقراص أو كَّرية السُّ املثلية املعالجة أقراص عىل حصلوا قد كانوا هل يعرفون ال املرىض
نتاج هو قياسه يجري فرق أي أن إىل نطمنئ أن نريد ألننا الوهمي؛ األثر ذات السكر
كان إذا أما األشخاص. تحيزات أو توقعات من نابًعا فرًقا وليس القرصني، بني الفرق
وأيهم الحقيقي، العالج عىل حصل قد املحبَّبني مرضاهم من بأيٍّ دراية عىل الباحثون
من ذلك يُغريِّ ربما أو اللعبة، بقواعد يلتزمون ال فربما الوهمي، العالج عىل حصل

واعية. غري أو واعية بصورة املريض، لحالة تقييمهم
الدم ضغط لتقليل ابتكاره جرى طبي قرص عىل دراسة أجري إنني أَُقْل دْعني
وأيُّهم الثمن، الباهظ الجديد الدم ضغط قرص يتلقى مرضاي من أيٌّ أعرف املرتفع.
وتجري الباهظ الجديد العالج ْون يتلقَّ ممن املرىض أحد يدخل الوهمي. العالج يتلقى
كثريًا أعىل بمعدل املعتادة، الحدود الضغط تجاوز إىل تشري له دم ضغط قياس عملية
فحص أُعيد لذا الثمن؛ الباهظ الجديد الدواء هذا يتلقى أنه خاصة أتوقع، كنت مما
أخرى، مرة الضغط قياس وعند خطأً.» أرتكب لم أنني من فقط «للتأكد دمه؛ ضغط

املرتفعة. القراءة وأتجاهل النتيجة هذه ن أُدوِّ لذا طبيعية؛ النتيجة تكون
وتفسري للقلب، الكهربية الرسوم تفسري مثل دقيقة؛ الدم ضغط قراءات تعترب ال
بشكل تُستخدم التي األخرى القياس وسائل من وكثري األلم، ودرجات السينية، األشعة
أعبث بأنني اإلطالق عىل داٍر غري الغداء، لتناول أذهب اإلكلينيكية. التجارب يف روتيني
دقيقة؛ غري أدلًة وُمْصِدًرا الدراسة، نتائج محطًِّما بالبيانات، ضوضاء ودون هدوءٍ يف
البيانات أن نسيان يف سيكمن أخطائنا أكرب (ألن الناس أقتل املطاف، نهاية يف ثَمَّ ومن
املعاناة تسبِّب السيئة املعلومات وأنَّ الواقعي، العالم يف خطرية قرارات التخاذ تُستخدم

والوفاة).
إجراء ضمان يف الفشل فيها أدَّى الحديث الطبي التاريخ من جيدة عديدة أمثلة هناك
بشأن الخطأ يف بأرسها الطب مهنة وقوع إىل عليها، يُطلق كما مناسبة، «تعمية» عمليِة
الصغرية الجراحات هل ملعرفة طريقة لنا تتوافر فلم أفضل. العالج طرق أيُّ تحديد
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من الجراحني من مجموعة جاء حتى املثال، سبيل عىل املفتوحة، الجراحات من أفضل
الزائفة، الدم وبَُقع َمادات الضِّ استخدام فيها جرى تماًما، مصطنعة تجربة وأجروا شيفلد

مريض. ألي أُجريت العمليات من أنواع أيُّ أحٍد معرفة عدم من للتأكد

مجموعة العالج بالوخز باإلبر

اة ا+جموعة اُ+عمَّ اة ا+جموعة غ, ا+عمَّ

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

ا+جموعة الضابطة

القصري. املدى عىل التحسن نسبة :1-4 شكل

وأْجَرْوا مًعا، األدلة عىل القائم الطب مجال يف الشخصيات أهم من بعٌض اجتمع
أن ووجدوا الطبية، العقاقري عىل التجارب أنواع جميع يف التعمية لعملية مراجعًة
دراستها تجري التي العالجات فوائد يف بالغت كافية، تعميٌة فيها تُْجَر لم التي التجارب
من بحفنة خاصة األخطاء، الصطياد مجهولة أداة مجرد ليست التعمية إن .٪١٧ بنسبة

البديلة. العالجات عىل الهجوم يف تُستخدم مثيل، املتحذلقني
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للتجارب مراجعٌة أظهرت املثلية، املعالجة تجارب من القريبة التجارب من سلسلة يف
عىل التعمية عمليات فيها أُجِريَت التي الدراسات أن الظهر، آالم لعالج باإلبر الوْخز عىل
داللة لها «ليست نتائج وهي باإلبر، بالوْخز للعالج ضئيلة فائدًة أظهرت صحيح نحٍو
التي التجارب أظهرت نفسه، الوقت يف الحًقا). ذلك يَْعنيه ما إىل (سنعود إحصائيٍّا»
جزءًا كان هل املريض فيها يعرف كان التي التجارب — تعمية عملية فيها تُْجَر لم
العالج (كان باإلبر بالوخز للعالج إحصائيٍّا هائلًة فائدًة — ال أم العالج مجموعة من
عن تتساءل كونك حال يف — باإلبر الوخز تجربة يف ضابط كعنرص املستخَدم الوهمي
مع «خاطئة»، مواضع يف اإلبر باستخدام أو مزيَّفة، إبر باستخدام مزيًَّفا، عالًجا — ذلك
أن يف يتمثَّل التجارب هذه مثل إجراء يف تعقيًدا األمور يزيد جديد طريف عنرص وجود
التي املزيَّفة الوخز مواضع أن األحيان بعض يف تزُعم سوف باإلبر الوخز َمَدارس إحدى
تلك بها تستعني التي الحقيقية املواضع تمثِّل إنما العالج يف أخرى مدرسة تستخدمها

العالج). يف املدرسة
بالرضورة. جيدة تجربة أي تُعترب وال ة، ُمهمَّ التعمية عملية تُعترب نرى، مثلما لذا،
تجارب هناك ألن نظًرا ناجع»؛ العالج هذا أن تُظهر تجربٌة هي «ها تقول: أن يمكنك ال
إن والعلماء األطباء يقول وعندما رديئة. تجارب وهناك عادلة»، «تجارب بمعنى جيدة،
هؤالء، نية سوء إىل ذلك يرجع ال عليها، يُعتمد وال املنهجي الَعَواُر شابََها قد ما دراسًة
صناعة رشكات من القادمة الرشاَوى عىل الحفاظ أو «الهيمنة»، عىل اإلبقاء محاولتهم أو
عملية إجراءُ شيئًا يكلِّف فال — رديئة بصورة تنفيذها جرى الدراسة ألن بل الدواء؛

عادلة. تكن لم البساطة بمنتهى التجربة وألنَّ — مناسبة تعمية

العشوائي التوزيع (5)

و ُمختَصُّ بها يستشهد التي التجارب بعض ونستعرض النظري، اإلطار من نخرج دعنا
للمعالجة لتجارب املستوى متوسطة دراسة اآلن أمامي ممارساتهم. لدعم املثلية املعالجة
تجربة وهي إرنست، إدوار الدكتور األستاذ أجراها العطاس، زهرة باستخدام املثلية
من فريدة تُعترب ال هنا الُقُصور أوُجَه أنَّ تماًما ح نوضِّ أن ويجب كثرية. أمثلة عن تُغني
ما سوى نفعل ال نحن نية. بسوء أترصف وال ضغينة، أي هنا أُْضِمر ال وأنني نوعها،

األدلة. تقييم عند واألكاديميون األطباء يفعله
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اثنتني حالة األكاديمي) املجال يف يقولون (مثلما «وآخرون» هيدلربانت بحث هكذا
ر املتأخِّ األلم لعالج العطاس زهرة باستخدام املثلية للمعالجة يخضعن امرأة وأربعني
هذه تبدو الوهمي. العالج من أفضل نتائج إىل أدَّى قد العالج أن ووجدوا للعضالت،
فلن أكثر، بإمعان نظرَت إذا ولكن ما، حدٍّ إىل منطقية دراسًة األوىل الوهلة من الدراسة
يُعترب التجربة. إطار يف اإلطالق عىل إليها اإلشارة جرت عشوائي» «توزيع عملية أي تجد
املرىض نضع فنحن اإلكلينيكية. التجارب يف آخر أساسيٍّا مفهوًما العشوائي التوزيع
ى تتلقَّ التي املجموعة أو كَّرية السُّ الوهمي العالج أقراص ى تتلقَّ التي املجموعة يف عشوائيٍّا
يضع أن خطر هناك يصبح ذلك، نفعل لم إن ألننا كَّرية؛ السُّ املثلية املعالجة أقراص
يعتقد الذين املرىض — واعية غري أو واعية بصورة — املثلية املعالجة ُمختَصُّ أو الطبيب
يف أمل ال الذين املرىض ويضع املثلية، باملعالجة العالج مجموعة يف يتحسنون قد أنهم

النتائج. يُزيِّف ثم ومن الوهمي؛ العالج مجموعة يف شفائهم
السابع القرن يف بها جاء من أول كان فقد جديدة؛ فكرة العشوائي التوزيع ليس
يف عرصه يف األكاديميني تحدَّى بلجيكي ثوري وهو هلمونت، فان بابتستا جون عرش
قال التي عالجاته، مقابل «نظرية») عىل (بناءً والتطهري الفصد مثل عالجاتهم؛ اختبار
من أو املعسكرات، من أو املستشفيات، من «لنأخذ اإلكلينيكية. الخربة عىل أكثر تعتمد إنها
الجنبة، التهاب أو الحمى، من يعانون خمسمائة، أو فقري شخٍص مائتَْي آخر، مكان أي
نصيبي، من نصفهم يكون وربما قرعًة، نُجِر ثم مجموعتني، إىل هؤالء م ولنقسِّ إلخ.

مجموعتَيْنا.» من مجموعة كل يف املوتى عدد َوْلنََر … نصيبكم من اآلخر ونصفهم
توزيع معه يُْجَر لم الذي الحد إىل ُمْهِمٍل بتجربٍة قائم عىل العثوُر بمكاٍن النادر من
بصورة يشيع لكن والبديل. ل املكمِّ الطب عالم يف حتى اإلطالق، عىل للمرىض عشوائيٌّ
كاٍف؛ غري بشكل العشوائي التوزيع أسلوب فيها يطبَّق تجارب عىل العثور مدهشة
عىل القائمني أن نرى النظر تدقيق عند فإنه األوىل، للوهلة منطقية التجارب تبدو فبينما
ولكن عشوائي، بشكل املرىض يوزِّعون كانوا لو كما العبث، يُشبه بما قاموا قد التجربة
التي املجموعة عىل واعية، غري أو واعية بصورة للتأثري، أمامهم املجال ُمْفِسحني يََظلُّون

مريض. كل إليها ينضم
يجري الطب، فروع جميع يف اإلطالق، عىل بالكفاءة تتسم ال التي التجارب بعض يف
بحسب الوهمي العالج مجموعة أو العالج مجموعة داخل للمرىض عشوائي» «توزيع
الثاني ى ويتلقَّ الحقيقي، العالج األول املريض ى فيتلقَّ التجربة؛ إىل انضمامهم ترتيب
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يبدو وبينما وهكذا. الوهمي، العالج والرابع الحقيقي، العالج والثالث الوهمي، العالج
واسًعا الباب تفتح هائلة فجوة سوى يمثِّل ال الواقع يف فإنه يكفي، بما عادًال اإلجراء هذا

ُمحتَمل. منهجي لتحيٍُّز تجربتك يف
شفائه، يف أمل أي وجود عدم املثلية املعالجة ُمختَصُّ يَعتقد مريض وجود لنتصوَّر
فيأتي اه، يتلقَّ الذي العالج كان مهما أبًدا، ن يتحسَّ ولن اإلحباط إىل حالته تدعو مريض
غري من التجربة. إطار يف املثلية» «املعالجة عالج ى يتلقَّ مريض عىل الدراسة يف الدور
— واعية غري أو واعية بصورة أخرى، مرة — املثالية املعالجة ُمختَصُّ يقرِّر أن امُلستحيل
التجربة. يف باالشرتاك األرجح» عىل ا مهتمٍّ يكون «لن الخصوص وجه عىل املريض هذا أن
كان وقت يف العيادة إىل شفائه من امليئوس املريض هذا جاء إذا اآلخر، الجانب عىل ولكن
عن املسئول الطبيب يشعر فربما الوهمي، العالج مجموعة ملرىض التجربة يف فيه الدور
مجموعة يف املريض هذا مثل تسجيل حيال كثريًا أكثر بتفاؤل التجربة املرىضيف تسجيل

هذه. الوهمي العالج
العشوائي؛ للتوزيع املناسبة غري األخرى األساليب جميع عىل نفسه األمر ينطبق
بل إلخ. العيادة، إىل الذهاب تاريخ أو امليالد، تاريخ يف األخري الرقم بحسب أكان سواء
وأستَميُحك ُعملة، قذف طريق عن للمرىض عشوائي توزيع إجراء تزعم دراسات توجد
بأرسه) األدلة عىل القائم الطب مجال يف العامَل الطبيَّ املجتمَع ُعذًرا أستَميُح (بل عذًرا
إذ بالنتائج؛ للتالعب واسًعا املجاَل ذاته حد يف العمالت قذف يُفِسح أن من القلق يف
أفضل أعني آسف، ذلك. إىل وما الثالثة، االحتماالت أفضل عىل بناءً االختيار يجري قد

األرض. عىل سقطت لقد العملة، تلك أَر لم آه، الخمس. النتائج
من الرغم وعىل العشوائي، التوزيع عملية إلجراء بحقٍّ عادلة كثرية أساليب هناك
األسلوب يتمثل إضافية. مادية تكلفة أي إىل تحتاج ال فإنها املنطق، من قليًال تتطلَّب أنها
هاتٍف رْقِم بطلب يقومون التجربة يف املشاركني جعل يف العشوائي للتوزيع الكالسيكي
العشوائي للتوزيع برنامج عىل يحتوي كمبيوتر قبالة األشخاص أحد يجلس حيث محدَّد؛
املريض تسجيل من بالكامل االنتهاء عند إال اإلجراء بهذا بالتجربة القائم يقوم (وال
أكثر بني شعبيًة األساليب أكثر األسلوب هذا يُعترب ربما بالتجربة). االلتزام وإقراره
يجب حينها ألنك عادل»؛ «اختبار إجراءِ ضمان عىل يحرصون الذين تدقيًقا، الباحثني
شديٍد بِجدٍّ تعمل أن أيًضا عليك وربما التجربة، بنتائج تعبث حتى ا ُقحٍّ اًال دجَّ تكون أن
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تتعلَّم لكنك حاًال، الني الدجَّ من للسخرية مجدًدا سنعود العلمي. الدجل فنون تُتِْقن حتى
الحديث. الفكري التاريخ أفكار أهم إحدى اآلن

أثر الباحثون درس التعمية، يف مثلما ا؟ حقٍّ مهمة العشوائي التوزيع عملية هل
ووجدوا التجارب، من كبري لعدد النقدية الدراسات من هائل عدد يف العشوائي التوزيع
آثار تقدير يف تُباِلغ العشوائي التوزيع يف أمينة غري أساليب تَستخدم التي التجارب أن
الجودة الرديئة للتجارب الكربى املشكلة تتمثَّل ال األمر. حقيقة يف .٪٤١ بنسبة العالج
تكشف ال أنها يف بل العشوائي، التوزيع يف مناسب غري أسلوبًا استخدمت قد كونها يف
تحذير إشارة يُعترب ما وهو اإلطالق، عىل للمرىض العشوائي التوزيع «طريقة» عن
ال أخرى، مرة رديئة. بطريقة أُجريت قد التجربة أن إىل الغالب يف وتشري كالسيكية،
إجراء يف واضحة طرق عن تكشف ال التي فالتجارب ما؛ تحيٍُّز من انطالًقا هنا أتحدث
من تقريبًا يقرتب ما وهو ،٪٣٠ بنسبة العالج آثار تقدير يف تبالغ العشوائي التوزيع
الرداءة. منتهى يف أساليب باستخدام عشوائيٍّ توزيٍع عملياِت تُْجري التي التجارب نسبة
الباحثون يُفِصح ال عندما دوًما القلق باملرء يجُدر عامة، وكقاعدة األمر، حقيقة يف
لقد حاًال) هذا عن أتوقف بأن (أَِعُد حقيقًة ونتائجهم. أساليبهم عن كافية تفاصيل عن
ترتبط األكاديمية البحوث يف الكافية غري املعلومات كون عىل رائدتان دراستان أُجريت
إجرائها أساليب عن تكشف ال التي البحوث تبالغ ونعم، فيها، املباَلغ الرديئة، بالنتائج
وقد العلم. يف يشء كلَّ والتفاصيل الشفافية تمثِّل تقريبًا. ٪٢٥ بنسبة العالجات فوائد يف
محور بمنزلة — جانبهم من جريرٍة غري من — وآخرون هيدلربانت صار أْن تََصاَدَف
فربما ذلك)؛ يف لهم باالمتنان (وأشعر العشوائي التوزيع حول املناقشة هذه يف االرتكاز
لكنهم تماًما، مناسبة بطريقة ذلك فعلوا وربما ملرضاهم، عشوائي توزيع عملية أجروا

دراستهم. يف ذلك عن يكشفوا لم
املعالجة حول النقدي إرنست مقال يف الثماني الدراسات إىل أخرى مرة ِلنَُعد
نظًرا — جانبنا من تماًما اعتباطي اختيار وهو — العطاس زهرة باستخدام املثلية
الطب دراسات يف وتكراًرا مراًرا نشهدها التي الظواهر إحدى تبنيِّ الدراسات هذه ألن
الشديد، املنهجي بالقصور تتسم الثماني التجارب معظم أن وهي أال والبديل؛ ل املكمِّ
أكثر — املحرتمتان الدراستان أظهرت بينما املثلية، للمعالجة إيجابية نتائج عن وتكشف
الوهمي.4 والعالج املثلية املعالجة بني النتائج يف فرق وجود عدم — عدالة» «االختبارات

66



امِلثلية املعالجة

يُعتَمد «ال بحثًا إنَّ األطباء يقول عندما أنه — آُمل كما — اآلن ترى أن تستطيع إذن
بحثًا عمًدا األكاديميون يستبعد فعندما الخداع؛ قبيل من بالرضورة ذلك يُعترب ال عليه»،
ألدبيات منهجية مراجعة من البحوث، من آخر نوع أي أو املثلية، املعالجة يغازل رديئًا
إىل ببساطة بل األخالقي، أو الشخيص التحيُّز من نوع أي إىل ذلك يرجع ال الطبي، املجال
للعالجات، عادًال» «اختباًرا يمثِّل البحث يكن لم إذا جدوى، له ليس بحٌث ة ثمَّ كان إذا أنه
النوع هذا مثل إىل النظر يجب ثم ومن عليها؛ يُعتمد ال نتائج عن البحث هذا أسفر فقد

شديد. بحذٍَر البحوث من
أيَّ العشوائي التوزيع عملية إجراء يكلف ال أيًضا؛ هنا ومايلٌّ أخالقيٌّ بُْعٌد هناك
عالًجا سيتناولون هل بشأن التجربة يف املشاركني املرىض تعمية عملية تكلِّف وال أموال.
فعالة بصورة البحوث إجراء يتطلَّب ال عام وبشكل أموال. أيَّ وهميٍّا، عالًجا أم حقيقيٍّا
البحث. إجراء يف البدء قبل التفكريَ ببساطٍة األمر يتطلَّب بل بالرضورة، أكثر أمواًال وأمينة
أجَرْوها. َمن عىل إال الدراسات هذه يف القصور بأوُجه يتعلَّق فيما اللوم إلقاء يمكن فال
العلمي لألسلوب ظهورهم يُديرون من هم األشخاص هؤالء سيكون الحاالت، بعض ويف
العظيم الجديد املنهجي منظورهم يعدو ال املقابل يف قاًرصا». منهجيٍّا «منظوًرا باعتباره

عادلة». غري «اختبارات مجرد من أكثَر
الدراسات تميل وعموًما، بأرسه. البديل العالج أدبيات يف هذه البحث أنماط تنترش
بديل عالج أي أو املثلية، املعالجة ل تفضِّ التي الدراسات تلك هي تكون ألن القارصة
مصادر جميع استبعاد فيها جرى التي جيدة، بصورة امُلْجَراة الدراسات تميل بينما آخر،
عن تُْسِفر ال البديل الطب عالجات أن تُظِهر ِألَن فيها، للتحكم القابلة والخطأ التحيُّز

الوهمي. العالج من أفضل نتائج
الجودة بني تقريبًا طردية خطِّيَّة عالقة وهناك بعناية، الظاهرة هذه دراسة جرت
رداءة زادت فكلَّما عنها. تُسِفر التي والنتائج املثلية املعالجة تجارب من أليٍّ املنهجية
احتماالت ازدادت — أقل بصورة عادًال» «اختباًرا تمثِّل التجربة كانت كلما أي — التجربة
تقليديٍّا — األكاديميون ويقيس الوهمي. العالج من نتائجها يف املثلية املعالجة تفوق
جاداد»، «مقياس مثل معيارية أدواٍت استخدام خالل من الدراسات إحدى جودة —
ذكر «هل مثل: توٍّا؛ ذكرناها أشياءَ تشمل نقاط سبِع من تتألَّف قائمة عن عبارة وهو
إحصائية معلومات تقديم جرى و«هل املستخَدم؟» العشوائي التوزيع أسلوب الباحثون

كافية؟»
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عند يجري ما — البحثية إرنست ورقة من ُمْستًقى وهو — البياني الرسم يُظهر
يمكنك اليسار، إىل العليا الناحية يف املثلية. املعالجة تجارب عىل جاداد مقياس تطبيق
أن تجد والتي التصميم، يف هائلة قصور أوجه ن تتضمَّ التي الرديئة التجارب تالحظ أن
يمكنك اليمني، إىل السفىل الناحية يف الوهمي. العالج من ا جدٍّ كثريًا أفضل املثلية املعالجة
مع أْي القصوى؛ النتيجة وهي خمسة، من جاداد مقياس يف النتيجة باقرتاب أن ترى أن
عن تُسفر ال املثلية املعالجة أن بيان إىل البياني الخط ينحو التجارب»، «عدالة ازدياد

الوهمي. العالج من أفضل نتائج

مقياس جاداد (عدد التجارب)
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2-4 شكل

بالروايات أشبه غريبًا، شيئًا البياني؛ الرسم هذا يف غامًضا ا رسٍّ هناك أن غري
الجانب إىل الصغرية النقطة تلك تربز النهاية. يف إال فيها القاتل يُعرف ال التي البوليسية

68



امِلثلية املعالجة

خاللها من ق وتتحقَّ جودًة، األفضل العرش التجارب تمثِّل التي البياني، الرسم من األيمن
األخرى للتجارب العام االتجاه عن يِشذُّ واضح بشكل جاداد، مقياس يف النتائج أعىل
من األقىص الطرف يف فقط ِغرَّة، حني فعىل شاذًة؛ نتيجًة النقطة هذه تمثل جميًعا.
املعالجة أن وتُظِهر العام، االتجاه تكرس معقولة جودة ذات تجارُب تَْظهر البياني، الرسم

الوهمي. العالج من أفضل نتائج عن تُسِفر املثلية
تشكِّل التي البحثية األوراق بعض أعتقده: ما لك أقول أن أستطيع هنا؟ يحدث ماذا
جرى الَعْرش البحثية األوراق هذه أيُّ أعرف ال نتائجها. يف التالعب جرى النقطة هذه
حدث. أنه أظن ما هذا لكن ذلك، َفَعل َمْن أو ذلك، حدث كيف وال نتائجها، يف التالعب
الربوفيسور هو فها دبلوماسية. ِبلُغة العنيف النقد لصياغة األكاديميون يُضطر ما غالبًا
يف للدهشة املثرية الغريبة الحالة يناقش البياني، الرسم هذا م صمَّ الذي الرجل إرنست،
الرجل أن إىل وتخلُص سيدي» يا «نعم الدبلوماسية عبارته شفرة تَُفك ربما الرسم. هذا

أيًضا. ما خداع وجود إىل يشري

العلماء ل يُفضِّ ربما الظاهرة. هذه لتفسري عديدة َفْرِضيات هناك تكون ربما
العالجاِت وجٍه كل من تماثل املثلية املعالجة عالجات أن عىل يُِرصون الذين
األربع البيانات نقاط تُظهره الذي التالزم يعكس التايل؛ التفسريَ الوهميَة،
العالقة هذه استقراء وسيُفيض تقريبًا، الحقيقة (١–٤ من جاداد (نتائج
أقل عىل تنطوي التي التجارب، تلك تُْظِهر أْن ع توقُّ إىل بالعلماء التالزمية
امِلثلية املعالجة عالجات أن ،(٥ = جاداد مقياس (نتيجة للتحيُّز ممكن مجاٍل
التجارب نتائج متوسط أنَّ حقيقة لكن فة. ِرصْ وهمية عالجات كونها تعدو ال
مع تتوافق الفكرة، هذه مع يتناقض جاداد مقياس عىل نقاط ٥ البالغ العرش
واملقتنعني منهجيٍّا املاهرين املثلية املعالجة ُمختَيصِّ بعَض إن القائلة الفرضية
األمر، حقيقة يف لكنها، مقنعًة، تبدو أبحاث نتائج نرشوا قد كلهم) (ال بآرائهم

بها. موثوق غريُ

املسألة هذه ليست الكبرية، الصورة إطار ويف وجانبية، لالهتمام مثرية املسألة هذه لكن
االعتبار، يف املريبة الدراسات هذه بأخذ وحتى العموم، وجه عىل ألنه، نظًرا أهمية؛ ذات
من أفضل ليست املثلية املعالجة أنَّ العموم، وجه عىل تُْظهر، املاورائية» «التحليالت تََظلُّ

الوهمي. العالج
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املاورائية؟ بالتحليالت نعني ماذا

املاورائي التحليل (6)

يف ساهمت فكرة وهي حنٍي، إىل أعرضها، التي الكبرية األفكار آخر الفكرة هذه ستكون
املاورائي التحليل عملية تُعترب الدوام. عىل تلتقيهم سوف مما أكثر أشخاص أرواح إنقاذ
من النتائج جميع جمع هو عليك ما كلُّ الجوانب؛ بعض من تنفيذه، يف ا جدٍّ بسيًطا أمًرا
وإجراء كبري، إحصائي بيان يف جميًعا َدْمجها ثم ، معنيَّ موضوع حول التجارب جميع
النتائج جميع حول لديك الكيل الَحْدس عىل االعتماد من بدًال الالزمة، الحسابية العمليات
نحو عىل مفيدة املاورائي التحليل عملية وتعترب الصغرية. تجاربك من تجربة كل من
حاسمة، إجابة عن تُسِفر أن من أصغر منها كلٌّ كثرية، تجارب هناك تكون عندما خاصٍّ

نفسه. املوضوع تبحث جميًعا لكنها
استخدام ويجري العشوائي، التوزيع فيها ُطبَِّق تجارب َعْرش ُقْل، هناك، كان إذا لذا،
املعالجة خالل من ن تتحسَّ الربو أعراض هل تبحث كعنرصضابط، فيها الوهمي العالج
ضمُّ يمكن مريًضا، األربعني يتجاوز ال املرىض من محدوًدا عدًدا منها كلٌّ ويضم املثلية،
تضم تجربٌة الجوانب) بعض (من تتوافر ثم ومن واحد؛ ماورائي تحليل يف هؤالء جميع

شخٍص. أربعمائة
— األكاديمي الطب عالم يف شهرية األقل، عىل — للغاية الشهرية الحاالت بعض يف
يف تُعترب سابًقا فاعليتها عدُم يُعتقد كان التي العالجات أن املاورائية التحاليل أظهرت
كلٌّ كثريًا، أصغر كانت أُجريت قد كانت التي التجارب ألن نظًرا جيدًة؛ األمر حقيقة

لها. الباحثني اكتشاف أعاق ما وهو الحقيقية، الفائدة تكشف أن من بمفرده،
أعظم وأحد الحياة، إنقاذ يف سببًا وحدها املعلومات تكون ربما ذكرُت، مثلما
«كوكرين سة مؤسَّ يف ، شكَّ ال يتمثَّل، املاضية عاًما الثالثني خالل ِسية املؤسَّ االبتكارات
تنرش األكاديميني، من مكوَّنة للربح هادفة غري دولية سة مؤسَّ وهي كوالبوريشن»،
التحليالت ذلك يف بما الصحية، الرعاية أبحاث حول البحوث ألدبيات دورية ملخصات

املاورائية.
بياني مخطط وهو ًطا، مبسَّ «بلوبوجرام» رسم كوالبوريشن كوكرين شعار يُظهر
الحوامل. لألمهات العالجيِة التدخِل وسائل إحدى يف يبحث رائد ماورائي تحليل لنتائج
بالغة معاناًة األرجح عىل املواليد يتكبَّد ع، تتوقَّ قد مثلما ميعادهن، قبل النساء تلد عندما
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من املدة قصرية جرعة تناُوَل بأنَّ نيوزلندا يف األطباء لبعض فكرٌة فخطرت ويموتون.
الختبار تجارب سبع وأُجريت النتائج. تحسني يف يُسهم ربما الرخيصة الستريويدات أحد
السبع التجارب من تجربتان أظهرت وبينما و١٩٨١. ١٩٧٢ عاَمي بني الفكرة هذه
اكتشاف يف األخرى الخمس التجارب تفلح لم الستريويد، تناول من عالجية فائدة وجود

شهرة. بأي الفكرة تحَظ لم ذلك، وبسبب فائدة، أي

3-4 شكل

كل تجميع طريق عن ماورائي تحليل أُجري ،١٩٨٩ عام يف سنوات، بثماني بعدها
ما ترى أن تستطيع السابق، الشعار يف البلوبوجرام إىل نظرَت إذا التجربة. هذه بيانات
يعني فذلك اليسار، أعىل إىل الخط كان فإذا واحدة؛ دراسًة أفقي خط كلُّ يمثِّل حدث.
ذلك فيعني اليمني، أعىل إىل كان وإذا الوهمي، العالج من أفضل كانت الستريويدات أن
خط للتجربة األفقي الخط المس إذا أما الوهمي. العالج من أسوأ كانت الستريويدات أن
فرٍق أي تُظهر لم إذن فالتجربة املنتصف، يف يمر الذي الكبري الرأيس الصفر» «تأثري
األفقي الخط كان كلما أخري: يشء الوهمي. العالج أو العقار استخدام يف سواء واضٍح

يقينًا. أقلَّ التجربة نتائج كانت أطول،
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مؤكدة، غري نتائجها كثريًة دراساٍت هناك أن نرى أن يمكننا البلوبوجرام، إىل بالنظر
جميع أن إال الصفر»، «تأثري ل األوسط الرأيس الخط تالمس تكاد طويلة، أفقية وخطوًطا
«ربما» الستريويدات أن إىل تُشري جميًعا أنها يبدو لذا اليسار؛ إىل تقع الخطوط هذه
كبرية. إحصائية قيمة عن تعربِّ ال ذاتها حد يف دراسة كل كانت إذا حتى مفيدًة، تكون
ا، جدٍّ قوية أدلة ثمة أن وهي أال عة؛ املجمَّ النتيجة — األسفل إىل — املاسة تُظهر
مخاطر من — ٪٥٠ إىل ٪٣٠ بنسبة — تقلِّل الستريويدات أن عىل األمر، حقيقة يف
اإلنسانية التكلفة دوًما نتذكَّر أن يجب املبكرة. الوالدة مضاعفات نتيجة ع الرُّضَّ وفاة
من لحرمانهم نظًرا داٍع؛ بال يموتون ع الرضَّ األطفال كان فقد املجردة؛ األرقام لهذه
توافر من «بالرغم يموتون كانوا الزمان. من عقد مدى عىل للحياة املنِقذ العالج هذا
مًعا، تجميعها يَْجِر لم املعلومات ألن نظًرا ينقذهم»؛ كان ما ملعرفة الكافية املعلومات

شامل. ماورائي تحليل يف منهجيٍّا، وتحليلها
تحليل نُِرشَ تافهة). أِجُدها ملاذا اآلن تدرك (لعلك املثلية املعالجة إىل مجدًدا نعود
عنوانه: افتتاحي مقاٌل البحَث َصاَحَب الطبية. النست» «ذا دورية يف ًرا مؤخَّ ماورائي
عدٍد عىل للغاية عميًقا ماورائيٍّا تحليًال وآخرون شانج أجرى املثلية» املعالجة «نهاية
أن النتائج، جميع إىل بالنظر عامٍّ، بشكل ووجدوا، املثلية، املعالجة تجارب من هائل

الوهمي. العالج من أفضل نتائج إىل تُفيض ال املثليَّة املعالجة
املاورائي، التحليل هذا إىل أرشَت وإذا شديًدا. تحفًزا املثلية املعالجة و ُمختَصُّ ز تَحفَّ
بصورة واآلخرون، شانج فعله ما إن ِخداع. مجرد إال ليس أنه يخربوك أن فسيحاولون
سلبية نتائج أظهرت التي السابقة املاورائية التحليالت جميع يف حدث مثلما أساسية،

تحليلهم. من الرديئة الجودة ذات التجارب استبعاد هو املثلية، للمعالجة
يرغبون التي اإلجابة لهم تقدِّم التي التجارب انتقاءَ املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يحب
لكن الكرز». «انتقاء عليها يُطَلق ممارسٌة وهي األخرى؛ التجارب وتجاُهل سماعها، يف
تكن لم تأويلها. تيسء أو لها، تفضِّ التي املاورائية التحليالت انتقاء أيًضا أنت يمكنك
املاورائية التحليالت من طويلة سلسلة ضمن التحليالت أحدث إال وآخرين شانج دراسة
بحقٍّ هنا دهشتي يثري ما ولعل الوهمي. العالج عن تختلف ال املثلية املعالجة أن إلظهار
املعالجة و ُمختَصُّ واصل املاورائية، التحليالت لهذه السلبية النتائج من الرغم عىل أنه هو
«تدعم» نفَسها التحليالت هذه بأنَّ الزعَم — الطبية املمارسات قمة إىل وصوًال — املثلية
«جميع» بنتائج فقط االستشهاد خالل من بذلك ويقومون املثلية، املعالجة استخدام
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الجودة ذات التجارب جميع الرقم هذا ويشمل ماورائي. تحليل كل يف املذكورة التجارب
ألكثر املحدودة العيِّنة يف اآلن، تعرف مثلما مصداقية، األرقام أكثر ويتمثل رداءة، األكثر
ليست املثلية املعالجة أن تجد التجارب، هذه إىل تنظر وعندما عدالًة»، «االختبارات
لو لذلك تماًما مندهًشا (وسأكون يدهشك هذا كان إذا الوهمي. العالج من أداءً أفضل
منشوًرا قريبًا وستجده الزمالء، بعض مع ص ملخَّ إعداد بصدد فإنني مكانك)، كنُت
نتائج فيه شارًحا التفاصيل، بجميع ،www.badscience.net موقع عىل اإلنرتنت عىل

املثلية. املعالجة عىل أُجِريْت التي املختلفة املاورائية التحليالت
إىل حاجة «هناك مثل: أشياء قوَل جميًعا، والباحثون والخرباء، اإلكلينيكيون، يحب
يف األُفِق. ومنفِتَحَة الِفْكر ميََّة تقدُّ تبدو كتلك عبارات إن إذ البحوث.» من املزيد إجراء
تم تحديًدا العبارة هذه أن كثريون يعرف ال وربما دوًما، هذا يحدث ال األمر، حقيقة
تضيف ال ألنها نظًرا عديدة؛ لسنوات جورنال» ميديكال «بريتش دورية يف ذكرها حْظر
ماذا، وقياس وكيف، من، وحول البحوث، يف متوافر غري هو ما إىل تشري فربما شيئًا؛
تبدو التي املكرتثة، غري املطالبة تعترب ال ولكن البحوث، من بمزيد القيام يف ترغب وملاذا

مفيدة. حتى أو معنًى ذات البحوث»، من «مزيد إلجراء ظاهريٍّا منفتحة
يجري العشوائي، التوزيع فيها ُطبِّق مثلية معالجة تجربة مائة من أكثر هناك كان
التجارب. هذه َف تتوقَّ ألن الوقت حان ولقد كعنرصضابط، فيها الوهمي العالج استخدام
ما وهو الوهمي، العالج أقراص من أفضل نتائج أي عن املثلية املعالجة أقراص تُسِفر فال
بأن األشخاص يشعر فبينما تشويًقا. أكثر بحوث إلجراء مجال هناك لكن جميًعا. نعلمه
بأرسها العملية يف األرجح عىل العالج أثر يكمن إليهم، بالنسبة إيجابية املثلية املعالجة
من تفسري وتقديم شكواهم، إىل واالستماع املثلية، املعالجة ُمختَيصِّ أحد زيارة يف املتمثلة
ذي القديم، للطِّبِّ األخرى الثانوية الفوائد وجميع أعراض، من به يشعرون ملا ما نوٍع

أنىس). كدت املتوسط، إىل النكوص (وأيًضا امُلَطْمِنئ األبوي، الطابع
األدلة عىل القائم الطب يف الرائع األخري الدرس وإليك ذلك؛ نقيس أن يجب لذا،
خصب خيال إىل تحتاج األحيان، بعض يف املثلية: املعالجُة إياه تعلِّمنا أن يمكن الذي
مدفوًعا تكون وأن بها، تقبل التي الوسط والحلول تجريها، التي البحوث نوعيات ِحيَال

لك. املتوافرة باألدوات ال إجابة، إىل تحتاج التي باألسئلة
يف تهمهم، التي املسائل الباحثون يبحث أن ا جدٍّ الشائعة األمور قبيل من يُعترب بينما
املرىض يهم عما تماًما تختلف بأمور الباحثون يهتم أن املمكن من الطب، مجاالت جميع
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بهشاشة مصابني أشخاص إىل بسؤاٍل بالفعل الدراسات إحدى هت توجَّ وقد أنفسهم.
مدهشة؛ اإلجابات فكانت إجرائها، يف يرغبون البحوث من نوٍع أي عن الرُّكبة يف العظام
والجراحة، الطبيعي العالج لفوائد قة متعمِّ واقعية تقييم عمليات إجراء هؤالء أراد فقد
هؤالء يُِرْد لم عملية. أخرى وأمور التكيُّف، واسرتاتيجيات التَّوَْعِويَّة التدخالت وفوائد

. وْهِميٍّ بعالٍج أو بآخر، واحد قرص فيها يقاَرن أخرى تجربة إجراء املرىض
قوة بأن االعتقاد يف املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يرغب املثلية، املعالجة حالة يف باملثل،
معه، الحديث وتبادل امُلختَص، زيارة عملية يف وليس الدواء، قرص يف تكُمن العالج
لكني امِلْهنية. ُهِويَّتهم إىل بالنسبة بمكاٍن البالغة األهمية من املسألة وهذه ذلك. إىل وما
بعض يف مفيًدا، عالجيٍّا تدخًال تمثِّل ربما املثلية املعالجة ُمختَيص أحد زيارة أن أعتقد
وأظن وهمي. عالج مجرد العالجية األقراص كانت لو حتى األشخاص، لبعض الحاالت،
أمٌر وهو لقياسه، شائًقا أمًرا سيكون ذلك أن وأظن ذلك، يف معي سيتَّفقون املرىض أن

عملية. انتظاٍر» قائمِة «تجِربُة عليه يُطَلق شيئًا تفعل وربما سهًال، سيكون أظنه
للمعالجة للخضوع مناِسبون جميعهم املثال، سبيل عىل مريض، مائتي تصطحب
إىل اإلحالة يمانعون ال وجميعهم األطباء، أحد عيادة يف حاليٍّا عالجهم ْون يتلقَّ املثلية،
مريض. مائَة تضم مجموعة كل مجموعتني؛ إىل عشوائيٍّا هؤالء م تقسِّ ثم املثلية، املعالجة
معتاٌد؛ هو مثلما املثلية املعالجة يف ُمختَصٍّ خالل من العالج املجموعتني إحدى ى تتلقَّ
مثلما يتلقونه، آخر عالج أي جانب إىل وفودو، ودخان، عالجية، ومشورة أقراص، من
ى ويتلقَّ انتظار، قائمة ضمن فتنتظر األخرى، املجموعة أما الحقيقي. العالج يف يحدث
أو عامٍّ، ممارٍس عالَج أو «إهماًال» ذلك أكان سواء كاملعتاد، عالًجا املجموعة هذه أفراد
وتقارن النتائج، تَُقيِّم ذلك بعد املثلية. املعالجَة العالج يشمل أن دون العالج، كان ما أيٍّا

أكثر. حالتها نت تحسَّ املجموعتني من أيٌّ
ويبدو مهمة، غري إيجابية نتيجًة ستكون كتلك تجربة إجراء نتيجة بأن تدفع ربما
التجربة هذه تظلُّ ولكن أكثر؛ حالتها ستتحسن املثلية املعالجة مجموعة أن بديهيٍّا
أفراد تعميُة يَْجِر فلم عملية»؛ «تجربة التجربة هذه تعترب حقيقًة. إجرائها انتظار يف
بعض ويف التجارب، من النوع هذا يف تنفيذه يمكن ال أمٌر وهو التجربة، يف املجموعتني
إجراء سيكون التجريبية. البحث أساليب يف الوسط الحلول قبول علينا يكون األحيان
وهي بوارون، من أموال ي تََلقِّ ربما (أو مرشوعًة مسألًة حكومي بتمويل كهذه تجارب
ما يوجد ال ولكن دوالر)، مليون ٥٠٠ بنحو قيمتها تَُقدَّر املثلية املعالجة أقراص رشكة
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عىل ألنه لحسابهم؛ كهذه بحوث وإجراء الفرص تحنيُّ من املثلية املعالجة ُمختَيصِّ يمنع
هذا مثل يُعترب املعرفة، يف نقٍص عن الناشئة املثلية، املعالجة ُمختَيص خياالت من الرغم
التجربة هذه مثل إجراء يتكلَّف لن حني يف ومكلًِّفا، وسحريٍّا، صعبًا، البحوث من النوع

كثريًا.
البديل، الطب عالج بحوِث مجتمَع ينقص ما هو ا حقٍّ املال ليس األمر، حقيقة يف
طريقة يف وخربٌة األدلة، عىل القائم بالطب معرفٌة هو ينقصه ما إن بريطانيا؛ يف خاصًة
أي إزاء املرير والغضب بالجهل تطفح البديل الطب ومناقشات فأدبيَّات تجربة. إجراء
ما بقدر الجامعات، يف الدراسية برامجهم وتبدو التجارب. تقييم عىل يجرؤ شخص
بصورة فيها يشء كل إخفاء يجري (إذ خاللها من يدرِّسون بما اإلقرار عىل يَْجُرءون
التساؤالت. من املزيد ر وتفجِّ سلطتهم تهدِّد كهذه أسئلة حول تلتفُّ كانت لو كما مريبة)،
الذي الوحيد اليشء أن أكاديمية، مؤتمرات بينها من مختلفة، أماكن يف اقرتحت قد كنت
للطب ساخن خط تمويل يف يتمثَّل والبديل ل املكمِّ الطب يف األدلة جودة تحسني سيضمن
االتصاَل عيادته يف تجربة إجراء يف يفكر طبيب أيُّ يستطيع خط وهو األدلة، عىل القائم
يف الجهد هدر لتجنُّب صحيح؛ نحو عىل إجرائها طريقة حول املشورة عىل والحصول به

بازدراء. — حقٍّ عن — املجال خارج ُهم َمْن إليه سينظر عادل» غري «اختبار إجراء
منشور، إىل ستحتاج الكايف) املال لديك كان إذا تماًما، جادٌّ (أنا الخيالية أحالمي يف
كانوا ثم ومن األساسيات؛ يغطي لكي أشخاص َوَضَعه قصري تدريبي برنامج إىل وربما
كنت إذا نفسه، الوقت يف هاتفية. دعم خدمة ْون يتلقَّ وال حمقاء، أسئلة يطرحون ال
يمكنك فربما عام، ممارس يجريها تجربة إجراء يف وترغب عقالنيٍّا مثلية معالجٍة ُمختَصَّ
بعض تقديم يستطيعون قد أشخاص يوجد حيث الزائف؛ العلم موقع منتديات زيارة

(… الطفوليني واملسوخ املحاربني (ضمن املؤرشات
شعورهم سيجرح ذلك أن أظن بذلك؟ املثلية املعالجة و ُمختَصُّ سيقتنع هل لكن
املنطقة هذه عرب طريقهم شق يحاولون املثلية املعالجة ُمختَيص ترى ما فغالبًا امِلْهني.
مقابلة املثال، سبيل عىل هي، ها ذلك. بشأن قراٍر اتخاذ عىل قادرين وغريَ الشائكة،
طومسون إليزابيث د. تدلو حيث اإلنرتنت؛ عىل كاملة محفوظة ،٤ راديو محطة عىل
جامعة يف التلطيفي الطب قسم يف ِفيني َ الرشَّ املحارضين وكبري املثلية، املعالجة (استشاري

ِبَدْلِوها. بريستول)
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من تنجح لكنها ناجعة، املثلية املعالجة معقولة: بأمور حديثها طومسون د. تبدأ
يف األمر يتعلق فال العالجية، والعالقة للعملية، الثقايف واملعنى محددة، غري آثار خالل
تتمحور املثلية املعالجة إن وتقول طومسون د. تُقرُّ إلخ. العالج، بأقراص املثلية املعالجة
املثلية املعالجة إن يقولوا أن الناس أراد «لقد الوهمي: العالج وأثر الثقايف املعنى حول
حد عىل د»، معقَّ عالجي أسلوب هي بل كذلك، ليست لكنها … صيدالنيٍّا مركَّبًا تُْشِبه

قولها.
يف الكائنة الصيدلية يقصدون الذين لألشخاص تقولني «ماذا املحاور: سألها ثم
ى بحمَّ مصابني يكونون إذ املثلية؛ املعالجة عالجات رشاء يمكنهم حيث الرئييس؛ الشارع
هي هذه تكون أن املفرتض من ليس أعني القش؛ ى حمَّ عالج عقاقري أحد فينتقون ، الَقشِّ
طومسون، د. عذًرا أستميحك التوتر. من لحظة مرت العالج؟» بها يجري التي الطريقة
بمفردها، ناجعة، العالج أقراص إن تقويل أن يف راغبة تكوني لم أنِك شعرُت لكنني
أقراص إن توٍّا ُقْلت لقد آخر، يشء أي عن النظر فبقطع ، امَلَحالِّ أحد من تشرتينها عندما

األمراض. تعالج ال املثلية املعالجة
تُسفر ال األقراص إن وتقول الرَّْكب عن الحياد يف أيًضا طومسون د. ترغب ال لكن
لُغويٌّ بناءٌ هناك هل اإلشكالية؟ هذه ستتفادى كيف سيحدث. ما ب أترقَّ مفعول. أي عن
يبدو فال كهذا، يشء هناك كان إذا ذلك؟ الجتياز يكفي، بما ومحايد يكفي، بما د معقَّ
مالحظة، دون رسيًعا مروًرا العالجات هذه تمر «قد عليه: يديها تضع طومسون د. أن
تدخل كي وافر حظٌّ لديك يكون أن يجب ولكن … وصفها يف جدٍّا دقيقة تكون وربما
ذاته، الوقت يف تكمن وال العالجية، القوة تكمن لذا الصحيح.» العالج وتشرتي الصيدلية

املنطق. فالسفة يقول مثلما موجبًا»، وليس «موجب، األقراص، يف
القوة تكمن «ال متناقضة حول االلتفاف املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يستطع لم إذا
تعترب السلبية؟ البيانات عىل التحايُل إذن هؤالء يستطيع فكيف األقراص»، يف العالجية
يتَِّسمون الذين املثلية املعالجة ُمختَيصِّ من — شهْدُت ما خالل من — طومسون د.
و ُمختَصُّ كان فقد نوعها؛ من فريدة تُعترب ذلك، يف وهي والتمدُّن، التفكري بوضوح
يمكن التي للجامعة، ة املتحرضِّ البيئة خارج أنفسهم إبقاء عىل حريصني املثلية املعالجة
الرديء من والتخلص األفكار، وَصْقل تنقية يف يُْسِهم أن وتساؤلهم الزمالء لتأثري فيها
مقيمني ا، رسٍّ الجامعات إىل املثلية املعالجة و ُمختَصُّ ينضم النادرة، مغامراتهم ويف منها.
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ما مشاركة حتى رافضني املراجعة، أو النقد سهام من أفكارهم ويحمي يحميهم جداًرا
اآلخرين. مع اختباراتهم أوراق يف

العالجية، األدلة مسألة يف منخرٍط مثلية معالجٍة ُمختَصِّ عىل العثوُر النادر من
ويُهدِّدون غاضبني، هؤالء يصبح سأخربك. ذلك؟ عىل يُقِدمون عندما يحدث ماذا ولكن
لجنة إىل كذبًا ويشُكون االجتماعات، يف نحوك بصوتهم ويجأرون ويرصخون، بالتقايض،
بمغالطات مستعينني فيها، تكتب التي الجريدة تحرير رئيس وإىل الصحافة شكاوى
ذلك ولكن بالطبع، عنها، للكشف طويًال وقتًا جميُعها تستغرق — مضحكة وادِّعاءات
عىل تنطوي إلكرتوني بريد رسائل ويرسلون — واملضايقات اإليذاء هذا من الهدف هو
الكربى األدوية رشكات أسريُ — بآخر أو بشكل — بأنك وتكراًرا مراًرا ويتهمونك كراهية،
تواجه عندما مبادئ بأي التزامك سبب عن التساؤل يف تبدأ أنك من الرغم عىل (كذبًا،
إىل وصوًال السمعة، وتشويه اإلرهاب، أساليب هؤالء يمارس السلوك). من النوع هذا مثل
يائسة محاولة يف ُوْسِعهم يف ما أقىص ويبذلون الطب، مهنة يف املنحرفة املمارسات قمة
تهديدهم أيًضا هؤالء عن ُعِرَف األدلة. حول مناقشة أي إجراء ويتفاَدْون «إلسكاتك»،
.( الِجدِّ بالِغ محمٍل عىل األمور هذه آُخذُ ولكنني هنا، هذا أناقش (لن العنف باستخدام
إىل أُشري فقط بل الصدد، هذا يف والدُّعابة امُلَزاح من بقليل أستمتع ال إنني أقول ال
املثلية املعالجة و ُمختَصُّ ويبدو األخرى، املجاالت معظم يف ذلك مثل شيئًا أرى ال أنني
التغذية ُمختَيص باستثناء اللهم الكتاب، هذا يف اآلخرين األشخاص جميع بني من — يل
حول معهم بالحديث بنفسك جرِّْب نوعها. من فريدًة غاضبًة ساللًة — األطوار الغريبي

وجدَت. ماذا وأخربني األدلة،
وبسبب امُلْربِكني، املشاغبني املثلية املعالجة ُمختَيص بسبب اآلن، يؤملك رأسك لعل
تتَِّسُم ملاذا لطيفة. علمية تدليك عملية إىل اآلن حاجة ويف امللتوية، الشاذة دفاعاتهم
الحاذقة، الُخدَع هذه جميع إىل نحتاج ملاذا التعقيد؟ من القدر هذا بكل األدلة مسألة
بكثري تعقيًدا أكثر العالم إن بسيطة: اإلجابة الخاصة؟ البحثية املنهجية املناظري وهذه
نتَِّسم برش، نحن أفضل. األشخاص صحة تجعل أقراص حول بسيطة روايات مجرد من
ِبَخَلِدك مرَّ يشء أي من أكرب الجسد عىل العقل وُسلطة قصور، أوجه ولدينا بالالعقالنية،

قبُل. من
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هوامش

التي الكينني، مادة عىل الكينا تحتوي املناسبة، الكبرية الجرعات تناول عند (1)
يف ضدها نة محصَّ املالريا طفيليات أن مع املالريا، مرض ملعالجة استخدامها ا حقٍّ يمكن

الحايلِّ. الوقت
٣٠٫٨٩يس. الرتكيز نسبة تبلغ للمتحذلقني، (2)

ون يُلِحُّ الذين للمرىض الحيوية املضادات األحيان بعض يف األطباء يصف بينما (3)
كثري تشري فريويس، برد نزلة معالجة يف فعاليتها عدم من الرغم عىل غضٍب، يف طلبها يف
ففي الوقت؛ توفري قبيل من كان ولو حتى عكسية، بآثار يأِتي ذلك أن إىل البحوث من
ُحْسن حول املشورة تقديم من بدًال الحيوية املضادات وصُف أفىض الدراسات، إحدى
عام بشكل العمل أعباء زيادة إىل الحلق، يف بالتهاب اإلصابة عند الذاتية الصحة إدارة
الطبيب وصف حال يف أنه ُقدِّر وقد إليهم. املتكررة الزيارات طريق عن األطباء عىل
عام، كل مائة بمقدار أقل املرىض من لعدد الحلق التهاب لعالج الحيوية املضادات
فعالة، الحيوية املضادات أن مريًضا وثالثني ثالثة بمقدار املرىض من أقل عدٌد فسيَْعتِقد
بشأن الطبيب الستشارة مريًضا وعرشين خمسة بمقدار املرىض من أقل عدٌد ويخطِّط
مرة الطبيب لزيارة التالية السنة يف عرشة بمقدار أقل عدٌد وسيعود املستقبل، يف املشكلة
تقلب أن فبإمكانك عقاقري، مبيعات مندوب أو مثلية، معالجة ُمختَصَّ كنَت إذا أخرى.

للمنتجات. أقل، ال أكثر، للرتويج طرق عن وتبحث َعِقب عىل رأًسا اإلحصاءات هذه
تسعة عىل وهمي عالج باستخدام مزدوجة، تَْعِمية ذات دراسًة بنسنت أجرى (4)
خضعت التي املجموعة أفراد شعر الفم. يف جراحية عمليات يُْجُرون شخًصا وخمسني
أفراد به شعر الذي األلم من كثريًا أقلَّ بألٍم العطاس زهرة باستخدام املثلية للمعالجة
الرتويجية املواد يف قراءته إىل عادًة تميل ال ما إن الوهمي. العالج ت تلقَّ التي املجموعة
ما وهو الدراسة، استكمال عدم قرَّروا قد شخًصا وأربعني واحًدا أنَّ العطاس نبات آلثار
التجارب يستكملون ال الذين املرىض أن تبنيَّ فقد اإلطالق؛ عىل لها قيمة ال دراسًة يجعلها
األرجح، عىل جانبية أعراض لهم وتحُدث ينبغي، مثلما الالزمة األقراص عادة ون يتلقَّ ال
تعارض ألنها الدراسة هذه يف أتشكَّك ال إنني وهكذا. حالتهم، ن تحسُّ احتماالت وتقل
غاب ربما الدراسة. يف للمشاركني الكبري ب الترسُّ ملعدل نظًرا ولكن الخاصة، تحيزاتي
تجاهل عملية وتميل املثال. سبيل عىل وا، تُُوفُّ ألنهم املتابعة عملية يف بون املترسِّ املرىض
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ويُعترب اختباره، يُْجَرى الذي العالج فوائد يف املبالغة إىل التجارب إحدى من املترسبني
تحذيرية. عالمًة دوًما املرتفع ب الترسُّ معدل

يشء أيَّ تذكر ولم العشوائي، التوزيع عن شيئًا وآخرين جبسون دراسة تذكر لم
من وليس تناولها. معدل أو املثلية، املعالجة عالج من املستخدمة العالجية الجرعة عن
اليسري القدر هذا سوى ن تتضمَّ ال عندما الِجد بالغ محمٍل عىل الدراسات أخذ السهل

املعلومات. من للغاية
يعني ما (وهو شخًصا عرش ثالثة فيها َشاَرَك كامبل، أجراها دراسة هناك كانت
ووجدت الوهمي). والعالج املثلية املعالجة مجموعتَي يف املرىض من ا جدٍّ محدوًدا عدًدا
هذه (يف الوهمي العالج من أفضل نتائج عن أسفرت قد املثلية املعالجة أن الدراسة
أنها أم إحصائيٍّا، مؤثرة النتائج كانت هل تتأكد لم لكنها املرىض)، من الضئيلة العينة

مصادفة. جاءت نتائج مجرد
املعالجة أن ووجدوا مرىضفقط، عرشة عىل دراسًة «وآخرون» سافدج أجرى أخريًا،
أي أيًضا تتضمن لم الدراسة لكن الوهمي، العالج من أفضل نتائج عن أسفرت قد املثلية

للنتائج. إحصائي تحليل
أدلًة تمثِّل أنها املثلية املعالجة و ُمختَصُّ يزعم التي البحثية األوراق أنواع هي هذه
التضليل سبيل عىل يتجاهلونها الطبي املجال يف العاملني أن يزعمون أدلة حاالتهم، لدعم
التجاهل؛ تستحق وكلها املثلية، املعالجة استخداَم كافًة الدراساُت هذه َلْت َفضَّ والغش.
القصور ألوجه نظًرا املثلية؛ للمعالجة عادًال» «اختباًرا ببساطٍة يمثل ال منها أيٍّا ألن

التجارب. هذه يف املنهجية
األمر أن عىل املثلية، املعالجة تجارب عىل األمثلة مئات ذكر يف أَْمِيضَ أن يمكنني

يكفي. بما ُمؤلِم
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األمل خيبة تتمثَّل والبديل، ل املكمِّ الطب عليها ينطوي التي املخاطر جميع من الرغم عىل
ألجسامنا. َفْهَمنا الطب من النوع هذا بها يَُشوُِّه التي الطريقة يف إيلَّ بالنسبة الكربى
التكوين، ِسْفر يف الخلق قصة من بكثري تشويًقا أكثر العظيم االنفجار نظرية تَُعدُّ فمثلما
بكثري تشويًقا أكثر الطبيعي العالم عن بها يخربنا أن الِعْلم يستطيع التي القصة تُعترب
وإلعادة املثلية. املعالجة ُمختَيص أحد ابتدعها سحرية أقراص حول ُخرافة أي من كذلك
مجاالت أكثر من واحدة يف تفقديَّة جولًة عليك أعِرض الصحيح، نصابها إىل األمور
يف املعنى ودور عقولنا، وبني بيننا العالقة وهي أال للعقل؛ وإنارًة غرابًة الطبية البحوث

خاصة. بصورة الوهمي» العالج و«أثر الشفاء،
رشوع بمجرد الطبي املجال يف شائعة الوهمية العالجات تَُعد لم الدجل، أعمال مثل
١٨٩٠ عام يف افتتاحي مقاٌل دقَّ وقد ملموسة. نتائج إخراج يف الحيوي الطبي النموذج
فيها األطباء أحُد َحَقَن حالٍة إىل اإلشارة خالل من الوهمي، العالج نَْعِش يف األخري املسماَر
مع فدخلت الخدعة، اكتشفت تماًما، املريضة تعافت وملَّا املورفني؛ من بدًال باملاء املريضَة
كان بالقضية. وفازت املحكمة، أروقة يف العالج تكاليف حول قضائي نزاع يف الطبيب
واستخدام الطمأنة عملية بفاعليِة يعلمون كانوا األطباء ألن نظًرا َمْرثِيَّة؛ بمنزلة املقال
«ميديكال مجلة وتساءلت الطب. مهنة ُوِجَدت املرىضمنذ مع التعامل يف املهذَّب األسلوب
تأثرياته يزاول كي الوهمي للعالج مجدًدا أخرى فرصة ستتوافر «هل وقتها: برس»

تأثريه؟» ُسمية األكثر مكوناته أحد بها يزاول التي الدقة بنفس املدهشة النفسية
أثر توثيق جرى التاريخ، مرِّ وعىل الوهمي. العالج استخدام استمر الحظ، لحسن
العالج استخدام قصص بعض وتُعترب باأللم، الشعور مجال يف جيًدا الوهمي العالج
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إجراء حول أمريكي، تخدير طبيب وهو بيترش، هنري كتب فقد ا؛ حقٍّ ُمدهشًة الوهمي
العاملية الحرب يف امليدانية املستشفيات أحد داخل بالغة إصابات أصيب لجندي عملية
الجندي شعر الطبيب ولدهشة املورفني، لنفاد نظًرا مالح؛ ماء باستخدام الثانية،
إلحدى تخدير دون جراحة إجراء أمريكي، مبرشِّ وهو باركر، بيرت وصف كذلك ن. بتحسُّ
العملية إجراء من االنتهاء وبعد عرش. التاسع القرن منتصف يف الصينيات املريضات

يحدث. لم شيئًا وكأنَّ الغرفة غادرت ثم وانحنت، األرض»، إىل املريضة «قفزت
استخدام دون الدرقية ة للغدَّ استئصال عملية ١٦٠٠ كوترش تيودور أجرى وقد
لرجل تحيًة قبَّعتي وأخلُع عرش، التاسع القرن تسعينيات يف برن مدينة يف ُمَخدِّر أي
تخدير. أيِّ إىل يخضعوا لم ملرىض العنق يف دة معقَّ جراحية عمليات إجراء يستطيع
دون كاملة، ثدي واستئصال برت عمليات يُجري العرشين القرن أوائل يف ميتشل كان
كان كيف عادًة يَِصُفون التخدير ظهور قبل الجراحون وكان مخدرة، مواد أي استخدام
ويرون يقطعها، العضالت َعْرب الجراح ِمبَْضع مرور يف غضاضة يجدون املرىضال بعض
أكثر تكون ربما َكزٍّا. أسنانهم عىل يََكزُّوا أن ودون تامة، يقظة يف العظام، يقطع املبضع

تظن. مما صالبة
.٢٠٠٦ عام من متلفزتان عمليتان خالله من تُستحرض شائًقا سياًقا سبق ما يمثِّل
املغناطييس» «التنويم تأثري تحت جرت ما، حدٍّ إىل ميلودرامية عملية األوىل العملية كانت
مثل برامج بإنتاج املعروفة — لإلنتاج زجزاج رشكة أشارت وقد الرابعة. القناة عىل
بدء يف فقط «نرغب قائلة: املتلَفَزة العملية إىل — بارتي» و«سرتيك كليب» هاي «مايل
عملية من أكثر تكن لم التي العملية، وأُجريت املهم.» الطبي املوضوع هذا حول النقاش
معها التعامل وجرى مخفضة، بجرعات ولكن طبية، عقاقري باستخدام بسيطة، فتاق

طبية. معجزًة كانت لو كما
وهو األدلة»، البديل: «الطب حلقات سلسلة يف األخرى املتلَفَزة العملية أُذيعت
سكايز كاثي وتَُقدِّمه «٢ يس بي «بي قناة عىل يُعرض الهائلة باملبالغة يتَِّسم برنامج
عىل ناجحة شكاوى حملة موضوع الحلقات هذه كانت للعلم»). العام الفهم («أستاذ
يشاهدون أنهم يعتقدون املشاهدون كان املشاهدين. لتضليلها نظًرا املستويات؛ أعىل
ولكن مخدِّرة. كمادة فقط الوخز إبر باستخدام الصدر يف جراحية عملية يُجري مريًضا
العالجات من عدًدا ى تلقَّ قد املريض كان أخرى ومرة كذلك، األمر يكن لم الحقيقة يف

العملية.1 إجراء يتسنَّى كي التقليدية
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من — الحال واقع مع جنب إىل جنبًا االعتبار بعني امُلَضلِّلة الحلقات هذه تأخذ عندما
عالج و«دون» َرة، ُمخدِّ موادَّ «دون» األحيان من كثري يف أُجريت قد العمليات هذه َكْوِن
و«دون» مغناطيسيني، ُمنَوِّمني و«دون» البديل، العالج يف ني ُمختَصِّ و«دون» وهمي،

درامية. أقلَّ فجأًة املتلَفَزة الحلقات هذه ستبدو — تليفزيونية برامج منتِجي
كبيانات السماعية بالقصص يُْعتَدُّ وال قصًصا، كونها من أكثر هذه تعدو ال لكن
آالًما لن يتحمَّ ألمهات قصص يف ذلك تمثَّل سواء — العقل قوة يعرف فالجميع حقيقية؛
أجساد عن سيارات يرفعون ألشخاص أو صغارهن، عىل املغيل الربَّاد وقوع لتفادي هائلة
والثقافية النفسية الفوائد تنتزع تجربة ابتداع ولكن — العظيم العمالق مثل صديقاتهم
حال، كل فعىل تظن. قد مما تعقيًدا أكثر مسألة الطبية الحيوية اآلثار من العالجات ألحد

اإلطالق؟ عىل عالج بال أم آخر؟ وهمي بعالج الوهمي؟ العالج أثر تقاِرن ِبَم

االختبار تحت الوهمي العالج (1)

الوهمي العالج مجموعة ملقارنة عالج» «دون مجموعة لدينا توجد ال الدراسات، معظم يف
كان فإذا أخالقيٍّا؛ ا جدٍّ وجيهة أسباب إىل ذلك ويرجع بها، ال الفعَّ العالج ومجموعة
فيه املباَلغ اهتمامك بسبب عالج دون تركهم عدم يجب مرىض، التجربة يف املشاركون
املمارسات قبيل من يعترب حاليٍّا، الحاالت معظم يف األمر، حقيقة يف الوهمي. العالج بأثر
يجب ممكنًا، كان فمتى تجربة؛ إجراء حالة يف حتى وهمي عالج استخدام الخاطئة

قبل. من واملتوافرة الحالية العالجات بأفضل الجديد العالج مقارنة
مقدَّسة بمكانة تحظى املسألة أن (مع فحسب أخالقية أسباب إىل األمر يرجع وال
الوهمي العالج يُستخدم التي فالتجارب الدولية)؛ األخالقية املرجعية هلسنكي، إعالن يف
نظًرا األدلة؛ عىل القائم الطب مجتمِع ِقبَِل من الرِّيبة من بعنٍي أيًضا إليها يُنظر فيها
تجارب بيانات عىل والحصول السجالت لتزييف سهلة طريقة هذه أن يعرفون ألنهم
للممارسة الواقعي العالم يف لرشكتك. الضخم الجديد االستثمار لدعم سهلة إيجابية
«ال من أفضل بشكل يعمل جديد اٍر عقَّ بكون كثريًا واألطباء املرىض يهتم ال اإلكلينيكية
لديهم املتوافرة العالجات أفضل من أفضل «نتائج إىل يُفيض بكونه يهتمون بل يشء»،

بالفعل.»
وغطرسًة. َعْجَرفًة أكثر فيها الباحثون كان الطبي التاريخ يف فرتات هناك كانت
يف امُلْخزية األمثلة أكثر أحد تاسكجي يف الزهري مرض دراسُة تُعترب املثال، سبيل عىل
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االستعانة جرت فقد األيام. هذه ذلك مثل يشء قول املمكن من كان إذا أمريكا، تاريخ
الِخْدمات هيئة ِقبَل من الريفية املناطق يف يعيشون أفريقي أصل من أمريكيٍّا ٣٩٩ بعدد
تُِرك إذا يحدث ما ملتابعة مالحظة دراسة إلجراء ١٩٣٢ عام يف األمريكية العامة الصحية
حتى تُجرى ظلت الدراسة أن للدهشة املثري ومن عالج. دون ببساطة الزهري مرض
لم لكن الزهري، ملرض اًال فعَّ عالًجا باعتباره البنسلني م ُقدِّ ،١٩٤٩ عام يف .١٩٧٢ عام
سالفرسان، دواءَ منهم أيٌّ يتلقَّ ولم اَر، العقَّ هذا التجارب هذه يف املشاركني من أيٌّ يتلقَّ

كلينتون. بيل من ،١٩٩٧ حتى رسمي اعتذار أيَّ هؤالء من أيٌّ يتلقَّ لم بل
بمجموعات االستعانة خالل من أخالقية غري ِعلمية تجارب إجراء تريد ال كنَت إذا
عىل الوهمي العالج تأثري حجم تحديد يمكن فكيف مرىض، أشخاص عىل عالج» «دون
الوهمية العالجات أحد مقارنة يمكننا ما، نوًعا مبتكرة وبطريقة أوًال: الحديثة؟ األمراض

آخر. وهمي بعالج
دانيال أجراه ماورائي تحليل عن عبارة املجال هذا يف أُجِريت تجربة أول كانت
استقى الوهمي. العالج تأثري دراسة يف متخصص أنثروبولوجيا عالم وهو مورمان،
العالج فيها استُخدم املعدة لقرحة عالج عىل أُْجِريت تجارب من التجربة بيانات مورمان
من تعترب املعدة ُقَرح ألن نظًرا الذكية؛ خطواته أُوىل هذه وكانت كعنرصضابط، الوهمي
تماًما، موضوعية بطريقة غيابها أو وجودها تحديد يجري إذ للدراسة؛ املمتازة األشياء

شكوك. أيِّ لتجنُّب امَلِعدة، نحو تُمرَّر ة ُمَعدَّ منظار كامريا خالل من
مورمان استنتج ثم التجارب، هذه من فقط الوهمي العالج بيانات مورمان استقى
العقاقري جميع ومن أجراها، التي الدراسات جميع ومن الذكية، التالية خطوته يف —
املجموعة من املعدة قرحة من الشفاء َل ُمَعدَّ — جرعاتها نظم اختالف عىل املختلفة،
قرصني عن عبارة فيها الوهمي» «العالج كان تجارَب يف الوهمي العالج ى تتلقَّ التي
ى تتلقَّ التي املجموعة من املعدة قرحة من الشفاء بمعدل ذلك وقارن يوميٍّا، ُسكَّريني
ُسكَّرية أقراص أربعة عن عبارة فيها الوهمي العالج كان تجارَب يف الوهمي العالج
(وقد قرصني تناول من أفضل أقراص أربعة تناول أن مورمان َوَجَد ولدهشته، يوميٍّا.
حيال بالقلق يشعرون ملن وذلك مختلفة؛ بيانات مجموعة يف أيًضا النتائج هذه تكرَّرت

املهمة). اإلكلينيكية النتائج تكرار قابلية
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العالج يبدو كيف (2)

الوهمي العالج من لقرصسكَّري هل ذلك؟ كيف ُقرَصني؛ من أفضل أقراص فأربعة إذن
الذي كذلك جرعة–استجابة، منحنى هناك هل آخر؟ عالجي قرص أي أثر يماثل أثٌر
حول يدور الوهمي العالج أن هي اإلجابة آخر؟ ار عقَّ أي إىل بالنسبة الصيادلة يجده
للعالج. الثقايف املعنى حول يتمحور الوهمي العالج إن القرص؛ مجرد من أكثر هو ما
محددة، بُطُرق األقراص وصف يجري بل املعدة؛ يف تؤثر ال نفسها العالجية فاألقراص
يؤثر ما وهو أثرها، حول محددة تصورات َوفق بَْلُعها ويجري متنوعة، أشكاًال وتتخذ
املعالجة وتعترب العالج. نتيجة عىل بدوره ويؤثر صحته، املريضبشأن معتقدات عىل كله

معينة. طقوس اتِّباع قيمة عىل رائًعا مثاًال املثال، سبيل عىل املثلية،
أفضل بعض جمعُت لذا إليك؛ بالنسبة محتمٍل غري يبدو قد أمٌر هذا أن ُم أَتََفهَّ
ل التوصُّ إمكانية يف التحدي ليكمن واحد، مكان يف الوهمي العالج تأثري حول البيانات

التجريبية. النتائج من بحقٍّ عجيبة مجموعة أنه أضمن ما أفضل؛ لتفسري
وخمسني سبعة عىل التجارب من مجموعًة (١٩٧٢) بالكويل أجرى بدء، ذي بادئ
يَُخلِّفها التي اآلثار عىل — األقراص عدد عن فضًال — اللون تأثري لتحديد جامعيٍّا طالبًا
وجرى لساعة، امتدَّت ُمِملٍَّة محارضٍة يف يجلسون التجربة يف املشاركون كان العالج.
إنَّ للطالب وقيل أزرَق. أو ورديٍّا إما لونهما كان لهم، عالجيني قرصني أو ُقْرص تقديم
من كانوا هؤالء جميع أن وبما ُمهدِّئ. قرص أو ط ُمنشِّ قرص إما ي تلقِّ َع توقُّ بإمكانهم
تجربتك بأفراد تشاء ما تفعل أن يمكن كان وقٍت يف التجربة هذه وكانت النفس، علماء
من ببساطة يتألَّف الطالب «جميع» اه تلقَّ الذي العالج كان — عليهم وتكذب بل —

مختلفة. بألوان ولكن سكَّرية، أقراص
— أخرى ذاتية آثار أي عن فضًال — التنبُّه درجة بقياس قاموا عندما ذلك، بعد
توقعنا مثلما واحد، قرص تناول من فاعلية أكثر كان قرَصنْي تناول أن الباحثون وجد
أن أيًضا الباحثون وجد أيًضا). جانبية آثار إحداث يف أفضل قرصني تناول يُعترب (كما
عىل الحفاظ يف أفضل اللون الوردية األقراص فكانت النتيجة؛ عىل تأثري له كان اللون
خصائص بأي تحظى ال ذاتها حد يف األلوان كانت وملا الزرقاء. األقراص من الرتكيز
للَّوننِي الثقافية املعاني إىل فقط العالجي التأثري يف الفرق يرجع فربما جوهرية، صيدالنية
دراسة أشارت ُمسكِّنًا. األزرق يُعدُّ حني يف منبًِّها، يُعترب الوردي فاللون واألزرق؛ الوردي
دون طبيبي يل وصفه (الذي فاليوم ار لعقَّ مشابه ار عقَّ وهو األوكسازبام، أن أخرى
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أكثر كان النشاط)، ُمفِرَط طفًال باعتباري حالتي تشخيص جرى عندما يُذَكر نجاح
عالج يف فاعلية وأكثر خرضاء، أقراص شكل يف استخدامه عند التوتر عالج يف فاعلية

اللون. الصفراء األقراص استخدام عند االكتئاب
يشء، كل فرغم الجيد؛ التجاري التمييز فوائد غريها، من أكثر الدواء، تَْعِرفرشكات
ومثلما والتطوير. البحوث عىل تنفق مما أكثر العامة العالقات عىل الرشكات هذه تنفق
هؤالء يضع الريف، يف كبرية منازل يمتلكون الذين العمليني األشخاص من ع تتوقَّ قد
املثال، سبيل عىل بروزاك، عقار لون يكون وهكذا التنفيذ. محل النظرية األفكار هذه
فقد منها، طائل ال تفصيالت يف يجب مما أكثر ق أدقِّ أنني تظن كنَت وإذا وأزرق، أبيض
التنشيط عقاقري أن السوق يف حاليٍّا املتوافرة الدوائية األقراص ألوان حول استطالٌع وجد
مضادات لون يكون حني يف أصفَر، أو برتقاليٍّا، أو أحمَر، لونها يكون أن إىل عادة تميل

بنفسجيٍّا. أو أخَرض، أو أزرَق، عموًما واملهدئات االكتئاب
العرشين، القرن سبعينيات ففي اللون؛ من بكثري أكرب ُعمًقا الشكل مسائل وتتَِّخذ
صورة يف فاعلية أكثر يكون — كلورديازيبوكسيد — املهدئة العقاقري أحد أن ُوجد
كانت فقد الجرعة. وبنفس واحًدا، ار العقَّ كان لو حتى قرص، صورة يف منه كبسول
من رأيت وربما مظهرها. يف علميًة أكثَر ما، حدٍّ وإىل ة، ِجدَّ أكثَر تبدو حينها الكبسوالت

الصيدلية. من أيبوبروفني كبسوالت رشاء مقابل أكثر أموال دفع نحو اندفاًعا نفسك
املاء باستخدام الَحْقن أن تبنيَّ فقد أيًضا؛ مؤثرة العالج استخدام طريقة تعترب
الدم، ضغط لعالج السكرية األقراص من فاعليًة أكثر مختلفة تجارب ثالث يف املالح
املالح املاء لحقن جسدية فائدة أي بسبب ليس الجراحة، بعد ما وألم الرأس، وصداع
يعرف مثلما الحقن، ألن بل — ذلك جرَّاء فوائد أي توجد فال — كَّرية السُّ األقراص مقابل

دوائي. قرص تناول مجرد من تأثريًا أكثر عالجيٍّا تدخًال يَُعدُّ الجميع،
«بريتش دورية نرشت البديل، الطب بمعاِلِجي وشخيص مبارش بشكل يتعلَّق وفيما
أحدهما الذراع؛ أللم مختلَفنْي وهميَّنْي عالَجنْي بني يقارن بحثًا مؤخًرا جورنال» ميديكال
باإلبر. الوخز غرار عىل عالج وهو «طقسيٍّا»، عالًجا اآلخر وكان سكَّريٍّا، قرًصا كان

أكرب. فائدة له كانت تعقيًدا األكثر الطقيس الوهمي العالج أن التجربُة ووجدت
العالج لتأثري االجتماعي البناء عىل الدوام عىل داللة األكثر الشهادة تُعترب ربما لكن
التوقعات تؤثر أن فيه يُنتظر مجاٌل األلم بالتعبئة. الخاصة العجيبة القصة هي الوهمي
يستطيعون أنهم الناس معظم وجد وقد العالجية. العملية عىل خاص بشكل كبريًا تأثريًا
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وإال االنتباه، تشتيت خالل من — ما بدرجة األقل عىل — األلم يف التفكري من التخلص
لها. يتعرضون التي الضغوط مع يتفاقم األسنان يف ألم أصابهم

تعاني امرأة ٨٣٥ عىل ،١٩٨١ عام يف ا حقٍّ استثنائية دراسًة وكوبر برانثويت أجرى
فيها املشاركني منح جرى أقسام، أربعة إىل مة ُمقسَّ الدراسة هذه كانت الصداع. من
عبوات يف إما األقراص هذه تعبئة وجرت وهمي، عالج أقراص أو أسربين، أقراص إما
مميزة. تجارية عالمة تحمل مبهرجة عبوات يف أو محايدة، ألوان وذات مميَّزة غري خالية
عىل أكرب تأثري لها كان األسربين أقراص أن — تتوقع قد مثلما — الدراسة ووجدت
نفسها العبوة أن الدراسة وجدت ذلك، إىل باإلضافة ولكن كَّرية، السُّ األقراص من الصداع

مًعا. واألسربين الوهمي العالج من كلٍّ فائدَة عزَّز ما وهو إيجابي، تأثري لها كان
التجارية العالمات ذات امُلسكِّنات رشاء عىل ون يُِرصُّ أعرفهم الذين األشخاص يزال ال
املسكنات هذه أن لهم ح أوضِّ أن محاوًال حياتي نصف قضيُت تتخيَّل، قد ومثلما الشهرية.
وكوبر برانثويت تجربة يف البيانات يف التناقض يتمثل الواقع يف ولكن للمال؛ إهداًرا تَُعد
فإن الصيدالنية، النظرية به تخربك ما كان مهما التجربة. طوال صحيحة كانت أنها يف
ذلك. من للهروب طريقة توجد وال بالفعل، أفضل املميزة التجارية العالمة ذات العالجات
تسبِّبه الذي األلم عىل حديثة دراسة أظهرت فقد التكلفة؛ إىل جزئيٍّا ذلك يرجع وربما
إن التجربة يف للمشاركني قيل عندما أقوى كان األلم تسكني عالج أن الكهربية الصدمات
(وتُظهر سنتات ١٠ تكلفته إن لهم قيل عندما منه أمريكي دوالر ٢٫٥٠ يتكلَّف سعره
قد يكونون عندما باملشورة العمل إىل أكثر يميلون الناس أن النرش قيد أخرى دراسة

لها). مقابًال دفعوا
وكريش مونتجمري قال للعاَلم. رؤيتك عىل بناءً أسوأ، أو أفضل، العالج يصبح
جديد تخدير ار عقَّ حول دراسة يف يشاركون إنهم الجامعة طالب من ملجموعة (١٩٩٦)
البرشة، عىل طالؤه ويجري ، بُنِّيٌّ تريفاريكاين لون إن «تريفاريكاين». عليه يُطلق محيلِّ
يتعامل َمن عىل ب يتوجَّ بحيث الهائلة بالفاعلية ويتميز الدواء، رائحة رائحته وتشبه
تريفاريكاين ن يتكوَّ األمر، حقيقة يف ضمنًا. للطالب قيل هكذا أو اًزا، قفَّ يرتدي أن معه
التجربة عىل القائم يكن ولم رائحة)، إضفاء أجل (من الزعرت وزيت واأليودين، املاء، من
يضفي حتى مطَّاطية قفازات سوى يستخدم أيًضا) أبيَض معطًفا يرتدي كان (الذي

األلم. عىل املكونات هذه من أيٌّ تؤثر فلن التجربة. عىل الِعْلمية من مناًخا
قام ثم التجربة، يف للمشاركني السبابة األصابع عىل الرتيفاريكاين طالء جرى
لدى األلم، إعمال جرى ملزمة. بواسطة مؤلم بشكل بالضغط التجربة عىل القائمون
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قد ومثلما الرتيفاريكاين، طالء جرى ثم متفاوت، برتتيب التجربة، يف اآلخر بعد مشاِرك
إىل بالنسبة وذلك االرتياح؛ بعدم أقل وشعور أقل، ألم من املشاركون شكا اآلن، ع تتوقَّ
يف ذلك ويدخل التجربة. بداية قبل املدهش بالرتيفاريكاين طالؤها جرى التي األصابع

األقراص. غياب مع ولكن الوهمي، العالج تأثري عداد
األسنان، آلالم مفيدة املزيفة الصوتية فوق فاألشعة غرابة؛ يزداد األمر يزال وال
جراحًة فقط الجرَّاح يُجري (إذ الركبة آالم عالج يف فائدتها الوهمية العمليات وأظهرت
إن بل مفيًدا)، شيئًا يفعل كان لو كما قليًال ويتلكَّأ الركبة، جانب يف وهميًة صغريًة

الصدري. الخناق حاالت تحسينها أظهرت قد الوهمية العمليات
يكون ال عندما يحدث الذي األلم هو الصدري فالخناق ما؛ نوًعا كبرية ُمعضلة تلك
حالة تزداد ولذلك بمهمتها. للقيام القلب عضلة عرب تمر كافية أكسجني كمية هناك
القلب عضلة لتحميل نظًرا الرياضية؛ التمرينات ممارسة مع سوءًا الصدري الخناق
دفعة ساللم عرش صعود بعد الفخذين يف مماثل بألم املرء يشعر وربما إضافية. أعباءً

البدنية. لياقتك مدى عىل يعتمد ما وهو واحدة،
خالل من عادًة الصدري الخناق ألم من التخفيف يف تُسهم التي العالجات تعمل
يُطلق الكيميائية املواد من مجموعة وتُستخدم القلب، إىل الواصلة الدموية األوعية توسيع
الرقيقة العضالت إرخاء عىل النرتات تعمل إذ األحيان؛ أغلب يف ذلك لتنفيذ النرتات عليها
عربها التدفق الدماء من أكرب كميات تستطيع بحيث الرشايني ع تُوسِّ التي الجسد، يف
ذلك يف بما الجسد، يف الرقيقة العضالت من أخرى أجزاء إرخاء عىل أيًضا النرتات (تعمل
محالت يف سائل» «ذهب أنه عىل النرتات من نوع بيع يربر ما وهو الرشجية، العضلة

الجنسية). املنتجات بيع
األوعية جْعَل املرء بإمكان أن ُمفادها فكرٌة راجت العرشين، القرن خمسينيات يف
املهمة غري الرشايني أحد ربط جرى إذا ُسمًكا، وأكثر طبيعتها، إىل تعود القلب يف الدموية
تتمثل الفكرة كانت للقلب. الرئيسية الرشايني من يتفرَّع ولكنه الصدر، جدار مقدمة يف
ثمة أن مفادها للرشيان، الرئييس الفرع إىل رسائل إرسال شأنه من اإلجراء هذا أن يف

الجسم. وتضليل خداع إىل يؤدي ما وهو أكثر، األوردة حجم نمو إىل حاجًة
،١٩٥٩ عام ففي فقط؛ ما بدرجة ولكن الفكرة، هذه عبثية اتضحت الحظ، لسوء
العمليات، بعض يف كعنرصضابط. وهمي عالٌج فيها استُخدم العملية عىل تجربة أُجريت
يف الخطوات جميع تنفيذ جرى بالكامل، الرشايني ربط عملية تنفيذ يجري كان بينما
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قد الوهمية العملية أن ُوجد وبينما رشايني. أي ربط دون ولكن «الوهمية»، العمليات
يف املرىض حالة بدت إذ — الحقيقية للعمليات جودتها يف مماثلة نتائج عن أسفرت
مجموعتَي بني كبري فرٌق ة ثمَّ يكن ولم الحالتني، كلتا يف اليشء بعَض أفضل التجارب
أي يُحِدث ولم وقتها ر يتذمَّ لم أحًدا أن هو الدوام عىل غرابة األشياء أكثر كان — التجربة
بالقطع، املزيَّفة، العملية من األحوال من حاٍل بأي أفضل الحقيقية العملية تكن لم َجَلبَة؛
ا؟ جدٍّ طويلة لفرتة العملية جرَّاء ن بالتحسُّ املرىض شعور تفسري إذن يمكننا كيف ولكن

تماًما. العملية تجاهل وجرى الوهمي، العالج قوة يف أحٌد يفكِّْر لم
أكثر عىل يقع الوهمي العالج تأثري كان التي الوحيدة املرة هي هذه تكن لم
أواخر يف سويدية دراسة أظهرت فقد الطبية؛ املمارسات طيف من درامية األطراف
نبضات لتنظيم أجهزٌة لهم ُركِّبت الذين املرىض أن العرشين القرن من التسعينيات عقد
من الرغم (عىل قبل ذي من أفضل صحية حالة أظهروا تشغيلها، دون ولكن القلب،
تنظيم أجهزة كانت الذين هؤالء أظهره الذي التحسن قدَر نًا تحسُّ تُظِهر لم حالتهم أن
دراسٌة أظهرت ا، جدٍّ ومؤخًرا واضًحا). األمر يكون حتى بداخلهم، تعمل القلب نبضات
قسطرة جهاز نت تضمَّ الوعاء»، رأب «لجراحة التقنيِة العاليِة العالجات أحد عىل أُْجِريَت
يف يساوي الوهمي العالج أن بالليزر، ويعمل مظهره، يف جدٍّا علميٍّا يبدو الحجم ضخم

الكامل. الجراحي اإلجراء فاعليته
يف جونسون آالن د. كتب هكذا الكهربية.» باآلالت إعجاب أيَّما املرىض «يُعَجب
«ومؤخًرا، قائًال: وأردف التجربة، هذه عىل معلًِّقا ١٩٩٤ عام يف النست» «ذا دورية
ذهبُت فقد مخطئ؛ غري جونسون د. الخيال.» يأِرسُ ليزر بكلمة عالقة له يشء أيُّ صار
وأجرت بوث)، لشريي البديل الطب معاِلجة (وهي مرة ذات كريتن ليلياس لزيارة
كبرية المعة علمية آلة ذلك يف مستخِدَمًة الكريمة األحجار باستخدام عالًجا كريتن يل
مالحظة عدم بمكان الصعوبة من صدري. عىل األلوان مختلفة ضوئية ات أِشعَّ عكست
القسطرة جهاز تجربة سياق يف الكريمة األحجار باستخدام العالج مثل أشياء؛ جاذبية
بمكان الصعوبة من يكون األدلة، تراكم طريقة إىل وبالنظر األمر، حقيقة يف الليزري.
العالجية تدخالتهم جميع من الرغم عىل البديل، الطب معالجي ادِّعاءات مالحظِة عدم

الفصل. هذا سياق يف طابعها، يف واليقينية ْلطوية، السُّ املدهشة، الجامحة،
البديل، الطب عىل رسيعًة نظرًة يُلقون الحياة أساليب خرباء حتى األمر، حقيقة يف
تقسيم جرى ي. صحِّ بيشء يقوم إنه للمرء يُقال أن تأثري بَحثَْت قة منمَّ دراسة صورة يف
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قيل مجموعتني؛ إىل مختلفة، فنادق يف يعملن الغرف خدمة من فتاة وأربعني ثماني
توصيات ق و«يحقِّ جيًدا» «تمرينًا يُعترب الفنادق غرف تنظيف إن املجموعتني إلحدى
عن لة مفصَّ أخرى تفسريات عن فضًال نَِشط»، حياة أسلوب بممارسة الصحة وزير
وواصلت عة، املشجِّ املعلومات هذه «الضابطة» املجموعة تتلقَّ لم لكن واألسباب. الطرق
أنها تعتقد «املطلعة» املجموعة صارت أسابيع، بأربعة بعدها الفنادق. غرف تنظيف
ويف الوزن، يف نقًصا املجموعة أظهرت وبينما قبل، ذي من كثريًا أكثر رياضة تمارس
املجموعتان كانت الجسد، كتلة ومؤرش األرداف إىل الخرص محيط ونسبة الجسد، دهون

للدهشة.2 املثري األمر وهو النشاط، من املستوى نفس تمارسان الواقع يف

الطبيب يقوله ما (3)

االختبارات أن من الرغم عىل بعالجك، بشدة تؤمن أن بإمكانك كان إذا
ويصبح كثريًا، أفضل تكون العالج نتائج فإن فائدته، عدم إىل تشري الضابطة
هذا أن وأعتقد أيًضا. بكثري أفضل دخلك ويصبح بكثري، حاًال أفضل مرضاك
كما خربة، وأقلهم موهبًة مهنتنا إىل املنتمني أقل لبعض الالفت النجاح يفرس
األطباء اعتاد التي الضابطة والتجارب لإلحصاءات الشديدة الكراهية يفرس

عرضها. واملشهورون الناجحون
منطقي»، «كالم آرش، ريتشارد
١٩٧٢ لندن، ميديكال، ِبتمان مجلة

واألجهزة األقراص عن نبتعد أن يمكن واملعتقدات، التوقعات دراسة يف اآلن، تدرك مثلما
ما تأثريًا يؤثر الطبيب، يعتقده وما الطبيب، يقوله ما أن يتضح املثال، سبيل عىل تماًما.
جرى تأثريًا يؤثر ذلك إن أقول أن يجب بديهيٍّا، أمًرا يبدو هذا كان إذا الشفاء. عملية عىل

جيًدا. مة مصمَّ تجارب يف منمقة، بصورة قياسه،
حقٍن عمليَة إجراء قبل سكَّريٍّا قرًصا املرىض (١٩٧٨) وكاتان جريل أعطى
بواحدة يقدِّمونها كانوا املرىض إىل األقراص يقدِّمون كانوا الذين األطباء أن إال لألسنان،
(«هذه لها العظمى الفوائد يف الشديدة املبالغة خالل من إما مختلفتني؛ طريقتني من
التقليل خالل من أو («… اآلنيَّة شبه … البالغة فاعليتها أظهرت حديثًا رة مطوَّ أقراص
(«… تماًما فعالة أراها ال شخصيٍّا، … حديثًا رة مطوَّ أقراص («هذه األقراص فاعلية من
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أقل، خوف بمشاعر اإليجابية الرسالة مع تقديمها جرى التي األقراص ارتبطت وقد
أقل. وألم أقل، وقلق

فاملعلومات العالج؛ نتائج عىل الطبيب يعرفه ما يؤثر قد شيئًا، يُقل لم إذا حتى
مثلما العصبية، واالبتسامات والحواجب، والتصنُّع، السلوكية، اللوازم خالل من ب، تترسَّ
من شيئًا يتطلَّب فهمها أن مع ا، حقٍّ قة خالَّ تجربٍة خالل من (١٩٨٥) جريسيل أوضح

الرتكيز.
إىل عشوائيٍّا مهم وقسَّ لهم، العقل رضس خلع جرى املرىض من عيِّنة جريسيل أخذ
األقل عىل له»، أثر «ال وهمي (عالج املالح املاء تتناول مجموعة عالجية: مجموعات ثالث
يباع أنه فاعليته عىل للتدليل ويكفي رائع، مخدِّر مسكِّن (وهو فنتانيل أو فسيولوجيٍّا)،
املخدرة املواد ملستقبالت مثبِّط عقار (وهو نالوكسون أو السوداء)، السوق يف بالتجزئة

األمر). حقيقة يف األلم يزيد
مريض، لكل يقدِّمونها العالجات أي بشأن األطباء تعمية جرت الحاالت، جميع يف
تقسيم جرى ثم ومن األطباء؛ معتقدات أثر — حقيقة — يدرس جريسيل كان ولكن
كانوا الذين لألطباء قيل األوىل، املجموعة يف أخرى. مرًة نصفني إىل الثالث املجموعات
أو نالوكسون، أو وهمي، عالج تقديَم بإمكانهم إن صدًقا، للمرىض، العالج يقدِّمون
أن يف فرصًة ثمة أن تعرف األطباء من املجموعة هذه وكانت لأللم. املسكن فنتانيل

األلم. تقليل شأنه من للمرىض يشء تقديم بصدد يكونوا
عالًجا يقدِّمون إنهم لهؤالء قيل إذ األطباء؛ عىل الكذب جرى الثانية، املجموعة يف
أكثر األلم يجعالن أو نتيجة، أي عن يسفران ال عالجان وهما نالوكسون، أو وهميٍّا
الفنتانيل ون يتلقَّ املرىض بعض كان األطباء، علم ودون األمر، حقيقة يف ولكن سوءًا.
حول األطباء» «يعتقده بما التالعب خالل من فقط اآلن، تتوقع ومثلما لأللم. املسكن
عن التعبري من منعهم من الرغم عىل حتى — بها يقومون كانوا التي الحقن عملية
أفراد شعر فقد املجموعتني؛ بني النتيجة يف فرق هناك كان — ملرضاهم معتقداتهم
ُقدِّم الذي العالج بنوع اإلطالق عىل الفرق لهذا عالقة وال بكثري. أقل بألم األوىل املجموعة
كان ما إىل يعود ته بُرمَّ فاألمر يعرفونها؛ املرىض كان التي باملعلومات حتى أو حقيقًة،
أنك أعتقد املرىض. يحقنون كانوا عندما قليًال األطباء هؤالء َجَفَل ربما األطباء. يعرفه

أيًضا. ستْجِفل كنت
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الوهمي العالج تفسريات (4)

َطْمأَنة وحدها، طريقتهم خالل من فقط األطباء، يستطيع شيئًا، يفعلوا لم لو حتى
،١٩٨٧ عام يف معلوماتية. مكونات إىل نفسها الطمأنة عملية تحليل يمكن بل املرىض،
قد — زائًفا «وهميٍّا» تشخيًصا كان لو حتى — بسيط تشخيص إجراء أن توماس أوضح
غري أعراٌض لديهم مريض مائتا م ُقسِّ فقد للمرىض؛ العالجية النتائج تحسني عىل عمل
يف للمرىض قيل مجموعتني. إىل عشوائيٍّا محدَّد، طبي تشخيص أي وجود دون عادية،
صارت أسبوعني مرور وبعد بدقة.» لديك ما كنْه تحديد أستطيع «ال املجموعتني: إحدى
األخرى املجموعة يف املرىض حاالت صت ُشخِّ لكن أفضل. املرىض من فقط ٪٣٩ حالة
أيام غضون يف ستتحسن حالتهم إن يٍة ِرسِّ يف لهم وقيل تضليل، دون ًدا، محدَّ تشخيًصا

أسبوعني. خالل املجموعة هذه يف املرىض من ٪٦٤ حالة نت وتحسَّ قليلة.
أكثر يتقاطع بل بكثري، الوهمي العالج أثر يتجاوز ما يشءٍ شبَح هذا يستحرض
البديل الطب معالجي أن نتذكَّر أن يجب ألننا نظًرا البديل؛ الطب معالجي عمل مع
عليه تُطِلق أن يمكن ما أيًضا يقدِّمون بل وهمية، عالجات بإعطاء فقط يكتفون ال
الصحة، من لها أساس ال تفسريات وهي الوهمي»، «التشخيص أو الوهمية» «التفسريات
خواصَّ ن تتضمَّ املرض، طبيعة حول الغالب يف خيالية وتأكيدات سالمتها، عىل أدلة وال
«اختالالت»، أو الفيتامينات، أحد نسبة يف مفرتضة قصور أوجه أو طاقة، أو سحريًة،

حرصية. بصورة لها فهمه املعالج يزعم
محض خيال عىل قائًما كان لو حتى — «الوهمي» التفسري هذا أن يبدو وهنا،
إجراء يُوِجب ما وهو جانبية، آثار وجود من الرغم عىل للمريض، مفيًدا يكون ربما —
بشكل املريض دور ص تقمُّ حريَة أحدهم منح عملية تدعم وربما دقيقة. بطريقة العالج
كحالة األعراض وتصنَّف رة، مدمِّ مرضية وسلوكيات معتقدات أيًضا وُسْلَطوي جازم
عملية الكثريين إىل بالنسبة تُعترب (التي العضالت آالم تصنيف مثل رضورة دون مرضية
األشخاص ضد معاٍد موقف اتخاذ إىل بهؤالء األمر يصل قد بل طبيٍّا، يوميٍّا) متكررة

للغاية. شائكة منطقة هذه وتُعترب نون. ويتحسَّ حياتهم يواصلون الذين
من ضخٌم عدٌد األمر، حقيقة يف أُْجِرَي، فقد األمثلة؛ رضب يف أميض أن أستطيع
الذين األطباء أن العامة النتيجة وكانت الطَّيِّبَة، العالجية العالقة قيمة عىل البحوث
األطباء أولئك من عالجهم يف فاعلية أكثُر والطْمأَنَة، والُود، بالدفء، يتَِّسم أسلوبًا يتَّبعون
الواقعي، العالم يف مرضاهم. يَُطْمِئنُون وال رسمية صورة يف مشورتهم يُقدِّمون الذين
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إىل بالنسبة متزايدة بصورة صعوبة أكثر األمر تجعل بنيوية ثقافية تغريات توجد
هناك بدء، ذي فبادئ طبية؛ مشورة ألي العالجية الفائدة بتعظيم يقوم أن يف الطبيب
تستغرق ال مقابلٍة يف كثرية بأشياء يقوم أن عام ممارس أيُّ يستطيع فال الوقت؛ ضغوط

دقائق. ست من أكثر
االفرتاضات يف بنيوية تغريات هناك تزال ال العملية، العوائق هذه إىل باإلضافة لكن
الطمأنة عملية يجعل ما وهو الطبي، املجال يف العاملون يضعها التي األخالقية األولية
العرص يف الطبيب سيجاهد متزايدة. بصورة مألوف غري أمًرا الطبية املشورة تقديم خالل
عىل وهمية، عالجية وصفة بتقديم له تسمح معينة صيغة عىل العثور أجل من الحديث
أخالقيني مبدأين بني متوازنة صيغة إىل التوصل صعوبة إىل يرجع ما وهو املثال، سبيل
ممِكنَة، فاعليٍة درجِة بأقىص مرضانا بشفاء التزامنا أَوَّلهما: االختالف؛ تمام مختلفني
رسمية صيغة ُوضعت الحاالت، من كثري يف املرىض. عىل نكذب بأال التزامنا وثانيهما:
الطبيب كتب مثلما امُلْقِلَقة، الحقائق وقع من والتخفيف املرىض طمأنة حظر لعملية
قال: إذ متناسبًا؛ اعتباره يمكن ما يتجاوز فيما مؤخًرا، تاليس ريموند والفيلسوف
املتطلبات يف هائلة زيادات إىل حاالتهم عىل كاملة املرىضبصورة إطالع إىل الدافع «أفىض
املرىض وإخافة إرباك يف إال يُسهم ال ما وهو العالج، مبارشة املرىضعىل ملوافقة الرسمية

الالزمة.» الطبية العناية عىل حصولهم ر يؤخِّ حني يف
الخطأ. االتجاه هو هذا كان تاريخيٍّا أنه إىل واحدة للحظة هنا أشري أن أريد ال
بشأن الحقيقة أطباؤهم يخربهم أن يف دوًما يرغبون املرىض أن االستطالعات فتُظهر
بقدٍر البيانات من النوع هذا ى تتلقَّ أن يجب كان (وإن أمراضهم وعالجات تشخيص
العامة الشخصيات أكثر يُعتربون األطباء أن إىل أيًضا تشري االستطالعات ألن الريبة؛ من
املستخَلص الدرس أنه يبدو ال ما وهو للثقة، محالٍّ األقلُّ هم الصحفيني وأن للثقة، محالٍّ

اإلعالم). وسائل عرَضتْها التي الثالثي التطعيم ُخدعة من
الواعية واملوافقة املريض استقالل أسبقية افُرتضْت كيف هو ا حقٍّ الغريب لعل
افرتاًضا — هنا عنه نتحدث ما وهو — نفسه العالج فاعلية عىل العالج مباَرشة عىل
عملية أن من الرغم وعىل الطب. مهنة إطار يف فعالة مناقشة األمر مناقشة دون مسبًقا،
طريق عن األبصار «يُعمي الذي الفيكتوري العرص يف للطبيب األبوية السلطوية الطمأنة
العالج حركة حققته الذي النجاح يشري الطب، يف املايض إىل تنتمي مسألًة تُعترب العلم»،
تفسريات خالل من مرضاهم وتعمية وإرباك تضليل إىل ممارسوها عمد الذي — البديل

93



الزائف العلم

ربما أنه إىل — تخيُّله يمكن متعاٍل فيكتوري طبيب أي مثل املظهر؛ ِعلمية «سلطوية»
العالجات. من النوع لهذا سوٌق هناك تزال ال

شخصهندي خالل من جيًدا األخالقية املوضوعات هذه وثِّقت عام، مائة حوايل قبل
إذ متشكًِّكا؛ الشخص هذا كان «كوساليد». عليه يُطَلق كان األصليني السكان من كندي
وذهب بها، اإليمان خالل من إال تنجح ال وأنها ُهراء، إال ليست الشامانية أن يعتقد كان
لتوظيفه استعداد عىل الشامانية مماريس أحد كوساليد وجد الفكرة. الستقصاء متخفيًا
املعالج فيه يُخفي الذي الكالسيكي العرض ذلك يف بما املهنة، حيل جميع وتعلَّم لديه،
منتصف يف د، والتنهُّ املصِّ خالل من ثم فمه، أركان أحد يف والشعر الحشائش من كمية
عض جراء جاءت التي بالدماء مغطٍّى ابتلعه، ما املعالج يُخِرج تماًما، الشفاء طقس
من استُخِلصت مرضية عيِّنة باعتبارها الناظرين عىل خشوع يف ويعرضها خفية، شفتيه

املنكوب. املريض جسد
ُمطَّلًعا، شخًصا باعتباره العالجية الخدعة وعرف كوساليد، لدى الربهان توافر
كوساليد عىل كان ولكن يُْجُرونها، كانوا َمن َزيِْف لكشف االستعداد أُْهبَة عىل وكان
عائلة ِقبَل من واستُدعي اإلكلينيكية، التجارب بعض إجراء — ِمَرانه من كجزء —
الخدعة كوساليد أجرى مرضاها. أحد لفحص لها» ُمنِقذًا باعتباره منامها يف «جاءها
أيًضا شعر لكنه بالضآلة، وشعر بشدة، وانزعج والشعر، الحشائش باستخدام العالجية

ن. تتحسَّ مريضه حالة أن وجد حني العارمة بالدهشة
مىض زمالئه، معظم يف صحيٍّ تشكٍُّك إبداء كوساليد مواصلة من الرغم وعىل
ومثمر طويل مهني مشوار لديه ليصبح — شخصيٍّا هو لدهشته ربما — كوساليد
ورقته يف شرتاوس، ليفي كلود األنثروبولوجيا عاِلم يستطيع وال وشامان. كمعالج
صنعته يمارس الساحر أن الواضح من «ولكن ذلك: تفسري وسحره»، «الساحر البحثية
الدموية الكتلة أسلوب عن حماسة يف ويدافع بإنجازاته، ويفخر ، حيٍّ وضمري بحرص
املغالطات عن تماًما برصه أُغيش قد كأْن يبدو إنه األخرى. املنافسة املدارس جميع أمام

البداية.» يف انتقاد أيَّما ينتقده كان والذي يتبعه، الذي العالجي األسلوب يف املنطقية
العالج أثر لتعظيم املريض خداُع باملرة الرضوري من يكون ال ربما بالطبع،
وعدم صغرها من الرغم عىل — ١٩٦٥ عام إىل ترجع كالسيكية دراسة فثمة الوهمي؛
الصدد؛ هذا يف ممكنًا يكون قد عما بسيطًة ملحًة تعطي — فيها ضابطة مجموعة وجود
يوميٍّا مرات ثالث اللون وردية وهمية سكَّرية أقراًصا التجربة عىل القائمون أعطى فقد
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إىل ُقدِّم الذي التفسري وكان طيبة، عالجية نتائج عن أسفر ما وهو «عصابيني»، ملرىض
يجري: كان ما حول جدٍّا واضًحا املرىض

وبني بيننا واحد أسبوٌع يَْفِصل دو، «سيد كاآلتي: ذ ونُفِّ مكتوب، نصٌّ أُِعدَّ
أعراض من الراحة بعض يمنحك شيئًا نفعل أن يف ونرغب املقبلة، املقابلة
املشابهة واألقراص املهدئات من ومختلفة كثرية أنواع استُخِدمت لقد مرضك.
من كثري وُشِفي ن، تحسُّ تحقيق يف منها كثريٌ وأسهم حالتك، مثل حاالت يف
األحيان بعض يف عليه يُطَلق ما باستخدام حالتك مثل يف هم ممن األشخاص
يُسهم قد سكرية أقراص عليها يُطَلق ما تقديم أن ونشعر سكَّرية»، «أقراص
هو ما السكري القرص كَّري؟ السُّ القرص هو ما تعرف هل أيًضا. شفائك يف
قرًصا أن أعتقد اإلطالق. عىل فعالة طبية مادة أي عىل يحتوي ال قرص إال
ترغب هل كثريين. آخرين شفاء يف أسهم مثلما شفائك يف يُسِهم سوف كهذا

القرص؟» هذا تجربة يف
يف وردية كبسوالت صورة يف الوهمي العالج من عيِّنة املريض وأُعطي
من وُطلب هوبكنز، جونز مستشفى اسم عليه ُملَصق عليها صغرية زجاجة
مرات ثالث واحدة كبسولة بمعدل دورية، بصورة الكبسوالت تناول املريض

وجبة. كل مع يوميٍّا

سيبدو حديثي أن غري ذلك، عن الحديث يف امليض أستطيع كثريًا. املرىض حالة نت تحسَّ
عن ماذا قوي. نفيس عنرص من يتكوَّن األلم أن نعرف جميًعا فنحن ومكرًرا؛ ممالٍّ

علمية؟ … أكثر يشء أكثر، للمنطق مضاد يشء حيوية: األكثر األشياء
فاصطحب ممكن، مًدى أقىص إىل الوهمي العالج أثر وولف ستيوارت د. استغل
ن سيحسِّ عالًجا لديه أن وأخربهما حبىل، إحداهما والقيء، الغثيان من تعانيان امرأتني
معدتيهما داخل أنبوب وولف د. مرَّر األمر، حقيقة يف بها. تشعران التي األعراض من
يف «يؤدي» عقار وهو بيكاك، آي وأعطاهما الغثَّة)، العالج مرارة تتذوقان ال (بحيث

والتقيؤ. الغثيان إىل األمر حقيقة
وهي املعدة؛ تقلُّصات «قلَّت» بل املريضتني، حالة ن تحسُّ عىل األمر يقترص لم
التجربة هذه يف النتائج وتشري بيكاك. آي عقار منها يزيد أن يُفرتض التي التقلصات
إىل يُفيض أن يستطيع عقار أي أن إىل — املرىض عيِّنة حجم صغر من الرغم عىل —
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ببساطٍة التالعب خالل من صيدالني، ار عقَّ من تتوقعه قد الذي لألثر تماًما عكيس أثر
العقاقري تأثريات عىل الوهمي العالج أثر تغلَّب الحالة، هذه ويف املرىض. بتوقعات

الصيدالنية.

جزيئات مجرد من أكثر (5)

يفرس املعملية البحوث طاولة عىل األساسية العلوم مجال من بحث أي هناك هل إذن
من الرغم عىل آخر، إىل وقت من نعم، وهميٍّا؟ عالًجا املرىض يتناول عندما يحدث ماذا
عقار أي آثار أن إثبات املثال، سبيل عىل جرى، فقد التنفيذ؛ سهلة تجارب ليست أنها
الوهمي األثر «نسخة» بفعل األحيان، بعض يف تحدث، أن يمكن الجسد يف ال فعَّ حقيقي
الرعاش شلل مرض عقاقري معظم تؤدي أيًضا. الحيوانات يف بل فحسب البرش يف ال له،
وهميٍّا عالًجا ون يتلقَّ الذين املرىض أظهر وقد الدوبامني. إفراز زيادة خالل من مفعولها

الدماغ. يف للدوبامني أكثر إفراز عمليات املثال، سبيل عىل الرعاش، شلل ملرض
إعطاؤهم يتم ثم أللم، يتعرَّضون الذين املرىض أن (٢٠٠٥) زوبيتا أوضح وقد
العالج ُوا يتلقَّ لم الذين املرىض من أكثر إندورفني كمية أجسادهم تفرز وهميٍّا، عالًجا
ألن نظًرا الدراسة؛ هذه يف الشك بعض لديَّ أن أذكر أن واجبي من أن (أشعر نفسه.
يفرسِّ آخر سبب وهو أمًلا، أكثر مثريات أيًضا تحملوا وهميٍّا عالًجا وا تلقَّ الذين املرىض

عىل تُِطلُّ صغرية نافذة إال هو ما ذلك أن أعتربُ لديهم. اإلندورفني نسبة ارتفاع احتمال
املؤكدة.) غري البيانات لتفسري املدهش العالم

األجهزة أن نجد الحيوان، مملكة من القادمة النظرية البحوث يف أكثر قنا تعمَّ إذا
نفسها بالطريقة الوهمية، للعالجات تستجيب بحيث تكييفها يمكن للحيوانات املناعية
قاس الجرس. لصوت استجابة اللعاب إفراز يف بافلوف تجربة يف الكلب بها بدأ التي
املزيج وهو أكثر، ال سكَّري ماء باستخدام الكالب لدى املناعية األجهزة تغريات الباحثون
السكَّري املاء تقديم خالل من املناعي، التثبيط لعملية قبًال مصاحبًا كان الذي امُلنَكَُّه
الجهاز تثبيط يف يسهم عقار وهو سايكلوفوسفاميد، إىل باإلضافة متكرِّرة بصورة

املناعي.
أصحاء ألشخاص الباحثون م قدَّ عندما البرش، لدى مشابه أثٍر ق تحقُّ ثبت وقد
وظيفة من يقلِّل عقار (وهو إيه سايكلوسبورين عقار مع بالتزامن مميزة نكهة له رشابًا
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تكرار خالل من العالجني بني العالقة إنشاء وبمجرد كبرية). بصورة املناعي الجهاز
تثبيط إىل بمفرده يُفيض امُلنَكَّه الرشاب أن الباحثون وجد كافية، بصورة مًعا تناولهما
وبني الرشاب بني عالقة استخالص يف أيًضا الباحثون ونجح املناعي. للجهاز متواضع

الطبيعية. القاتلة الخاليا نشاط
ويل؟ لك هذا كلُّ يعني ماذا

استجابة حال يف بأن نسبيٍّا، ازدرائية بصورة االعتقاد، إىل يميلون الناس كان
بيانات خالل ومن العقل.» يف يكمن برمته «األمر أن ذلك يعني إنما وهمي، لعالج األلم
يف مقال يقول األكذوبة. بهذه يقتنعون واملمرضات األطباء حتى أنه يتضح االستطالعات،
بالطريقة يتعلق فيما تماًما مختلف آخر فضاء وهو — ١٩٥٤ عام يف النست» «ذا دورية
أو األذكياء غري املرىض بعض إىل «بالنسبة إنه — املرىض عن بها األطباء يتحدث التي

لديهم.» األنا إلرضاء دواء زجاجة خالل من سهولًة أكثر الحياة تصبح األْكَفاء، غري
ألننا باآلخرين؛ يتعلَّق األمر بأن والتظاهر الذات، تربئة محاولة يصح ال خطأ. هذا
التجارب خالل من جاهدين الباحثون حاول وبينما الوهمي. للعالج نستجيب جميًعا
عام بشكل النتائج أتت الوهمي»، للعالج «املستجيبني شخصية توصيَف واالستطالعات
أن ُوجد فقد شخص؛ أي عىل ينطبق أن يمكن الذي اليوم حظك بمنزلة كانت لو كما
تكيًُّفا أكثر أكثر؛ عصابيني لكنهم أكثر، باالنفتاح يتَِّسُمون الوهمي» للعالج «املستجيبني
إلخ. خضوًعا، أكثر ولكن رشاسة، وأكثر اجتماعيٍّا، مهارة أكثر عدوانية؛ أكثر ولكن
الوهمي؛ للعالج املستجيبني أحُد نفُسك أنت شخص. كل هو الوهمي للعالج فاملستجيب

بك. الوثوق يمكن ال ولذا بعقلك؛ يتالعب فجسدك
باعتباره الوهمي العالج أثر تأطريَ مورمان يعيد مًعا؟ ذلك كل خيوط نجمع كيف
وهو املرض»، عالج يف للمعنى والنفسية الفسيولوجية «اآلثار أي املعنى»؛ «استجابة
لتأثري لإلعجاب إثارة ية الَكمِّ التحليالت أكثر أحد أيًضا مورمان أجرى آِرس. نموذج
ذكرنا مثلما امَلِعدة. ُقَرح عىل أخرى مرة السياق، َوفق يتغري وكيف الوهمي، العالج
وقابل شائع مرض القرحة ألن نظًرا للدراسة؛ ممتاًزا مثاال املرض هذا يعترب سابًقا،
إلقاء خالل من فيها لبس ال بصورة تسجيله يمكن العالج نجاح أن األهم ولكن للعالج،

منظار. خالل من املعدة عىل نظرة
بني فيما القرحة معالجة عقاقري عىل أُجريت دراسًة ١١٧ ل فحًصا مورمان أجرى
يمكن ال كان نحٍو عىل تتفاعل العقاقري أن مندهًشا، ووجد، و١٩٩٤، ١٩٧٥ عاَمي

97



الزائف العلم

املطروحة القرحة معالجة عقاقري أول أحد سيماتيدين عقار كان دوائيٍّا. ال ثقافيٍّا عه، توقُّ
العقار كان عندما ،١٩٧٥ عام يف اليوم. إىل مستخَدًما العقار هذا يزال وال السوق، يف
التجارب يف املتوسط، يف الُقَرح، من ٪٨٠ عىل القضاء من العقار تمكَّن جديًدا، يزال ال
إىل سيماتيدين نجاح معدل انخفض الوقت، بمرور ولكن واملتعددة، املختلفة العالجية
رانيتيداين، طرح بعد يبدو فيما حدث قد االنخفاض هذا أن األمر يف واملثري فقط. ٪٥٠
العقار صار وهكذا سنوات. بخمس بعدها األسواق يف فاعلية، وأكثر منافس عقار وهو

السوق. يف جديدة عقاقري ظهور مع الوقت، بمرور فاعلية أقل نفسه
ذلك يكون أن بالطبع، املمكن، من الظاهرة. لهذه املمكنة التفسريات من الكثري هناك
أن يف تتمثَّل أخرى مقنعة احتمالية هناك لكن البحوث، إجراء بروتوكوالت يف تغريُّ مسألة
النخفاض نظًرا السوق؛ يف جديدة عقاقري طرح بعد فاعلية أقل صارت قد األقدم العقاقري
عىل تجربة وسبعني خمًسا ٢٠٠٢ عام يف أخرى دراسٌة بحثت الطبية. جدواها يف االعتقاد
الوهمي للعالج االستجابة أن ووجدت املنقضية، عاًما العرشين خالل االكتئاب مضادات
العالجية للعقاقري االستجابة زادت (مثلما األخرية السنوات يف كبرية بصورة زادت قد

العقاقري. هذه آثار حيال توقعاتنا زيادة مع ربما الحقيقية)
مجال وعىل الوهمي، العالج ألثر رؤيتنا عىل مهمة بتداعياٍت كهذه نتائج تحظى
نتذكَّر، أن يجب إذ هائلة؛ شاملة قوًة يكون ربما الوهمي العالج أن بما بأرسه، الطب

ثقافيٍّا. ُمَحدد — املعنى» «أثر أو — الوهمي العالج أثر أن تحديًدا،
األلم مسكنات من أفضل الشهرية التجارية العالمات ذات األلم ُمَسكِّنات تكون قد
آالم من يعاني شخًصا ووجدَت الوراء إىل بالزمان عدَت لو ولكن هنا، املعروفة غري
روسيا قصدَت أو ،١٨٨٠ عام يف األمازون نهر منطقة يف أو ٦٠٠٠ق.م، عام يف األسنان
الذي التليفزيوني اإلعالن أحٌد يََر لم حيث العرشين؛ القرن سبعينيات يف السوفييتية
جبهتها، يف متوهجة حمراء دائرة عن ناشئ ألم جرَّاء تَْجِفل جذابة امرأة فيه تظهر
عالم يف … جسدها يف ينترش املطمنئ الهادئ األزرق اللون ترى ثم األلم، مسكِّن وتبتلع
يؤدي أن تتوقع أن لك اللعبة، قواعد تحدد التي املسبقة الثقافية الرشوط تلك فيه تغيب

منها. خرج التي العبوة عن النظر بقطع نفسها النتيجة إىل األسربين
املثال، سبيل عىل لالنتقال. البديلة العالجات قابلية إىل بالنسبة مثرية تداعيات ولذلك
لصالح أموال جمع محاولة يف تايمز» «ذا صحيفة يف وينرتسون جانيت الروائية كتبت
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مرض من سكانه ربع يعاني بلد وهي — بتسوانا يف اإليدز مرىض ملعالجة مرشوع
نقل يف املفارقة هنا جانبًا َي نُنَحِّ أن يجب املثلية. املعالجة استخدام خالل من — اإليدز
نتغاىض أن أيًضا ويجب ناميبيا، جارته مع مياه حرب يف انخرط بلد إىل املثلية املعالجة
يف ساحًقا انتشاًرا منترش مرض وهو اإليدز، مرض خالل من بتسوانا تدمري مأساة عن
لم إذا بحيث — اإليدز» مرض من سكانه ربع يعاني «بلد أخرى: مرة أكرِّر — البالد
املتبقي اقتصاديٍّا النَِّشط الجزء يفنى فربما املرض، مع ورادع رسيع بشكل التعامل يَْجِر

للدولة. أثًرا يُبقي ال قد ما وهو السكان، من
املرء بإمكان أن فكرة هو هنا يهمنا ما يكون جانبًا، املأساة هذه كل بتنحية
الطبية املؤسسة ويناهض للمرىض، يمكِّن الذي املتفرِّد، الغربي، الوهمي العالج استخداَم
للرعاية التحتية البنية من اليسري النَّْزر إال تمتلك ال دولة يف ثقافيٍّا ومحدَّد القائمة،
حال يف أنه ذلك كل يف الكربى املفارقة تتمثَّل نفَسه. التأثريَ يؤتي أن ع توقُّ مع الصحية،
من ذلك يكون ال ربما بتسوانا، يف اإليدز مرىض عالج يف املثلية للمعالجة فوائد أي وجود
الدول من كثريٌ تُعتَرب الذي األبيض املعطف ذي الغربي بالطب الضمني ارتباطه خالل

إليه. الحاجة أََمسِّ يف األفريقية
محتويات بشأن البديل الطب معالجي أحد مع الحديث وتبادلَت اآلن ذهبَت إذا إذن
برأسه ويومئ سيبتسم هل ستجد؟ فماذا — تفَعَله أن بشدة آُمل ما وهو — الفصل هذا
من عديدة قرون عرب متناهيتني ودقة بعناية بُنِيت قد طقوسهم أن عىل معك ويتفق
أكثر أرساًرا هناك إن الوهمي؟ للعالج ممكنة استجابة أفضل الستثارة والخطأ التجربة
الطاقة ألنماط خيايل مفهوم أي من والعقل الجسد بني للعالقة الحقيقية القصة يف دهشًة

ُسكَّري؟ قرص يف ية الَكمِّ
الطب معاِلِجي فلسفة يف مدهش تناقض عىل آخر مثاًال إال ذلك يُعترب ال إيلَّ، بالنسبة
الجسد، عىل للقياس وقابٍل محدَّد بأثر تحظى عالجاتهم أن يزعمون فعندما البديل؛
القديمة األشكال أحد عن بذلك يدافعون إنما طقوس، ال محدَّدة فنية آليات خالل من
وال العالقة ال العالجية، تدخالتهم آليات تؤثر حيث البيولوجي؛ لالختزال ا جدٍّ والبسيطة
عدم عىل فقط األمر يقترص ال أخرى، مرة الشفاء. عملية عىل إيجابيٍّا تأثريًا الطقس،
ومثرية آلية، مزاعمهم إن بل عالجاتهم، عمل طريقة حول مزاعمهم عىل أدلة أي امتالكهم

الحقيقة. من تشويًقا أقلَّ وتُعترب فكريٍّا، لإلحباط
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أخالقي وهمي عالج (6)

أخالقية ورصاعات ُمعِضالت يطرح آخر، يشء أي من أكثر الوهمي، العالج تأثري ولكن
هل اآلن: حتى امللموسة األمثلة أكثر لنأخذ الزائف. العلم حيال مشاعرنا حول مثرية
عالًجا باعتبارها إال تعمل ال كانت إذا استغاللية، كَّرية السُّ املثلية املعالجة أقراص تُعترب
سياق يف النظر خالل من إال عالج أي قيمة إىل عميل إكلينيكي طبيب أي ينظر ال وهميٍّا؟

طرحه.
القرن يف الكولريا وباء تفيشِّ أثناء يف الوهمي. العالج لفوائد واضًحا مثاًال إليك
بمعدل املثلية للمعالجة لندن مستشفى يف تحدث الوفاة حاالت كانت عرش، التاسع
تأثري يكون أن املحتمل غري من أنه إال ميدلسكس، مستشفى يف معدالتها ثلث يساوي
يف املثلية املعالجة نجاح سبب إن الحالة. هذه يف الحد هذا إىل مفيًدا الوهمي العالج
عالَج أحٌد يستطع لم الوقت، ذلك ففي تشويًقا. أكثر الحالة هذه يف الشفاء تحقيق
األقل فعىل ر، َ الرضَّ بالغَة الفصد، مثل الشنيعة الطبية املمارسات كانت فإذا لذا الكولريا؛

رضًرا. تُلِحق ولم نفًعا املثلية املعالجة ُمختَيص عالجات ق تحقِّ لم
يوجد ال أنه إال العالج، يف فيها املرىض يرغب مواقف اليوم توجد ما غالبًا باملثل،
غري إرهاق عمل، ضغوط الظهر، يف كثرية آالم الطب؛ يقدِّمه أن يمكن مما الكثري
العالجات مرسح باستعراض الحرص. ال املثال سبيل عىل برد، ونزالت طبيٍّا، مربَّر
تأثريات عن إال ذلك يسفر لن بالكتاب، الواردة العالج أشكال جميع وتجربة الطبية،
يمكن دام ما ا، جدٍّ منطقيٍّا خياًرا الحاالت هذه مثل يف كَّرية السُّ األقراص وتُعترب جانبية.

مثايل. نحو عىل الخداع من ممكن قدر وبأقل بحذر، استخدامها
متوقعة غري جانبية آثاًرا لها فإن متوقعة، غري فوائد امِلثلية للمعالجة أن مثلما ولكن
رة، املدمِّ الفكرية الجانبية آثاره له صحتها عىل دليٌل يوجد ال أشياء يف فاالعتقاد أيًضا؛
املسألة هذه تُسِفر إذ مخاطر؛ عىل ينطوي ذاته حد يف عالجية أقراص وصف أن مثلما
الهدامة املعتقدات خ ترسِّ وربما سنرى، مثلما طبية، كحاالت املشكالت تصنيف عن
ملشكلة مناسبة استجابة يُعترب األقراص تناول أن فكرة تدعم أيًضا وربما املرض، بشأن

البسيطة. الفريوسية األمراض ألحد أو اجتماعية،
الوهمي العالج وصف يجري التي بالثقافة خاصة أكثر، ملموسة أرضار أيًضا هناك
التسويقية املمارسات قبيل من يُعترب املثال، سبيل عىل نفسه. كَّر السُّ بقرص ال إطارها، يف
وهناك السائدة. الطبية املمارسات تشويُه املثلية املعالجة ُمختَيص إىل بالنسبة الروتينية
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للتوقعات ُمَخيِّبة خربة وجود أن االستطالعات بيانات تُظِهر إذ لذلك؛ بسيط تجاري سبب
عالجات اختيار مع يتالزم ما دائًما الذي تقريبًا األوحد العامَل يعترب السائد الطب مع
إحدى وجدت فقد السائد؛ الطب شأن من التقليل قبيل من ذلك يعترب وال البديل. الطب
الدراسة استهدفتهم الذين املثلية املعالجة ُمختَيص إجمايل نصف من أكثر أن الدراسات
يُمثِّل ما وهو ألطفالهم، الثالثي التطعيم أمصال استخدام بعدم املرىض نصحوا قد
وسائل يف الثالثي التطعيم بخدعة بعُد فيما معروًفا صار ما حيال مسئول غري ًفا ترصُّ
بأن تفيد التي املقلقة، النتيجة هذه مع البديل بالطب العالج عاَلم تعامل كيف اإلعالم.
فصل تشارلز األمري مكتب حاول التطعيمات؟ جدول يقوِّضون كانوا أفراده من الكثري

الدراسة. يف الرئييس الباحث
جميع أن يس» بي «بي محطة يف «نيوزنايت» برنامج يف التحقيقات أحد وجد
معالجة أقراص بتناول أوصوا سؤالهم جرى الذين تقريبًا املثلية املعالجة ُمختَيص
الطبية املالريا عالجات تناول بعدم وأوصوا املالريا، مرض من للوقاية فعالة غري مثلية
لدغ من الوقاية ُسبل حول أساسية نصائح ولو منهم أيٌّ يقدِّم لم بينما التقليدية،
طريقة تمثِّل ال باعتبارها الطبية املشورة تقديم يف الطريقة هذه تُدهشك ربما الناموس.
مجال يف املزعومة التنظيمية» «الجهات تعاملت كيف العالج. يف لة» «مكمِّ أو شاملة

امَلْعِنيِّني. املثليني املعاِلِجني ضد إجراء أيَّ منها أيٌّ تتَّخذ لم هذا؟ مع املثلية املعالجة
الصحة حمالُت املثلية املعالجة ُمختَيص ممارساِت تَُقوِّض ال عندما النقيض، عىل
املثلية املعالجة ُمختَصو يُْغِفل أن يمكن الفتاكة، لألمراض عرضًة املرىض وترتك العامة
ُموِصني فعيل، بشكل يتجاهلونها أو الخطورة، يف غاية تشخيصات طبيٍّا لني املؤهَّ غري
أقراص من والتخلص االستنشاق، أجهزة استخدام عن بالتوقف ُخيَالءَ يف مرضاهم
هنا. جميًعا توثيقها عن بنفيس أربأ فإنني ذلك، عىل كثرية أمثلة توجد وبينما القلب.
املعالجة و ُمختَصُّ أظهر دوًرا، األخالقي الوهمي العالج يلعب قد بينما إنه القول يكفي
العالج. هذا لتقديم الالزمة امِلْهنية أو النضج يمتلكون ال أنهم برباعٍة األقل، عىل املثلية،
التجارية الجاذبية تصدمهم الذين العرصيون، األطباء يتساءل ما أحيانًا نفسه، الوقت يف
عملية يف االنخراط عليهم كان إن — الخيال من يخلو نحو عىل — السكرية لألقراص
هنا، ذكاءً األكثر الفكرة ولعل أيًضا. باستخدامها فيوصون السكرية األقراص ترويج
العالجات لدعم فقط ولكن عليها، أمثلة رأينا التي البحوث استغالل يف تتمثَّل بالتأكيد،
دون الصحية الرعاية وتحسن الوهمي، العالج من أفضل نتائج عن ا حقٍّ «تُسفر» التي

املرىض. تضليل
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هوامش

إبر باستخدام املخ عىل مقطعية ة أشعَّ تجربَة أيًضا الحلقات سلسلُة قدَّمت (1)
يشكو ال التجربة يف املشاركني العلماء أحد جاء ثم بتمويلها، يس» بي «بي قامت الوخز،
سرتى)، مثلما اإلعالم، وسائل من متوقع أمر (وهو النتائج تفسري يف املبالغة من فقط
إلظهار — يس» بي «بي أْي: — امُلَموِّل الطَّرف مارسها التي الضغوط هول من أيًضا بل
علمية، تجربة تُجري عندما تفعلها «ال» التي لألمور رائع مثال هذا ولعل إيجابية. نتائج
عىل يفرسِّ للعلم» العام الفهم يف «أستاذ كهذه لتجربة املدبِّر العقل أن حقيقة أن كما
الربنامج عن يس» بي «بي دافعت وقد لإلحباط. مثريًا الحايل وضعنا يُعترب ملاذا ما نحٍو
عىل أبًدا عوا يوقِّ لم إنهم حينها عني املوقِّ من كثريٌ وقال أكاديميني، عرشة َعه وقَّ خطاب يف

حقيقًة. َليََحاُر العقل إن كهذا. خطاب
جيد تفسري لديك كان وإذا وشاذة، غريبة تجريبية نتيجة هذه ذلك: مع أتفق (2)
إىل االستماع يف أجمع العالم يرغب فسوف النتيجة، هذه بها تأتَّْت ربما التي للطريقة
أو مدوَّنة، وأَنِشئ اإلنرتنت، عىل كاملًة البحثية الورقة واقرأ املراجع إىل انظر تفسريك.

الدراسة. هذه نرشْت التي العلمية املجلة إىل خطابًا اكتْب
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الساعة هراء

صحيفة وصارت قوميٍّا، هوًسا جدال، بال الطعام، صار لقد اللعبة. سقف اآلن سنرفع
كدٍّ يف مفتشة مستمر، عجيب وجودي مرشوع يف منخرطة خاصة، بصورة ميل»، «دييل
عالًجا أو الرسطان، يف سببًا باعتبارها تصنيفها بغرض الكون يف الحية غري األشياء عرب
وحاالت الكاذبة، الشائعات من صغري عدد بأكمله املرشوع هذا من القلب يف يقع له.

الفتة. بصورة تتكرَّر لألدلة أساسية فهم سوء
سنعود فإننا الصحفيني، ِقبَل من الجرائم هذه من كبري عدد ارتكاب من الرغم وعىل
مهنة يف األعضاء التغذية»، «ُمختَيص عىل فسنركز اآلن، أما الحًقا. الجرائم هذه إىل
ويف وجودهم. لتربير دوًما تجارية مساحة خلق عليهم يتوجب الذين حديثًا، ابتُِدَعت
تعقيدها، وزيادة التغذية عملية عىل غموض إضفاء هؤالء عىل يجب ذلك، تحقيق سبيل
من ا جدٍّ بسيطة مجموعة عىل هؤالء مهنة تعتمد عليهم. األشخاص اعتماد وترسيخ
مباَلغ استقراء عملية بإجراء فيقومون العلمية؛ لألدبيات تفسرينا طريقة يف األخطاء
ويستقِرئون البرش، حول ادِّعاءات لطرح املعملية» البحوث «بيانات إىل استناًدا فيها
انتقاء، األدلة و«ينتقون» العالجية»، للتدخالت «ادِّعاءات لطرح املشاهدة» «بيانات من
يَْحِزر، أن املرء يستطيع ما قدر تبدو، منشورة عملية بحثية أدلة إىل يشريون وأخريًا،

األساس. من موجودة غريَ
بشكل — تُعترب ألنها نظًرا بمناقشتها؛ جديرٌة لألدلة والتشويهات التحريفات هذه
األمور، فهم األشخاص بها ييسء أن يمكن التي للطريقة مدهشة توضيحات — أسايس
األشكال من مستقبًال ن تتحصَّ أن يجب أنك هو الكتاب هذا من الهدف ألن وأيًضا
أوًال: بشأنهما؛ الوضوح غاية يف نكون أن يجب أيًضا أمران هناك للُهراءات. الجديدة
إليها تنتمي التي الفئة تُميِّز األمثلة هذه ولكن دعٍم، كأدواِت فرديًة أمثلًة هنا أنتقي أنا
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ويجب للرتهيب، يتعرَّض أحد ال األمثلة. من املزيد استخدام بإمكاني كان وقد بأرسها،
من متأكد أنني من الرغم عىل التغذية، ُمختَيص جموع بني تميُّزه يف منهم أحٌد يعتقد أال

أخطاء. أي اقرتفوا كيف فهم يستطيعوا لن هنا ذكرهم جرى ممن بعًضا أن
نظام فاتباع الصحي؛ املنطقي، البسيط، الغذاء تناول نصائح من أسخر ال ثانيًا:
ربما (التي األخرى الحياة أسلوب جوانب من العديد جانب إىل بسيط، صحي غذائي
مسألٌة البحثية)، األوراق قراءة خالل من تعرفه لن ما وهو أهميًة، أكثَر منها الكثري يُعترب
يدور إذ األدلة؛ اإلعالم وسائل يف التغذية ُمختَص حديث يتجاوز لكن األهمية. غاية يف
األحيان بعض ويف العالجية، األقراص بيع حول — األحيان من كثري يف — هؤالء حديث
عىل االعتماد ترسيخ أو جديدة، تشخيصات أو الجديدة، الغذائية الِبدَع بيع حول يدور
ألنفسهم، سوق خلق يف برغبتهم مدفوًعا يكون دوًما هؤالء حديث ولكنَّ التغذية؛ ُمختَص

وجاهل. ل مغفَّ شخص مجرد أنت تكون بينما الخرباء، فيه يكونون
األدوار. لتبادل استعدَّ

األربعة الرئيسية األخطاء (1)

وجود؟ للبيانات هل (1-1)

مثري بمعدل تتكرَّر إشاعة وهي الدوام، عىل الكاذبة الشائعات أبسط هذه تمثِّل ربما
عن يتحدَّث سرتاتن فان مايكل هو فها العلمية. السلطة مظانِّ بعض يف للدهشة،
بال تصدِّق أال لت فضَّ إذا «نيوزنايت». برنامج يف يس» بي «بي محطة عىل «الحقائق»
السلطوية، من يسري يشء به وربما وقاطع، صادق، حديث سرتاتن حديث أن دليل

اإلنرتنت. عىل الفيديو مشاهدة فيمكنك
الفواكه، لعصائر السحرية الطبية القوى عن الكتابة سرتاتن فان مايكل بدأ «عندما
يف نفسه يجد اآلن، «أما «نيوزنايت». برنامج يبدأ هكذا األطوار.» غريب شخًصا اعتُِرب
أن نالحظ أن يجب الِعْلم، مع يصارعون الصحفيون فيه يبدو عالم (يف املوضة.» طليعة
الطرف عىل و«موضة» النقيض طرَيف أحد عىل األطوار» «غريب ذكر «نيوزنايت» برنامج
كوبًا الصحفيَّ سرتاتن فان يُعطي الحق.) فصل يف يأتي ذلك عن الحديث ولكن اآلخر.
من املتوقع عمرك إىل سنتان أُضيفت «لقد خافتة: ضحكة ضاحًكا يقول ثم العصري، من
ذلك، يف أمينًا أكون حتى «حسنًا، فيها: يقول الجدية من لحظٌة ذلك تتلو ثم ذلك!» خالل
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أن أمريكا يف توٍّا املايض األسبوع نُرشت حديثة دراسة «أظهرت تصحيح، أشهر.» ستة
نات.» والتغضُّ الشيخوخة من املرء يقي أن يمكن الرُّمان، وعصري الرُّمان، تناول

— الحال بطبيعة — امُلشاِهد يَْخلُص ربما «نيوزنايت»، برنامج يف ذلك بسماع
الشيخوخة. من يقي أن يمكن الرُّمان أن تُظهر أمريكا يف مؤخًرا نُرشت دراسًة أن إىل
البحثية األوراق عىل العثور يف التقليدية البحث أداة وهو «ميدالين»، موقع زرت إذا لكن
عليها. العثور أنا أستطيع ال األقل عىل أو كهذه، دراسًة تجد فلن الطبية، األكاديمية
فان ويميض األلسن. تداولته الرُّمان صناعة مجال من ما نوع من كتيِّب هناك ربما
كانوا ممن املتحدة الواليات يف التجميل َجرَّاِحي من كاملة مجموعة «هناك قائًال: سرتاتن
وعصري لتناوله، ان الرُّمَّ النساء بعض بإعطاء قاموا الدراسات إحدى بإجراء يقومون
يف تََعاِفيهن إىل ذلك أَْفَىض أْن وكان التجميلية، الجراحة إجراء وبعد قبل ِبه، ِلُرشْ الرمان
هذا أخرى، مرة التجاعيد!» وغياب النصف، بمقدار أقل مضاعفات وإىل الوقت، نصف
من أيٌّ يوجد ال أخرى، ومرة — والجراحة الرُّمان عىل برشية تجربة — جدٍّا محدَّد ادِّعاء

األكاديمية. الدراسات بيانات قاعدة يف ذلك
بالطبع «كذبًا»؟ باعتباره «نيوزنايت» برنامج يف العرض توصيف يمكن هل إذن
وسوء األكاديمية، الخربة يفتقدون بأنهم سأدفع التغذية، ُمختَيص معظم عن دفاًعا ال.
الفيلسوف ويناقش كاذبني. باعتبارهم يُنتََقدون بحيث الالزمة الفكرية القوة وربما النية،
بإسهاب املوضوع هذا برنستون جامعة من فرانكفورت هاري األكاديمي واألستاذ
نموذج بحسب الهراء». «عن عنوان تحت ١٩٨٦ عام املنشور الكالسيكي مقاله يف
يَْعِرف فبينما الكذب؛ عن يختلف التزييف أشكال من شكًال «الهراء» يُعترب فرانكفورت،
الحقيقة، قائل أما التضليل. إىل عمًدا ينزع تجده عليها، ويحرص الحقيقة الكاذب
ويحاول بالحقيقة، الهراءات صاحب يعبأ ال لكن لنا. تقديمها ويحاول الحقيقة فيعرف

إعجابنا: إثارة ببساطة

أنه يعتقد كان إذا إال يكذب أن شخص أي إىل بالنسبة بمكان املستحيل من
فعندما … القناعة هذه مثل تواُفر الهراءات تتطلَّب ال لكن الحقيقة. يعرف
الشخص إىل وبالنسبة حقيقي؛ أنه يظن ما سوى يقول ال صادق، رجل يتحدَّث
أن غري كاذبًة. مقوالِته َعدُّ منها مفرَّ ال التي األمور قبيل من يُعتَربُ الكاذب،
أو الحقيقة جانب إىل ينتمي ال فهو ذلك؛ من بأيٍّ يعبأ ال الهراءات صاحب
الشخص بها يعبأ مثلما اإلطالق، عىل بالحقائق هؤالء أمثاُل يعبأ فال الكذب.
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بمصلحته تتعلَّق قد الحقائق كانت إذا إال اللهم الكاذب، والشخص الصادق
التي األشياء بكون هؤالء أمثال يعبأ فال يقول. بما اإلفالت يف الشخصية
يختلقونها أو يروقهم، ما منها ينتقون بل بدقة، الواقع عن تَُعربِّ يقولونها

أغراضهم. ِلتُالِئم اختالًقا،

حدٍّ إىل ينتمي الكتاب، هذا يف املذكورين األشخاص من كثري مثل سرتاتن، فان أن أرى
بني من انتقاءً الرجل هذا انتقاء اإلنصاف غري من هل «الُهراءات». معسكر إىل كبري
عشوائيٍّا الباحث يلقي البيولوجي، امليداني العمل إطار يف ربما. كثريين؟ آخرين أشخاص
عينات أي يفحص ثم عينات»، «مربع عليه يُطِلق أسالٍك عىل يشتمل مربًَّعا األرض عىل
قسم هناك يكون أن وإىل التغذية، ُمختَيص مع اتَّبَْعتُه الذي األسلوب وهو تحته، تقع
حول يَّة َكمِّ بحوثًا يُْجرون الدكتوراه طالب من جيش وجود مع الزائف العلم لدراسات
يبدو اإلطالق. عىل األسوأ هو التغذية ُمختَيص أيُّ أبًدا نعرف لن األسوأ، هو هؤالء من أيٌّ

األسوأ. لنعرف ما مكان من نبدأ أن يجب ولكن وودوًدا. لطيًفا رجًال سرتاتن فان

ل؟ تَدخُّ أم مالحظة، (2-1)

أكثر الحجرة هذا اإلضاءة ِزرُّ يجعل هل ال. الشمس؟ رشوق يف الديك صياح يتسبَّب هل
ضعيًفا دليًال إال ذلك ليس لكن تقريبًا، نفسه الوقت يف األشياء تحدث قد نعم. سطوًعا؟
الذي النوع هو تحديًدا األدلة من النوع هذا يُعترب لكن سببية. عالقة وجود عىل َعَرِضيٍّا
ثاني يف ادِّعاءاتهم عىل دامًغا دليًال باعتباره اإلعالم وسائل يف التغذية و ُمختَصُّ يستخدمه

األساسية. الكاذبة شائعاتنا
— معتمدة تغذية ُمختَصة — داودن أنجيال تُعترب مريور»، «دييل لصحيفة وفًقا
من الرغم عىل تستخدمه الصحيفة تزال ال لقب وهو بريطانيا»، يف التغذية «رائدة
دليل أي وجود دون اإلعالم وسائل يف ادِّعاءً لطرحها التغذية؛ جمعية ِقبَل من انتقادها
من استشهاٌد داودن: مثال من تشويًقا وأكثر مختِلف مثال هو ها اإلطالق. عىل عليه
أثناء الشمس من الوقاية ق تحقِّ التي األغذية عن فيه كتبت «مريور»، صحيفة يف عمودها
بالفواكه، (ممزوًجا الزيتون زيت أن ٢٠٠١ عام يف أسرتالية دراسة «وجدت حارة: موجة
تناول من أكِثْر الجلد. ن تغضُّ ضد قياسها يمكن وقايًة يوفر والبقول) والخرضاوات،
تناوله من بدًال فيه الخبز ِبَغْمس أو سلطة، متبِّالت يف استخدامه خالل من الزيتون زيت

الزبد.» مع
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محدَّد مرجع إىل تشري للغاية، د محدَّ ادِّعاء عىل تنطوي للغاية، محدَّدة نصيحة تلك
ملا نموذًجا يُعترب ما وهو واضحة، للغاية واثقة ُسْلَطِوية نربة عىل وتنطوي للغاية،
لنذهْب اإلعالم. وسائل يف التغذية و ُمختَصُّ بها يستعني التي البحثية األوراق يف يوجد
يمكن هل الجلد: ن («تغضُّ داودن إليها تشري التي البحثية الورقة عن ونبحث املكتبة إىل
كوليدج أمريكان ذا أوف جورنال ذا وآخرون، بي إم بوربا فارًقا؟» الطعام يصنع أن
ُقُدًما، نَْميض أن قبل ص٧١–٨٠). :(١ (عدد ٢٠ مجلد ٢٠٠١؛ فرباير نيوتريشن، أوف
الذي نفسه، البحَث ال البحث، لهذا داودن «تفسري» ننتقد أننا يف واضحني نكون أن يجب

ذ. نُفِّ الذي البحثي للعمل أمينًا وصًفا كونه نفرتض
فلم العالجي. التدخل عىل قائمة دراسة ال املالحظة، عىل قائمة دراسة هذه كانت
قياس ثم الوقت من لفرتة زيتون زيت التجربة يف املشاركني األشخاص إعطاء يَْجِر
مختلفة مجموعات بأربع الدراسة استعانت تماًما. العكس عىل بل التجاعيد؛ يف الفروق
أشخاًصا شمل ما وهو الحياة، أساليب من متنوعة مجموعة عىل للحصول األشخاص من
الذين األشخاص أن ووجَدْت وسويديني، إنجليزية-كلتية، أصول من وأسرتاليني يونانيني،
نفرتض قد مثلما تماًما، مختلفة حياتية وأنماًطا — تماًما مختلفًة غذائيًة عاداٍت يمتلكون

التغضنات. من تماًما مختلفة كميات أيًضا لديهم كانت —
جدٍّا بسيط موضوع عىل الضوء ويلقي إيلَّ، بالنسبة كبرية مفاجأة ذلك يُعترب ال
عن عبارة وهي ة»، امُلَحريِّ «املتغريات باسم يُعرف الوبائية األمراض بحوث مجال يف
قياسه يجري الذي واليشء (التجاعيد) قياسها يجري التي النتيجة من بكلٍّ تتعلَّق أشياء
ظاهريٍّا، سببية عالقة املتغريات هذه تُْرِبك ربما بعُد. فيها تفكِّر لم أشياء لكنها (الطعام)،
للوصول حدٍّ ألدنى ة امُلَحريِّ املتغريات تقليل أو استبعاد طرق يف التفكري يستوجب ما وهو
الدراسة، هذه حالة ويف وجودها. إىل الشديد االنتباه األقل عىل أو الصحيحة، اإلجابة إىل

جميًعا. وصفها يمكن ال بحيث ينبغي مما أكثر محرية متغريات هناك
لديَّ توجد وال — اتفق كيفما الزيتون، زيت من الكثري متناوًال — جيًدا آُكُل
ووظيفة املال، من كثريًا وأملك متوسطة، طبقية خلفية إىل أيًضا وأنتمي كثرية. تجاعيد
الذين األشخاص ِقبَل من وبالعنف باملقاضاة الطفولية التهديدات تجاهلنا وإذا مكتبية،
عام. بشكل الرصاعات من خالية حياة لديَّ تُصِبح ألفكارهم، مناقشة بأي يسمحون ال
مختلفة غذائية نظم لهم تكون فسوف تماًما، حيواتهم تختلف الذين األشخاص أما
مختلفة وجرعات مختلفة، وظيفية ت سجالَّ لهؤالء سيكون مختلفة. وتجاعيد تماًما،

107



الزائف العلم

الثراء، من مختلفة ومستويات للشمس، التعرُّض من مختلفة وفرتات الضغوط، من
مستحرضات استخدام من مختلفة وأنماط االجتماعي، الدعم من مختلفة ومستويات
لدى أقل تجاعيد وجود تفرسِّ عديدة أسبابًا أتصور أن أستطيع كثريٌ. ذلك وغريُ التجميل،
يلعب باعتباره — الزيتون زيت يحتل أن دون الزيتون، زيت يتناولون الذين األشخاص
بارًزا مكانًا — تناوله عند البرشة عىل ِفْعِيل مادي أثر إىل يُفيض باعتباره أي سببيٍّا؛ دوًرا

أسبابي. قائمة يف
يف وحدهم ليسوا هم — التغذية ُمختَيص تجاه إنصاًفا أكثر نصِبح وحتى — واآلن
واضحة. قصة لوجود لهفتهم غمرة يف املحرية، املتغريات أهمية فهم عىل قدرتهم عدم
بنتيجة يرتبط الكحول» من معتدلة كمية «تناُوَل أنَّ الصحف إحدى يف تقرأ مرة كل ففي
— آخر يشء وأي أقل، سمنة القلب، بأمراض أقل إصابة كمعدالت — أفضل صحية
يقولون: الذين بالطبع، وأصدقاِئك كثريًا، الكحول صناعة أصحاِب صدوَر يُثلج ما وهو
حني يف «… الكحول من قليًال أتناول أن يل األفضل من أنه يبدو ترى، مثلما «حسنًا،
محدود، ذكاء ذا صحفيٍّا الحالة هذه يف أمامك ترى أنك شك ال — منه الكثري يتناولون

ا. جدٍّ كثرية ة ُمَحريِّ متغريات بها دراسة تفسري يف يبالغ
تماًما الكحوليات تناول عن املمتنعني أن إىل — هنا باألمانة َوْلنَتَِّسْم — هذا يرجع
سبٌب بالتأكيد هؤالء لدى سيكون كاآلخرين. ليسوا فهم طبيعيني؛ غري أشخاًصا يُعتََربون
طبيٍّا، ربما أو ثقافيٍّا، أو أخالقيٍّا، السبب هذا يكون وربما الكحول، تناول عن المتناعهم
تأثرياٌت كان، ما أيٍّا الكحول، تناول عن امتناعهم لسبب يكون أن داهًما خطًرا هناك أن إال
مثل الصحية. والعواقب رشبهم عادات بني العالقة يُربك ما وهو صحتهم، عىل أخرى
يتَِّسمون محدَّدة ِعْرقية مجموعات إىل ينتمون الذين األشخاص يكون ربما حسنًا، ماذا؟
يمتنعون الذين األشخاص يميل ربما صحة. أقل يصبحون لذا ْمنة؛ بالسِّ األرجح عىل أيًضا
تُْجِربُك ربما البطاطس. ورقائق الشوكوالتة تناُول من االستزادة إىل الكحول تناول عن
من يغريِّ ما وهو الكحول، تناول عن اإلقالع عىل أصًال، القائمة السيئة الصحية حالتك
يرشبون ممن صحًة أقلَّ يَبُْدون الكحول تناول عن املمتنعني جاعًال اإلحصاءات، طبيعة
من التعايف. مرحلة يف مدمنني الكحول تناول عن املمتنعون يكون ربما باعتدال. الكحول
عىل الكحول تناول عن امتناًعا األشخاص أكثر األرجح عىل هؤالء يُعترب أعرف، َمن بني
من الطويلة السنوات تلك كل جرَّاء أيًضا؛ ْمنة للسِّ األرجح عىل ميًال األكثر وهم الدوام،

مطلًقا. الكحول يتناولون ال إنهم يقولون َمن بعُض يكذب ربما الكحول. إدمان
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أن أرى نظري وجهة ومن املالحظة، بيانات تفسري يف الَحذَر ى نتوخَّ ذلك، لكل
ِخَضمِّ يف املتوافرة، البيانات إىل استناًدا فيها مباَلًغا استقراء عملية أجرت قد داودن
عمودها يف — كبريين ويقني بثقة — «للغاية» محدَّدة غذائية ِحكمة لتقديم حماسها
الالزمة األدوات تمتلك اآلن أنت وها بالطبع، ذلك يف معي تختلف ربما (لكن الصحفي

مغًزى). ذات بصورة لالختالف
داودن كانت فماذا بنَّاءً، نقًدا نقدِّم أن وأردنا هذا، حيال بالحداثة نتَِّسم كنا إذا
يقوله قد مما الرغم عىل أنه أخرى، مواضع ويف هنا أعتقد، ذلك؟ من بدًال ستكتب
األدلة َفْهَم االستطاعة تمام الناس يستطيع «خرباء»، أنفسهم بون ينصِّ وَمن الصحفيون
أشار لو حتى — فيها يبالغ أو األدلة، تلك يَُشوِّه أو يُخفي شخص وأي ما؛ ادِّعاءٍ عىل
يُعترب وبينما األرجح. عىل مقاصده تستقيم ال — القارئ إىل معروًفا يُْسِدي أنه إىل ضمنًا
الَقِلِقني والخرباء والذُّعر، التهديدات، جاذبية مواضع عىل ممتاًزا مثاًال الثالثي التطعيم

نادًرا. إال نفسها العلمية املادة تفسري يَْجِر لم اإلعالمية، املؤامرة ونظريات
جرى إذا أقول، ربما اإلعالم، وسائل يف غذائيٍّا خبريًا كنُت لو القدوة، خالل من لذا،
أن االستطالعات أحد «وجد املنطقية: املتفائلة النصائح كل إسداء بعد عيلَّ، الضغط
أنني أشعر وربما أقل.» تجاعيُد لديهم الزيتون زيت تناول من يُكثرون الذين األشخاص
غذائية نُُظًما يتَِّبعون الذين األشخاص أن من الرغم «عىل قائًال: اإلضافة إىل ُمضطرٌّ
أيًضا الطعام عن سأكتب حينئذ، ولكن كثرية.» بطرق يختلفون قد طبيعتها يف مختلفة
أحٌد يوظِّفني لن حينها حال.» أي عىل َلَطة السَّ لتَتِْبيَلة لذيذة وصفة إليك تقلق، «ال قائًال:

التغذية. حول عموًدا ألكتب

الفاخرة املجالت أغلفة إىل املعميل البحث طاولة من (3-1)

تجعلهم ألنها نظًرا األساسية؛ املعملية العلمية بالبحوث االستشهاد التغذية خرباء يُِحبُّ
الغامض د املعقَّ األكاديمي العمل من عملية يف بفاعليٍة منخرطني كانوا لو كما يَبُْدون
الخاليا لبعض يحدث مما استقرائك طريقة من للغاية تحذر أن يجب لكن التقنية. العايل
حيث حي؛ برشي لكائن املعقد النظام عىل إسقاًطا معملية، بحٍث طاولة عىل إناء، يف
يستطيع املعميل. البحث إليه يُشري قد ملا تماًما معاِكَسة بطريقة األشياء تسري أن يمكن
يف الخاليا قتل األطباق غسيل سائل فبإمكان اختبار. أنبوب يف الخاليا قتل يشء أي
مثاًال إال هذا وليس الرسطان. عالج يف به االستعانة تستطيع ال أنك إال اختبار، أنبوب
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مثل بليغة بكلمات البديل الطب وصف من الرغم عىل — التغذية علم أن كيف عىل آخر
كل وفوق ا، وفجٍّ متطور، وغري متقادًما، عالجيٍّا تقليًدا الواقع يف يُعترب — «شامل» كلمة

«اختزاليٍّا». ذلك
فيتامني إن يقول — املثالية التغذية معهد س مؤسِّ — هولفورد باتريك الحًقا سنرى
عىل ج فيتامني فيها ُسِكَب تجربٍة عىل بناءً تي» زد «إيه اإليدز عالج عقار من أفضل ج
الذي — سرتاتن فان مايكل يُقدِّمه مثاًال إليك الحني، ذلك وحتى إناء. يف الخاليا بعض
إرباِكك أو كثرية أخرى شخصيات تقديم يف أرغب وال لألسف، عيِّناتنا مربع يف سقط
البحوث «أظهرِت قائًال: الغذائي ها ُمختَصَّ باعتباره إكسربيس» «دييل يف يكتب الذي —
الرسطان، مرض من كثرية أنواع من هائلة بصورة يقي الُكْرُكم مسحوق أن األخرية
بعض أُجريت وقد باملتابعة، جديرة شائقة، فكرة هذه الربوستاتا.» رسطان خاصة
تحت تنمو ال أو تنمو الفرئان، خاليا عادًة الخاليا، عىل التَخرُِّصيَّة املعملية الدراسات
املحدودة البيانات بعض تتوافر وبينما إليها. الكركم خالصة إضافة مع امليكروسكوبات،
العالم يف الكاري، أو الُكْرُكم، بأن القول بمكان اإلنصاف من فليس الحيواني، للنموذج
رسطان خاصة الرسطان، مرض من كثرية أنواع من هائلة بصورة «يقي الحقيقي،
امتصاصه عدم إىل تقدير أقل عىل يرجع ما وهو حقيقيني، أشخاص لدى الربوستاتا»،

بالكامل.
لألبحاث الروحي األب هيل، برادفورد أوستن يُدعى رجل كتب عاًما، أربعني قبل
ورسطان التدخني بني العالقة اكتشاف يف رئيسيٍّا عامًال كان الذي — الحديثة الطبية
لتقييم املرجعية؛ القائمة من نوع عن عبارة كانت اإلرشادات، من مجموعة — الرئة
اإلرشادات هذه تعترب ونتائجه. العالجات ألحد التعرُّض بني والعالقة السببية، العالقة
تكون أن يجب بتذكُّرها. جديرة تكون ما وغالبًا األدلة، عىل القائم الطب يف األساس َحَجَر
ق يتحقَّ بحيث دراسته؛ تجري الذي باليشء وخاصة ومتَِّسَقة، قوية ترابطية عالقة ثمة
ثمة يكون أن يجب مثايل، وبشكل املالئم. الوقت يف املفرتض األثر قبل امُلعتَقد السبب
والنتيجة السبب بني العالقة تكون أن ويجب جرعة-استجابة؛ أثر مثل بيولوجي؛ ج تدرُّ
االدِّعاءات ألن (نظًرا بالفعل معروف هو ما مع كليٍّا تتعارض ال األقل عىل أو ُمتَِّسقة،
والنتيجة السبب بني العالقة تكون أن أيًضا ويجب استثنائية)، دالئل تتطلَّب االستثنائية

البيولوجية. الناحية من منطقية
ويشء البيولوجية، الناحية من املصداقية من بقدٍر هنا سرتاتن فان مايكل يتحىلَّ
يطرحون الذين األشخاص من الشديد الحذر ْون يتوخَّ واألكاديميون فاألطباء آخر.
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األشخاص من كثريًا املرء يسمعه يشءٌ هذا ألن واهية؛ أسس عىل بناءً كهذه ادِّعاءاٍت
يتعاملوا أن الناس جمهور عىل وليس الدواء. رشكات سيما ال يشء، بيع يريدون الذين
بمخاطبة حاليٍّا لها مسموح غري الرشكات إن إذ عامة؛ بصورة الدواء رشكات دعاية مع
ف، توقُّ بال األطباء مطارة عن تكفُّ ال لكنها — محمود يشء وهذا — أوروبا يف املرىض
ى ويتلقَّ اإلعجازي. العالج صناعات يف املستخدمة الِحيَل نفس من الكثري ويستخدمون

اآلن. بها تعريفك عىل قادًرا يجعلني ما وهو الطب، كلية يف الحيل هذه املرء
«يعمل (مثل: النظرية للميزات الرتويج عىل بالًغا حرًصا الدواء رشكات تحرص
أو محالة!») ال أقل الجانبية أعراضه فإن لذا أكثر؛ ٤ زد مستقِبالت عىل الدواء هذا
نتائج من الدواء هذا ن «يَُحسِّ (مثل: البديلة» «النتائج أو الحيوانات عىل التجارب بيانات
منتجها. ق تفوُّ أو فاعلية عىل َكُربْهان حتًما!») القلبية النوبات من يقي لذا الدم؛ اختبارات
يكفي ما حالفك قد كان إذا — تفصيًال األكثر الرائجة التغذية كتب من الكثري وتلعب
هذه ستزعم شديدتني. وقوة بثقة هذه القديمة الدواء رشكة بورقة — لقراءتها الحظ من
كعنرص عشوائيٍّا املوزَّعة الوهمي العالج استخدام «تجربة أن املثال، سبيل عىل الكتب،
أظهرت قد التجربة أن فيه تعني الذي الوقت يف محدد، لفيتامني «فوائد» أظهرت ضابط»

بديلة». «نتيجة يف تغريات
من للقياس قابلة كميات ة ثمَّ أن سوى التجربة تُْظِهر لم ربما املثال، سبيل عىل
الوهمي، بالعالج مقارنًة الفيتامينات، أحد تناول بعد الدم مجرى يف زادت الفيتامني
نتائج تقديُم يجري ذلك، من الرغم عىل ذاتها. حد يف جدٍّا عادية نتيجة يُعترب ما وهو
قد التجربة تكون ربما أو إيجابيًة. نتيجًة باعتبارها الواعي غري العادي القارئ إىل كهذه
الجهاز يف فهمه يصعب مكون مستوى ربما آخر، دم مؤرش يف تغريات ثمة أن أظهرت
وجود عىل حقيقيٍّا دليًال باعتباره اإلعالم يف أخرى، مرة التغذية، ُمختَص يقدِّمه املناعي

الواقعي. العالم يف فائدة
النتائج هذه ترتبط ما فغالبًا البديلة. النتائج هذه مثل استخدام مع مشكالت هناك
ما وغالبًا تماًما، مجرد نظري نموذج وفق الحقيقي، باملرض واهيًا ارتباًطا البديلة
استنسالها يجري التي التجارب حيوانات ألحد للغاية املثايل العالم يف تطويرها يجري
بديلة نتيجة استخدام يمكن الشديد. النفيس التحكم من ظروٍف تحت وتُستبقى جينيٍّا،
حقيقي، إنسان لدى حقيقي مرض حول الفرضيات واختبار لطرح — بالطبع —
عالقة البديلة النتيجة تُظِهر هل بالغة. بعناية النتائج صحة من التأكد يجب كان وإن
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ال أنها أم صحيًحا، تنبًُّؤا باملرض البديلة النتيجة تتنبأ هل واضحة؟ جرعة-استجابة
املثال، سبيل (عىل مختلف نحو عىل باملرض مرتبًطا شيئًا مشرتًكا»؛ «متغريًا إال تمثِّل
واضحة تفرقة ثمة هل فيه؟) «التسبب» يف يشرتك مما أكثر طريقها» «عن يتسبَّب

العادية؟ وغري العادية القيم بني محدَّدة
ُمختَيص أفواه من الكالم أستقي أنني هو أفعله ما كلَّ أن يف واضًحا أكون أن يجب
ونساءَ رجاَل باعتبارهم أنفسهم يقدِّمون فهؤالء اإلعالم؛ ِقبَل من بهم امُلحتَفى التغذية
إىل تُِحيل بمراجع والكتب، التليفزيونية، والربامج الصحف، يف أعمدتهم يملئون علم،
الشديد ق املدقَّ البحث من تماًما نفسه املستوى إىل مزاِعَمهم أُْخِضُع بعدها علمية. بحوث
ِقبَل من زعم وأي جديد، نظري عمل أي مع أستخدمه تعقيٍد أي من الخايل البساطة،

إلخ. أقراص، لتسويق بالغي خطاب وأي الدواء، رشكات
العارفون أولئك يتميز مفهوًما، أمًرا البديلة النتائج بيانات استخدام يَُعدُّ بينما
لكن املبكِّر، النظري بالعمل «نهتم» فنحن دوًما. والحذر ظ بالتحفُّ األمور ببواطن
«… ذلك من تعقيًدا أكثر األمر يكون «ربما تكون: ما غالبًا ذلك يف نة املتضمَّ الرسالة
كل قرأت قد كنت إذا فقط أهمية أي بديلة نتيجة أي عىل تُضفي أن يف سرتغب فأنت
الشخص أن من اليقني غاية يف تكون أن بإمكانك كان إذا أو البديلة، النتيجة عن يشء
يف البحوث لجميع سليًما تقييًما يُجري وكان الكفاءة، غاية يف تَها صحَّ لك يؤكد الذي

إلخ. ما، مجال
أن ينكر أن يستطيع أحد ال الحيوانات. تجارب بيانات مع مشاِبهة مشكالت تنشأ
إىل لإلشارة أو الفرضيات، لوضع النظري؛ املجال يف قيمة ذو البيانات من النوع هذا
يف اإلعالم، يف التغذية و ُمختَصُّ يتميز لكن بحرص. تقييمها عند باألمان، تتعلَّق مخاطر
األحيان من كثري يف الشديد بالعمى الحياة، بأساليب تتعلق مزاعم بطرح شغفهم غمرة
شخص أي وسيظن البرش، عىل املعزولة النظرية األطروحات هذه تطبيق مشكالت تجاه
وخرباتهم أقراصهم لبيع عشوائية ِعلمية نُتَف عن بحثًا اإلنرتنت يف بون يُنَقِّ فقط أنهم
الحيوانية النماذج أحد يف الحي املرضوالنسيج يختلف ربما حال، أي فعىل ذلك). (تخيَّل
مع كثريًا أكرب تكون املشكالت هذه إن بل حي، برشي نظام يف والنسيج املرض عن تماًما
غري بشكل كبرية جرعات الحيوانات إعطاء يُفيض فقد امُلْختَربي. الزجاجي الطبق نموذج
مضلِّلة، نتائج وإعطاء املعتادة، األيضية املسارات تشويه إىل الكيميائية املواد من معتاد
يعني ال النماذج أحد يف املكونات أحد نقصان أو زيادة عىل ما يشء قدرة فمجرد إلخ.
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الحقيقة يف سنرى مثلما األشخاص، أحد لدى نفسه التأثري إىل سيؤدي اليشء ذلك أن
األكسدة. مضادات عن الصادمة

الكامل العاَلم أريكم أن أحاول أن قبل عنه نتحدث كنا الذي الُكْرُكم عن ماذا
تشري الدالئل بعض هناك نعم، حسنًا، البهار؟ من الذرة هذه يف النظرية البحوث لتطبيق
الطرق بشتى بيولوجيٍّا، ا جدٍّ نَِشٌط — الكركم يف كيميائي مركب وهو — الكركمني أن إىل
قد الكركمني بأن لالعتقاد نظرية أسس أيًضا (هناك مختلفة كثرية نُُظم يف املختلفة،

للبحث. صالًحا هدًفا تعترب املادة هذه أن يف شك ال فحاِذْر). مْرسَطنًا، يكون
الجسد تغذية أجل من الكاري من املزيد نأكل أن يجب بأننا الزعم إىل بالنسبة لكن
كثرية أشكال من عالية وقايًة ر «يوفِّ أنه أظهرت األخرية» «البحوث وبأن منه، أكرب بكمية
حياله املرء يرتيَّث أن األفضل من يكون ربما الربوستاتا»، رسطان خاصة الرسطان، من
الكركمني من ا جدٍّ قليلة كمية امتصاص يجري الجسد. سياق يف النظرية املزاعم ويضع
يمكن كبرية مستويات يبلغ حتى منه قليلة جرامات يأكل أن املرء وعىل تتناوله. الذي
يجب «الكركمني»، من قليلة جرامات عىل املرء يحصل حتى لكن املصل، من تحديدها
عىل يجب كثرية أشياء ثمة والوصفات، البحوث بني وما «الُكرُكم». من جرام ١٠٠ تناول

التغذية. ُمختَص يخربك قد مما أكثر فيها التفكري املرء

األدلة انتقاء (4-1)

عىل اآلخرين ملساعدة املعلومات جميع تقديم تحاول أن يف هنا الفكرة تتمثَّل
محدَّد اتجاه يف الحكم إىل تفيض التي املعلوماِت ال إسهامك، قيمة عىل الحكم

فقط. آخر أو
فاينمان بي ريتشارد

و٥٠٠٠ اآلن، حتى منشوٍر طبيٍّ أكاديميٍّ بحٍث مليوَن َعَرشَ خمسَة بحوايل يُقدَّر ما هناك
يجعل ما متعارضًة؛ مزاعَم املقاالت هذه من الكثري ن يتضمَّ وسوف شهريٍّا. تُنرش دورية
عىل الناس يتخذ ثَمَّ ومن ضخمًة. مهمًة — صلة بذي ليس وما — صلة ذو هو ما انتقاء
عىل أو نقدية، مقاالت عىل نعتمد فتجدنا املعلومات؛ ي لتلقِّ مخترصة طرًقا حتمي نحو
عروضصحفية أو مؤكَّدة، غري شائعات أو مقرَّرة، أكاديمية كتب أو ماورائية، تحليالت

املوضوعات. أحد حول الثرثرة عىل قائمة
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نظر وجهة لديك كانت لو ماذا األمر. حقيقة إىل بالوصول ا مهتمٍّ كنت إذا هذا
تستطيع ال إنك حتى السخف؛ غاية يف االفرتاضات بعض ثمة تثبتها؟ أن تريد محددة
لك يَُصدِّق العالم يف مكان أي يف الدكتوراه درجة يحمل واحًدا شخًصا ولو تجد أن
املرء إن حتى السخف، غاية يف الطب يف للغاية قليلة مزاعم هناك وباملثل صحتها؛ عىل
لكن يؤيدها، منشور تجريبي دليل أي استحضار األحوال من حال بأي يستطيع ال
إىل فقط وتشري متحيًزا، انتقاءً األدبيات تنتقي وأن واهية، عالقة تذكر أن وقتها يمكنك

نظرك. وجهة تؤكد التي الدراسات
حول مقاٍل من األكاديمية األدبيات يف األدلة انتقاء عن الدراسات أعظم إحدى تأتي
ج فيتامني حول اإلبداعي وعمله الحديث، التغذية لعلم الروحي األب بولنج، لينوس
ماسرتخت، جامعة يف األوبئة علم أستاذ نيبستشايلد، بول نرش ،١٩٩٣ عام ففي والربد.
بمهمة نيبستشايلد قام املنهجية». «املراجعات العظيم املقرَّر األكاديمي كتابه يف فصًال
يعمل، بولنج كان عندما كانت مثلما البحوث أدبيات تناول يف تتمثَّل استثنائية شاقة
حديثة. بحثية ورقة يف املرء يجدها التي الفاحصة املنهجية املراجعة نفس إىل وأخضعها
ببعض يتميز ج فيتامني أن إىل التجارب بعض تشري بينما أنه نيبستشايلد وجد
إلثبات املنشورة األدبيات من األدلة بعض انتقائي بشكل اقتبس بولنج فإن الفوائد،
بشكل نظريته تناقض كانت التي التجارب بعض إىل بولنج أشار وحني نظره. وجهة
أوضح مثلما لكن منهجيٍّا. قارصًة باعتبارها مزاعمها لدحض إال ذلك يفعل لم فإنه حاد،
قارصًة نظره وجهة لدعم بها استشهد التي البحثية األوراق كانت موضوعي، فحٌص

أيًضا.
وربما باملحدودية، فيه الناس معرفة اتَّسمت عًرصا عرصه كان بولنج، عن دفاًعا
املمارسات أكثر أحد األدلة انتقاء صار فقد اليوم، أما يفعل. كان بما تماًما واعيًا يكن لم
يبدو حيث التغذية؛ علم مجال يف خاصة البديلة، العالجات مجال يف شيوًعا املشبوهة
حقيقة (يف فيه عاديًَّة ممارسًة باعتباره أساسية بصورة مقبولة مسألًة األدلة انتقاء
البديل الطب معالجو يتصوره ما توصيف عىل يساعد ما هو هذا األدلة انتقاء األمر،
مجال يف هذا يحدث البديل»). املنهجي «منظورهم باعتباره ما نوًعا فيه مباَلغ نحٍو عىل
إليه يُنَظر األدلة انتقاء أن وهو أال أسايس؛ فارق مع أيًضا، الشائعة الطبية املمارسات

لها. حلٍّ إىل ل للتوصُّ شاقٌّ جهٌد بُِذل وقد كربى، مشكلًة باعتباره
عىل التسكُّع من فبدًال املنهجية». «املراجعة عليها يُطَلق عملية يف الحل يتمثَّل
ما، منتٍج بيع عىل وتساعد التحيزات تدعم التي لة املفضَّ البحثية األوراق وانتقاء اإلنرتنت
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البيانات عىل للحصول واضحة بحٍث اسرتاتيجيَة املنهجية، املراجعة حالة يف لديك، يكون
الباحث بها استعان التي البحث مصطلحات تشمل بل الباحث، ورقة يف ا نصٍّ (املذكورة
يجدها، دراسة كل خصائص بجدولة الباحث يقوم ثم البحثية)، األوراق بيانات قواعد يف
يرى (حتى بحثية ورقة لكل املنهجية الطبيعة — النتائج عن البرص ا غاضٍّ — يقيس ثم
وأخريًا البدائل، بني مقارنًة الباحث يعقد ثم فيها)، منصًفا االختبار كان درجة أيِّ إىل

متوازنًا. نقديٍّا ًصا ملخَّ يقدِّم
الصحية الرعاية موضوعات جميع يف كوالبوريشن كوكرين يف يُطبَّق ما هو هذا
حاجة يف جديدة إكلينيكية أسئلة طرح إىل الناس أيًضا تدعو بل املؤسسة، تصادفها التي
إذ املعرفة؛ يف هائلة فجوات عن للمعلومات الشديد التمحيص هذا كشف وقد إجابة. إىل
وببساطة قاتًال، قصوًرا قارصًة األحيان بعض يف كانت املمارسات» «أفضل أن عن كشف
التمحيص هذا أفىض ًما، مقدَّ املتوافرة البيانات يف منهجي بشكل التنقيب خالل من
قال مثلما عرش، التاسع القرن يف املرء. يتصور أن يمكن مما أكثر أرواح إنقاذ إىل الشديد
نظيفة مياه توفري خالل من عظيًما ًما تقدُّ أحرزنا جراي، موير العامة الصحة طبيب
نقيَّة. نظيفة معلومات توفري خالل من مماثًال تقدًما أحرزنا العرشين، القرن ويف نقية.

بها. يُحتَفى أن ويجب الحديث، الفكر أفكار أعظم إحدى املنهجية املراجعات وتُعترب

األكسدة مضادَّات مشكلة طرح (2)

لتربير الحثيثة محاوالتهم يف التغذية ِعلم حركة يف أولئك يرتكبها األخطاء من أنواًعا رأينا
فهمنا نلتمس أن هو أكثر الرسور عىل الباعث األمر ولعل وتقنيًة. غموًضا األكثر مزاعمهم
واسع اعتقاد عىل بل التغذية، علم حركة يف الرئيسية املزاعم أحد عىل ونطبِّقه الجديد
ات مضادَّ من املزيد يأكل أن يجب املرء بأن الزعم وهو أال عموًما؛ ما حدٍّ إىل االنتشار

األكسدة.
ألحد املؤيدة البحثية األدلة كانت إذا ما لتحديد كثرية طرق هناك اآلن، نعرف مثلما
األدلة جميع ربط إىل وحيدة معلومٌة تُفِيض أن بمكاٍن النادر ومن ال، أم ترتاكم االدِّعاءات
أشياء هناك املثال، سبيل عىل الطعام، حول االدِّعاءات أحد حالة يف متينة. واحدة حزمة يف
النظرية، الناحية من منطقيٍّا الطرح كوِن مثل املرء؛ اها يتقصَّ أن يمكن مختلفة كثرية
الطرح كوِن أو الصحية، والحالة الغذائية النُُّظم مالحظة من نعرفه بما مدعوًما كونِه أو
واملجموعة غذائيٍّا، نظاًما املجموعتني إحدى إعطاء يجري حيث عالجية»؛ «تجارب تدعمه
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نتيجة أو «املوت»، مثل واقعية؛ نتائج تقيس التجارب تلك وكوِن آخر، نظاًما األخرى
ما. بمرض فقط افرتاضيٍّا ترتبط دم، اختبار مثل بديلة؛

بأي تَُمتُّ ال األكسدة مضادات أن إىل اإلشارة إىل األحوال من حال بأي هنا أهدف ال
فسيكون: بالكامل، الكتاب هذا عىل أضعه شعاٌر لديَّ كان وإذا للصحة. «كليٍّا» صلة
املتعلِّقة املشكلة» «طرح إىل أهدف إنني ذلك.» من تعقيًدا أكثر األمر ستجد أنك «أعتقد
عاًما عرشين بنحو حاليٍّا تتخلَّف التي األكسدة، مضادات حول السائدة التغذوية بالرؤية

البحثية. الدالئل عن
فكرة للصحة مفيدة األكسدة مضادات أن فكرة تُعترب بحت، نظري منظور من
كان — طويل وقت منذ ذلك يكن لم — الطب كلية يف طالبًا كنُت عندما جذابة.
الكتاب هذا يَِعجُّ «سرتاير». يُسمى الحيوية الكيمياء يف شيوًعا الدراسية الكتب أكثر
وهو — الكيميائية املواد تحرُّك طريقة حول معقدة متداخلة ٍق تدفُّ بمخطَّطاِت الضخم
املختلفة اإلنزيمات تَُكرسَّ كيف الكتاب يعرض الجسد. عرب — اإلنسان منه يتألَّف ما
إعادة يجري وكيف الجزيئات، هذه امتصاص يجري وكيف مكونة، جزيئية عنارص إىل
وشبكية العضالت، لبناء الجسد إليها يحتاج أكرب جديدة جزيئات صورة يف تجميعها
منه يتكون آخر يشء وكل واملخاط، واألغشية، والشعر، والعظام، واألعصاب، العني،
أشكال صورة يف تجميعها ويعاد للدهون املختلفة األشكال تتكرسَّ وكيف اإلنسان، جسد
وحتى الدهون، السكر، — املختلفة الجزيئات أشكال تتكرسَّ كيف أو الدهون، من جديدة
وكيف الطاقة، نقل يجري وكيف الطاقة، إلفراز بخطوة؛ خطوة تدريجيٍّا، — الكحول
ليجري آخر يشء يف تخزينها أو العملية، هذه من الثانوية املنتجات استخدام يجري
أو أخرى، مكونات إىل غذائيٍّا تمثيلها أو الُكىل، يف منها التخلص يتم ثم الدم، يف نقلها
الحياة، يف املعجزات أعظم إحدى هي وهذه إلخ. آخر، مكان يف مفيد يشء إىل تحويلها

دة. ومعقَّ وجميلة، محدودة، غري بصورة مدهشة عملية وهي
يندهش أال بمكان الصعوبة من املتشابكة، الهائلة الكبرية، الشبكات هذه إىل بالنظر
يمكن الجسد أن وكيف التنوع، شديدة وظائف أداء عىل اإلنساني الجسد قدرة من املرء
تماًما يسهل ا. جدٍّ كثرية مبدئية بداية نقاط من الخيمياء أعمال تشبه بأشياء يقوم أن
هذا أن بفكرة متشبِّثًا املرء ويصري التشابك الشديدة النظم هذه يف العنارص أحد انتقاء
الرسوم يف كثريًا يَظهر العنرص هذا أن بسبب هذا يكون ربما األهمية. غاية يف العنرص
موضع يف نوعها من فريدة مهمة وظيفة يؤدي أنه ويبدو نادًرا، يظهر ربما أو البيانية،
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فإن العنرص، هذا من أكرب كمية وجود حال أنه افرتاض اليسري من وسيكون مهم.
أكرب. بفاعلية ستُؤدَّى وظيفته

املثال، سبيل عىل املجتمعات، مثل — الهائلة املتشابكة النظم جميع يف مثلما لكن،
هناك إن إذ تماًما؛ عة متوقَّ غري نتائج إىل ما موضع يف ٌل تدخُّ يُفيض قد — الرشكات أو
موضع يف التغيري معدالت من يَُحدُّ وقد تعويضية. آليات أو اسرتجاعية، تغذية آليات
الكميات تفيض وقد املرء، يغريه عما البعد كل بعيدة تماًما متوقعة غري عوامل محدَّد
يفيض ما املعتادة؛ والتدفقات املسارات تشويه إىل ما موضع يف ما يشء من املفرطة

بديهيٍّا. متناقضة نتائج إىل بدوره
لإلنسان مفيدة األكسدة مضادات إن القائلة الرؤية عليها تقوم التي النظرية تتمثَّل
الكيميائي للتفاعل قابلة بأنها الحرة الجذور تتسم للشيخوخة». الحرة الجذور «نظرية يف
استخداًما التفاعلية هذه تُستخدم ما وغالبًا الجسد. يف كثرية أشياء مثل هائلة؛ بصورة
الجسد، يف ضارة بكترييا ثمة وكانت بعدوى، املرء أصيب إذا املثال، سبيل عىل ا. جدٍّ جيًدا
ضارٍّا، جسًما باعتبارها البكترييا وتحدد املناعي، الجهاز من بَْلَعِميَّة خلية تأتي فربما
بالجذور وتقصفها منها، عليه العثور يمكنها ممكن عدد أكرب حول قويٍّا جداًرا وتَُشيد
تشبه العملية وهذه أسايس، بشكل امُلبَيَِّضة املواد الحرة الجذور تشبه املدمرة. الحرة
من حذًقا أكثر البرشي الجسم أخرى، مرة املرحاض. يف ُمبَيِّضة مادة صبِّ عملية كثريًا

املرء. يعرفه شخص أي
للخاليا. املرغوبة املكونات ر تدمِّ قد موضعها غري يف املوجودة الحرة الجزيئات لكن
يؤدي الذي النووي، الحامض تدمر أن ويمكن الرشايني، بطانة الجذور هذه تدمر فقد
عن مسئولة الحرة الجذور إن قيل السبب، لهذا إلخ. الرسطان، أو الشيخوخة إىل تدمريه

صحيحة. غري أو صحيحة تكون ربما نظرية، هذه متعددة. وأمراض الشيخوخة
وتفعل — الحرة الجذور هذه «تدمري» تستطيع مركَّبات عن عبارة األكسدة مضادات
الهائلة البيانية التدفق مخططات إىل نظرت إذا معها. التفاعل خالل من — بالفعل ذلك
التي إىل صورة من غذائيٍّا الجسد يف الجزيئات جميع تمثيل طريقة تبنيِّ التي املتشابكة

كله. الجسد يف يحدث األمر هذا أن ترى أن يمكنك تليها،
الجذور نظرية عن منفصلًة الوقاية ق تحقِّ األكسدة مضادات إن القائلة النظرية
مثلما خطرة، الحرة الجذور كانت فإذا عليها. مبنية لكنها لألمراض، املسبِّبة الحرة
فمن تحييدها، يف الكبرية البيانية الرسوم يف األكسدة مضادات وتشارك الطرح، يجري
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سيبطِّئ أو وسيعكس لك، مفيًدا األكسدة مضادات من مزيد تناول يكون أن املفرتضإذن
األمراض. من ويقي الشيخوخة، من

سيئة الحرة الجذور إن قال َمن أوًال: كنظرية؛ الطرح هذا مع مشكالت عدة هناك
البيانية، الرسوم وعىل فقط، النظرية عىل تعتمد نظر وجهة سيطرح املرء كان إذا دوًما؟
كالًما يقول املرء كان لو كما تبدو وَجْعلُها مًعا األشياء جميع جمع إذن للمرء فيمكن
عىل للقضاء الجسد إىل بالنسبة األهمية منتهى يف الحرة الجذور قلت، مثلما منطقيٍّا.
«خاٍل غذائيٍّ نظاٍم وتسويُق رشكٍة إقامُة يجب هل إذن البلعمية؛ املناعة خاليا يف البكترييا

بكتريية؟ بعدوى املصابني لألشخاص األكسدة مضادات من»
املزيد تناول أنَّ جيد، يشء أداء يف منخرطة األكسدة مضادات كون يعني هل ثانيًا:
منطقيٍّا، يبدو ظاهريٍّا األمر أن أعرف بالرضورة؟ كفاءة أكثر العملية هذه سيجعل منها
القصة (وهذه العلم بشأن ا حقٍّ املثري اليشء هو وهذا كثرية، أشياء مع األمر هو هكذا لكن
يجري ربما تماًما. املرء يتوقعه بما النتائج تأتي ال األحيان بعض ففي خاص)؛ نحو عىل
مضادات تلزم ربما آخر. يشء إىل تحويلها أو األكسدة، مضادات من زائدة كمية إفراز
نصف سيكفي املطاف، نهاية ففي إليها. حاجة ال ألنه شيئًا؛ تفعل ال موضعها األكسدة
كانت إذا ربما، أو املمتلئ. الخزان مثل مثله املدينة، عرب لنقلك الوقود من ممتلئ خزان
ال الجسد أنحاء يف تقبع األكسدة مضادات من معتاد غري نحٍو عىل هائلة كمية لديك
ما وهو ا؛ جدٍّ ضارٍّا شيئًا تفعل ربما بل اإلطالق. عىل شيئًا تفعل ال فإنها شيئًا، تفعل

كذلك؟ أليس ع، متوقَّ غري أمًرا سيكون
قبل جيدًة فكرًة األكسدة مضادات نظرية بدت ملاذا يفرسان آخران سببان هناك
الذين األشخاص أن يجد للمجتمع، ثابتة صورة املرء يلتقط عندما أوًال: عاًما. عرشين
أطول، وقتًا العيش إىل يميلون الطازجة والخرضاوات الفواكه من الكثري يتناولون
األكسدة مضادات من الكثري وهناك أقل، بمعدل القلب وبأمراض بالرسطان ويصابون
قد ومثلما أيًضا، فيها كثرية أخرى أشياء ثمة أن من الرغم (عىل والخرضاوات الفواكه يف
تتعلَّق األخرى الصحية األشياء من الكثري أيًضا هناك صحيح، نحو عىل افرتضَت تكون
مثل الصحية؛ الطازجة والخرضاوات الفواكه من الكثري يتناولون الذين األشخاص بحياة

إلخ). الكحول، من املعتدل واالستهالك املرموقة، وظائفهم
لة مكمِّ أقراًصا يتناولون الذين لألشخاص رسيعًة صورًة املرء يلتقط عندما ثانيًا:
يعيشون أو أفضل، بصحة يتمتعون أنهم يجد ما غالبًا أكسدة، مضادات عىل تحتوي
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هذه تجاهل عىل حريصون التغذية ُمختَيص أن من الرغم (عىل أخرى مرة لكن أطول؛
يتناولوا أن بالفعل قرروا ألشخاٍص رأٍي استقصاءات إال ذلك من أيٌّ ليس الحقيقة)
املواطنني عن ويختلفون بصحتهم، األرجح عىل أشخاصيهتمون وهؤالء أقراصفيتامني.
الفيتامني؛ ألقراص استهالكهم مسألة تتجاوز كثرية، أوجه يف — عنك وربما — العاديني
ربما أكثر، اجتماعية دعم شبكات لديهم ربما أكثر، رياضية تمارين يمارسون ربما

إلخ. أقل، كحوًال يتناولون أقل، يدخنون
ا، حقٍّ واعدًة األكسدة مضادات صالح يف جاءت التي املبكرة األدلة كانت لكن
ثمة كانت فقد والصحة. للتغذية املعملية املشاهدة بيانات من أكثر هو ما وتجاوزت
أشهر أحد بيتو، ريتشارد قام ،١٩٨١ عام ففي أيًضا. للغاية مغرية دم فحوصات نتائج
أن اكتشاف يف آخرين مع الفضل إليه يرجع الذي العالم، مستوى عىل األوبئة علماء
بحثية ورقة بنرش الرئة، رسطان حاالت من املائة يف ٩٥ ِنْسبَتُه فيما يتسبَّب التدخني
عالقة وجود أظهرت التي الدراسات من عدًدا راجع قد كان نيترش. مجلة يف مهمة
الغذاء) يف متوافر أكسدة (مضاد كاروتني بيتا مركَّب من كبرية كمية تناول بني إيجابية

الرسطان. بمرض اإلصابة خطر انخفاض وبني الغذائية الوجبة يف
يَجري كان حيث ضابطة»؛ بحاالت مقرتنة حاالت «دراسات الدليل هذا شمل
رسطان لديهم ليس أشخاص مع الرسطان من مختلفة أنواع لديهم أشخاص مقارنة
األشخاص أن وُوجد إلخ)، والجنس، االجتماعية، والطبقة العمر، يف يتوافقون كانوا (وإن
أيًضا هناك كانت أعىل. كاروتني بالزما نسبة لديهم الرسطان بمرض املصابني غري
يف لديهم كاروتني البالزما مستوى خالل األشخاصمن فيها ُصنِّف استباقية»، «دراسات
سنوات عرب حاالتهم متابعة جرت ثم بالرسطان، منهم أيٌّ يصاب أن قبل الدراسة، بداية
املجموعة يف مرتني الرئة برسطان اإلصابة معدل تضاُعف الدراسات هذه أظهرت عديدة.
األعىل. باملستوى يحَظْون الذين بأولئك مقارنة كاروتني، البالزما مستوى حيث من األقل
ا. جدٍّ مفيًدا شيئًا يكون ربما هذه األكسدة مضادات من املزيد تناول أن لو كما األمر بدا
لألكسدة املضاد ه فيتامني يف األعىل البالزما مستويات أن مشابهة دراسات أظهرت
ت َفرسَّ ه فيتامني حالة إن وقيل القلب. بمرض اإلصابة من أقل بمستويات ترتبط كانت
أوروبا، يف مختلفة دول بني اإلسكيمي القلب مرض مستويات يف االختالفات من الكثري
ضغط أو البالزما كولسرتول مستويات يف االختالفات خالل من تفسريه يمكن لم ما وهو

الدم.
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بيتو ورقة إىل سفلية حاشية أُضيفت فقد َحِذًرا. كان نيترش مجلة محرِّر لكن
كالتايل: كانت البحثية

املقال يعتربوا أالَّ هكذا) قرَّاء ثمة كان (إذا املنتبهني غري القرَّاء عىل يجب
مصادر أي (أو الجزر من كبرية كميات استهالك أن إىل إشارًة املصاحب

الرسطان. مرض ضد بالرضورة تقي كاروتني) للبيتا أخرى غذائية

ا. حقٍّ بالغة بصرية عىل تنطوي سفليًة حاشيًة كانت

األكسدة مضادات ُحلم مغاليق فك (1-2)

ي بتقفِّ واألكاديميون األطباء يهتم الصخب، الشديدو البديل الطب معالجو يَُقْل مهما
ما وهو — الجذابة الفرضيات هذه مثل تُؤَخذ ال لذا نتائج؛ إىل تُفيض قد التي اآلثار
يف الدراسات، هذه أساس عىل العمل جرى وقد باستخفاف. — األرواح ماليني يُنِقذ قد
العالم. حول كثرية أماكن يف وأُجِريَت أُِعدَّت الفيتامينات عىل كثرية ضخمة تجارب ظل
العرص نهاية وهو أال تجاهله؛ يمكن ال املحموم النشاط لهذا أيًضا مهم ثقايف سياق ثمة
لدينا كان متاحة. كثرية فعالة عالجات ثمة يكن لم ١٩٣٥ عام قبل للطب. الذهبي
سحر ذو دواء وهو — واملورفني الحديد، نقص أنيميا لعالج الكبد وتناول األنسولني،
بني فجأة، ثم كبريٌ. نفٌع لألطباء يكن لم كثرية، أوُجه من لكن — األقل عىل سطحي

املعجزات. من متواصل سيل عن العلم ض تمخَّ و١٩٧٥، ١٩٣٥ عاَمْي
مثل عالجات الوقت: ذلك يف الحديث الطب وبني بينه نربط تقريبًا يشء كلُّ حدث
كل القلب، جراحة امُلَركَّزة، العناية األعضاء، زرع الكلوي، الغسيل الحيوية، املضادات
يف نزال ال كنا اإلعجازية، العالجات عن وفضًال ذلك. من وأكثر به، املرء سمع دواء
وسائل تزال ال التي والبسيطة واملباِرشة، الخفية، القاتلة العوامل تلك اكتشاف طور
أثار ما وهو التدخني، أن فاتَّضح الرئيسية. عناوينها يف بالٍغ أًىس يف إليها تشري اإلعالم
رسطان أنواع جميع يف السبب هو — وحيد َخِطر عامل وهو — تقريبًا الجميع دهشة
وعدم بالشجاعة تتَّسم بحوث إجراء خالل من األسبستوس، مادة أن وثبت تقريبًا. الرئة

املتوسطة. الظهارة ورم تَُسبِّب التقليدية،
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يعتقدون وكانوا متوالية، نجاحات العرشين القرن ثمانينيات يف األوبئة علماء ق حقَّ
التي العضال األمراض لجميع الحياة أساليب عليها تنطوي التي األسباب سيجدون أنهم
من اليد سنو جون نزع عندما الظهور يف بدأ مجاًال هذا كان البرشية. منها تعاني
حي يف الكولريا وباء جيب عىل قىض ما وهو ،١٨٥٤ عام يف سرتيت برود مياه مضخة
ال لكن ذلك، من تعقيًدا أكثر األمر (كان امللوَّث املاء إمدادات قطع خالل من السوهو
األطباء كان بذاته. مستقالٍّ مجاًال يصري ألن طريقه يف وكان ذلك)، لبيان هنا وقتًا نملك
اإلصابة عوامل بني األحادية التالزمية العالقات هذه من واملزيد املزيد لتحديد طريقهم يف
َحِذرة، ومشورات بسيطة عالجية إجراءات وبواسطة املحموم، خيالهم ويف واألمراض،
إذ الحلم؛ هذا من كبريٌ جانٌب ق يتحقَّ لم البرش. من بأكملها أمٍم إلنقاذ طريقهم يف كانوا

ذلك. من تعقيًدا أكثر األمر أن اتضح
(وهو البحثية بيتو ورقة نرش بعد األكسدة مضادات عىل كبريتان تجربتان أُْجِريَت
ال إذ اإلطالق؛ عىل دراستها تتمَّ لم الفيتامينات بأن التغذية ُمختَيص ادِّعاءات يكذِّب ما
عىل كهذه، تجارب من العديد أُْجِرَي األمر، حقيقة يف اخرتاع. كرباءات تسجيلها يمكن
من بأكثر التقديرات أحد َوْفق تُقدَّر صناعة وهي الغذائية، الت املكمِّ صناعة أن من الرغم
فنلندا؛ يف التجارب هذه إحدى أُجريت بتمويلها). تتكرم ما نادًرا عامليٍّا، دوالر مليار ٥٠
عشوائيٍّا ُوزِّعوا ثم الرئة، برسطان لإلصابة معرضني مشارك ألف ٣٠ ضم جرى حيث
اإلصابة حاالت تكن لم يشء. تلقي عدم أو كليهما، أو ه، فيتامني أو كاروتني، بيتا ي لتلقِّ
كونها املفرتض كاروتني بيتا الت مكمِّ ْون يتلقَّ كانوا الذين املشاركني بني الرئة برسطان
الفيتامني تناولت التي املجموعة هذه لكن الوهمي، بالعالج مقارنة وحسب، أكثر وقائيًة

القلب. وأمراض الرئة رسطان جرَّاء عام، بشكل أكثر وفاة حاالت بينها وقعت
الرتينول فاعلية «تجربة عليها وأُطِلق أسوأ، األخرى التجربة نتائج كانت
باملالحظة، الجدير ومن الَجَزر. يف املرتفع كاروتني البيتا ملحتوى تمجيًدا والكاروتني»؛
العاملية الحرب يف الكربى التضليل عمليات إحدى مصدر كان الَجَزر أن هنا، نزال ال بينما
من آتيًة طائراتهم رؤية يستطيعون طيَّارونا كان كيف األملان يفهم لم عندما الثانية،
شيئًا اخرتعنا قد كوننا اكتشاف من نمنعهم وحتى الظالم. يف حتى بعيدة، مسافات
محَكَمة غذائية شائعة الربيطانيون أطلق فعًال)، اخرتعناه ما (وهو الرادار مثل حاذًقا
شبكية، إىل ل ويتحوَّ العني إىل ينتقل الَجَزر يف الكاروتني أن فأوضحوا تماًما؛ ومفربكة
آلية ويُعترب أساسية، بصورة صحيح (هذا العني يف الضوء يكشف الذي الجزيء وهو
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يضحكون شك بال كانوا وبينما وهكذا، قبل). من ناقشناها التي اآلليات تلك مثل ُمقِنعة؛
مليئة ضخمة أطباًقا قواتنا نطعم نحن كنا امللكية، الجوية للقوات املميزة شواربهم خلف

بعيد. حدٍّ إىل جيدة بنتيجة أتى ما وهو بالَجَزر،
الرئة؛ رسطان من متقدمة مرحلة يف األشخاص من مجموعتنَْي دراسة جرت
األسبستوس إىل تعرَّضوا الذين األشخاص من تألَّفت واألخرى نني، املدخِّ من مجموعة
عالًجا اآلخر النصُف أُعِطي بينما أ، وفيتامني كاروتني بيتا نصُفهم أُْعِطَي عملهم. يف
الغاية وكانت التجربة، مدة شخصخالل ألف عرش ثمانية إرشاك املقرر من كان وهميٍّا.
أُنِْهيَت التجربة أن إال املتوسط، يف سنوات ست مدار عىل هؤالء حاالت متابعة تتم أن
الذين األشخاص كان ملاذا؟ أخالقي. غري أمًرا اعتُِربَ فيها االستمرار ألن موعدها؛ قبل
يف ٤٦ بنسبة الرئة رسطان جرَّاء للموت عرضًة أكثر األكسدة مضادات أقراص يتناولون
باألشخاص مقارنة آخر،1 سبب أي جراء املائة يف ١٧ بنسبة للموت عرضًة وأكثر املائة،
من لتوِِّه خارًجا جديًدا، خربًا التجربة هذه ليست الوهمية. األقراص ون يتلقَّ كانوا الذين

مىض. عقد من أكثر من األمر هذا حدث فقد املطبعة؛
التي لألكسدة، املضادة الفيتامني الت مكمِّ تجارب بيانات واصلت الحني ذلك منذ
أحدث وتجمع سلبية. نتائج تقديَم ضابط، كعنرص الوهمي العالج فيها يُستخدم
الرجوع بعد مًعا، املوضوع حول التجارب جميع املتوافرة لألدبيات كوكرين مراجعات
باألعىل املذكورة املنهجية البحث اسرتاتيجيات باستخدام البيانات من ممكن قدر أكرب إىل
هذه تُقيِّم حيث ما)؛ أجندة لتنفيذ األدلة» «انتقاء عىل القائمة الدراسات من (بدًال
ممكن تقدير أدق لتقدِّم كبري جدول يف جميًعا تضعها ثم الدراسات، جودة املراجعات
تكون ربما بل فعالة، غري األكسدة مضادات الت مكمِّ أن إىل وتشري الفوائد، ملخاطر

ضارة.
تجارب، أربع من البياناِت الرئة رسطان من الوقاية حول كوكرين مراجعة استقت
من فائدة أي وجود عدم إىل وَخلَُصت مشارك، ألف ١٠٠ من أكثر تجارب إىل مشرية
املشاركني لدى الرئة برسطان اإلصابة خطر معدالت يف زيادة بل األكسدة، مضادات
وتحليل منهجية مراجعة أحدث بحثت وقد مًعا. والرتينول كاروتني البيتا يتناولون الذين
الدماغية والسكتات القلبية النوبات من للحدِّ األكسدة مضادات استخدام حول ماورائي
خمس يف منفصلة، بصورة كاروتني البيتا تناول بحث جرى مثلما ه، فيتامني استخدام
كاروتني، لبيتا إىل وبالنسبة منهما. أيٍّ استخدام من فائدة أي تجد ولم تجربة، عرشة

الوفاة. معدالت يف دالة، لكنها صغرية، زيادة ثمة كانت
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جميع يف سبب، أي جرَّاء الوفيات، عدد كوكرين مراجعات إحدى بحثت مؤخًرا،
مضادات عىل كعنرصضابط الوهمي العالج فيها يُستخدم التي عشوائيٍّا املوزَّعة التجارب
كانت جرعات لكنها كبرية، جرعات منها الكثري يف (واستُخِدم إجرائها بداية منذ األكسدة
مشريًة الصحي)، الطعام متاجر يف عليها الحصول يمكن التي الجرعات مع تتماىش
ال — إجماًال — أنه املراجعة هذه أظهرت وقد إجماًال. شخص ألف ٢٣٠ خربات إىل
فرص من تزيد ربما بل الوفيات، معدالت من لألكسدة املضادة الفيتامينات أقراص تَُحدُّ

الوفاة.
املواد هذه مستويات انخفاض بني ملحوظ تالزٌم ثمة كان هذا؟ كل يقودنا أين إىل
القلب، وأمراض بالرسطان اإلصابة معدالت وارتفاع الدم يف لألكسدة املضادة املغذِّية
هذه إعطاء عند لكن الوقاية. العنارصتوفري لهذه أمكن كيف تفرس منطقية آلية ووجدت
يتناولونها الذين كان أو األفضل، إىل تأثري أي تُحِدث ال أنها اتضح الت، كمكمِّ العنارص
إذ عاًرا؛ األمر يمثِّل األوجه، بعض من أخرى: بعبارة للموت. عرضًة «أكثر» األرجح عىل
ثمة أن يعني وهذا النتيجة. هي ها لكن دوًما، مفيدًة الرسيعة اللطيفة العالجات تُعترب

ماهيته. ونحدِّد اليشء هذا أغواَر نَْسُربَ أن شائًقا أمًرا وسيكون يجري، عجيبًا شيئًا
عىل يكونوا أن الناس إىل بالنسبة املعهود غري من يَُعدُّ كيف هو تشويًقا األكثر لعل
أوًال: هذا. حدوث تفرس متنوعة أسباب هناك األكسدة. مضادات حول النتائج بهذه وعٍي
بالكاد تُعترب اإلطار، هذا يف األكسدة، مضادات أن من الرغم عىل متوقعة، غري نتيجة هذه
هذه مثل ويف التطبيق، عند تنجح ال ما غالبًا نظريٍّا تنجح التي فاألمور منعزلة. حالة
الهرموني العالج بدا فقد مؤمًلا. األمر كان إذا حتى نظرياتنا، مراجعة إىل نحتاج الحاالت
املشكالت عن املتابعة دراسات كشفت حتى عديدة، عقود طوال طيبة فكرًة البديل
لعالج طيبة فكرًة ما وقت يف الكالسيوم الت مكمِّ بدت كذلك آراءنا. نا غريَّ لذا به؛ املرتبطة
بالنوبات اإلصابة مخاطر من األرجح عىل تزيد أنها اآلن اتضح ولكن العظام، هشاشة

آراءنا. نا غريَّ لذا العجائز؛ السيدات لدى القلبية
األمر حقيقة يف نتسبَّب ربما خريًا، نصنع أننا نعتقد عندما أننا مرعبة فكرة لعلها
طبيب كتب لطًفا. املواقف أكثر خالل حتى دائًما، نُعايشه أن يجب رضٌر لكنه رضٍر، يف
قياسيٍّا رْقًما وحطََّم مبيًعا، األفضل الكتب ضمن ُصنَِّف كتابًا سبوك بنيامني د. األطفال
غاية يف كتابًا وكان ،١٩٤٦ عام يف األوىل للمرة نُِرش واألطفال»، ع بالرُّضَّ «العناية بعنوان
عىل ع الرُّضَّ األطفال ينام أن برضورِة بثقٍة سبوك يويصد. الكتاب، يف والعقالنية. التأثري
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النصيحة هذه أن اآلن نعرف لكننا ذلك، عىل كاٍف دليٌل سبوك د. لدى يكن لم بطونهم.
واتُِّبعت وُقرئ كتابه، تضمنه والذي تافًها، يبدو الذي االقرتاح هذا وأدى صحيحة، غري
يمكن كان التي الوفيات من اآلالف، عرشات وربما آالف، إىل واسع، نطاق عىل نصائحه
خطأ آثاُر كانت إليَك، الناس من أكرب عدٌد استمع فكلما املهد. يف األطفال بني تجنُّبها

للغاية. مزعجًة البسيطة النادرة هذه أرى وأنا فداحة. أكثَر صغري
بهذه الناس وعي عدم احتمال وراء بساطة أكثر آخر سبب هناك بالطبع لكن
قوة وهو أال ؛ الِجدِّ محمل عىل أخذها عدم األقل عىل أو األكسدة، مضادات بشأن النتائج
به يُوَلُع رفاهية منتج تبيع قذرة، تكون األحيان بعض يف كبرية، لصناعة الهائلة الضغط
لكنها لنفسها، مفيدة عامة صورًة الغذائية املكمالت صناعُة َمت َصمَّ لقد الناس. من الكثري
والصناعات الفيتامني صناعة بني فارق ثمة يوجد ال أوًال: الحقائق. تدعمها ال صورة
أال حال؛ أي عىل الكتاب، هذا رسائل إحدى (هذه الحيوية الكيميائية والصناعة الدوائية
الرئيسيني الالعبني قائمة وتشمل أجمع). العالم يف تختلف ال الصناعة أالعيب أن وهي
ويعمل الفيتامني أقراص تصنع التي الرشكة تلك وبايوكري، وآفنتس، روتش مثل رشكات
الدوائية للصناعات إلدر رشكة وتمتلك اإلعالم، يف التغذية ُمختَص هولفورد، باتريك لديها
عالم يف أسطورية — مثري نحو عىل — أيًضا الفيتامني صناعة تُعترب إلخ. منها، جزءًا
األسعار، تثبيت عىل يعمل للمنتجني، احتكاري اتحاد ألشنع املوقع باعتبارها االقتصاد
عىل امُلدانة الرشكات أُجربت العرشين، القرن تسعينيات وخالل الدوام. عىل توثيقه جرى
إجماًال أمريكي دوالر مليار ١٫٥ — القانوني» التاريخ يف األكرب هي جنائية «غرامات دفع
كندا، يف الرقابية والجهات األمريكية العدل وزارة ضد مخالفات بارتكاب اإلقرار بعد —

فقط. فيها َمن عىل مقصورة صناعة إنها األوروبي. واالتحاد وأسرتاليا،
تبلغ التي الغذائية املكمالت أقراص صناعة منتجات أن إىل يشري دليل أي نُِرشَ متى
للحياة، تثاقل يف جبارة تسويق ماكينة تَُعْد ضارة، حتى أو فعالة، غري دوالر مليار ٥٠
إثارة أجل من املنشورة؛ للبيانات لها أساس وال صحيحة غري منهجية انتقاداٍت َرًة ُمَصدِّ
أكاديمية مناقشٍة خالل إليها بااللتفات جديرًة يجعلها بما يكفي بما ليس ولكن البلبلة،
من واحًدا هذا ويَُعدُّ الصناعة. هذه يف العاملة الرشكات هدَف ليس هذا أن عىل مفيدة،
ذلك يف بما عديدة، صناعات يف املتَّبََعة الزمن، عليها عفا التي املخاطر إدارة أساليب
ذلك. وغري والكروم، الفينيل، وكلوريد والرصاص، واألسبستوس، التبغ، إنتاج صناعات
التنفيذيني املسئولني أحد كان ١٩٦٩ عام ويف الشك»، «تصنيع األسلوب هذا عىل يُطَلق
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إذ مذكِّرة؛ يف الورق عىل هذا ن دوَّ حيث يكفي؛ بما الغباء من التبغ صناعة مجال يف
«منظومة مع للمنافسة الفضىل الوسيلة هو ذلك إن حيث منتجنا؛ «الشكُّ قائًال: كتب

الجدل.» إلذكاء وسيلة أيًضا وهو العامة. عقول يف توجد التي الحقائق»
جماعات تَنِْصب إذ األساليب؛ هذه معارضة عىل اإلعالم وسائل يف أحٌد يجرؤ ال
تشعر اإلعالم وسائل ألن منتجاتها؛ عن علمية تبدو ادِّعاءات عىل تنطوي دفاعات املصالح
مناقشة ثمة فسيكون فعلوا، إذا وحتى بذلك. للقيام الالزمة املهارات وتفتقر بالخوف،
األحوال أفضل ويف إليها، االستماع يف أحٌد يرغب لن اإلذاعية، املحطات يف وتقنية محرية
أقراص أن أعتقد ال ذَت. نُفِّ قد املهمة تكون وبهذا «خالف»؛ إىل إال املستهلكون يستمع لن
الصعوبة من لكن — خطورته يف قليلة أشياء توجد — التبغ خطورة يف الغذائية املكمالت
تسبُّبه إمكانية تُظِهر عنه بحوث تُنَرش أن يمكن األقراص من آخر نوع أي ر تصوُّ بمكان
ثم امللل، لدرجة مراًرا الصناعة إحصاءات أرقام تُستخدم ثم الوفاة، معدَّالت زيادة يف
بحوث تُنرش عندما الفيتامينات رشكات موظفي مع يحدث مثلما يٍرس يف األمور تمر
خاصة مساحات الرشكات هذه من الكثري تمتلك بالطبع، حينئذ، ولكن أخطارها. حول

للعاَلم. ُرَؤاها وترويج منتجاتها لبيع اإلعالم وسائل يف بها
مشاعرنا اتِّباع إىل انتباهنا وجوب ملدى ممتاًزا مثاًال األكسدة مضادات قصة تمثِّل
نحو عىل بسذاجة، واالفرتاض ونظرية، معملية بيانات عىل بناءً تفكري دون الَحْدِسيَّة
تناول ونصائح الغذائية بالنصائح حتمي بشكل تلقائيٍّا سريتبط هذا أن اختزايل،
هذه كون عىل رائع مثال إنه نفعل. أن اإلعالم يف التغذية و ُمختَصُّ يريدنا مثلما املكمالت،
البحثية، للمعلومات ثقاٍت مصدَر األحوال من حال بأي تُعترب أن يمكن ال الشخصيات
أحد يحاول عندما القادمة املرة يف القصة هذه تذكَّرنا إذا حسنًا بالءً جميًعا وسنُبِْيل
أو الجزيئات، عن يتحدث أو الدم، اختبارات بيانات باستخدام يُقِنَعنا أن األشخاص
برضورة أو الغذائي، للتمثيل ومتشابكة ضخمة بيانية رسوم عىل تعتمد التي النظريات

أقراصه. علبة رشاء أو العجيبة، ِحْميَتِه اتِّباع أو كتابه، رشاء
الشديدة الرؤية هذه توظيف يمكن كيف — يشء أي من أكثر — هذا ح يوضِّ
املبالغة قبيل من أنَّ أعتقد وال امُلْفِرط. والبيع التضليل يف للغذاء واالختزال التعقيد
الرسائل كل ظل يف اإلرباك، خالل من قدرتُهم وتَُشلُّ يُستضَعُفون أشخاص عن الحديَث
بالس» «فروتال رشاء يمكنك ا، حقٍّ َقِلًقا كنت إذا الطعام. حول داٍع بال واملعقدة املتعارضة
منتجان ظهر ٢٠٠٧ عام كريسماس وخالل والكالسيوم، وه وج، أ، بفيتامينات املزودة
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التغذية علم حركة فيه تسبَّبت ملا األْجَىل التعبري مثَّل ما وهو السوق، يف أكسدة ملضادات
شوكوالتة بالس» «تشوكيس كانت الطعام. تجاه السليم لتفكرينا وتشويه تحريٍف من
إنها عنها مريور» «دييل صحيفة وتقول إضافية. أكسدة» «مضادات عىل تحتوي باللبن
شوكوالتة «إنها تليجراف»: دييل «ذا صحيفة وَوْفق حقيقية.» تكون أن من «أجمل
بالذنب. شعور بال «شوكوالتة ميل»: «دييل صحيفة وَوفق أيًضا.» ومغرية لك، طيبة
الرشكة إن حتى التفاح.» من أرطال خمسة من «فائدة» األكثر الشوكوالتة قطعة إنها
نفسه، الوقت يف يوميٍّا. تنتجها التي الشوكوالتة من قطعتني بتناول «تويص» املنتجة
إضافية أكسدة مضادات عىل يحتوي الذي — هارت» «رد لنبيذ سنسربي سلسلة ج تروِّ

عمله. أحفادك عىل يجب شيئًا هذا تناُول كان لو كما —
يف نفسها النصائح عىل الحتوى الحياة، أسلوب حول كتاب تأليف بصدد كنَت لو
والخرضاوات، الفواكه من الكثريَ تناَوِل الحال. يف جميًعا عليها ولتعرفت صفحة، كل
روتينك من كجزء بانتظام الرياضة ماِرِس تستطيعها. طريقة بكل كلها حياتك وَعْش
وال ن، تدخِّ ال الكحولية، املرشوبات تناول يف تُفِرط ال امُلْفِرطة، ْمنة السِّ تجنَِّب اليومي،
مثلما لكن الصحة. تدهور إىل تفيض التي الحقيقية األساسية البسيطة األسباب تنَْس
اجتماعية تغيريات إىل تحتاج الواقع ويف بمفردك، عملها يصعب األشياء هذه حتى سنرى،

شاملة. وسياسية

هوامش

من كجزء النسبية»، الخطورة «زيادة إطار يف الخطر هذا عن عمًدا ُت عربَّ (1)
عرش. الثاني الفصل يف ذلك حول املزيد وستعرف نفيس. مع مريبة خاصة مزحة
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ماكيث جيليان د.

بعض بداخلك تُضِمر فربما الكتاب، هذا اشرتيت قد أنك بما أنه وأقرتح هنا، سأتزيَّد
التغذية وُمختَصة املليارديرة التغذية أقراص مجال يف األعمال رائدة تجاه الشكوك

أيًضا). فقط ماكيث جيليان هو كامًال الطبي (ولقبها ماكيث جيليان اإلكلينيكية
ومؤلِّفة املشاهدة، ِذروة أوقات يف مشهورة تليفزيونية وشخصية إمرباطورية، هي
واملساحيق األغذية من الخاصة مجموعتها تمتلك إنها بيًعا. الكتب كأفضل ُصنِّفت كتب
لألغذية متجر كل يف موجود ووجهها االنتصاب، عىل تساعد أقراص ولديها الغامضة،
لدى مستشارًة تعمل أن يف االسكتلنديون املحافظون الساسة ويرغب البالد. يف الصحية
شخص أي لكن العامة. لتثقيف جائزًة أسوسييشن» «سويل جمعية ومنحتها الحكومة.

ُمزحة. إال ليست أنها يدرك العلم، عن ا جدٍّ ضئيًال جزءًا ولو يعرف
حركة أن من الرغم فعىل هنا. جديد يشءٌ ة ثمَّ ليَس أْن إدراكه يجب يشء أهم
ترجع األدلة، عىل قائًما حديثًا مرشوًعا باعتبارها نفسها تقدِّم أن تحب املعارصة التغذية
إىل واألخالقية، الجنسية وتهوُّساتها الغريبة، بوعودها الغذاء، خرباء عىل القائمة الصناعة

األقل. عىل الزمان من قرنني
املجال يف البارزة التاريخية الشخصيات كانت الحديث، عرصنا يف الغذاء خرباء مثل
يفهمون أنهم يزعمون جميًعا وكانوا معظمهم، يف متحمسني عاديني أشخاًصا الغذائي
النصائح ت تغريَّ ربما عرصهم. يف واألطباء العلماء من أفضل والطب، واألدلة، التغذية، علم
السوق، تغازل دوًما كانت لكنها السائدة، واألخالقية الدينية األفكار تغريُّ مع واملنتجات

املسيحي. العرص يف أو الجديد العرص يف ليرباليًَّة، أو متشددًة السوق أكانت سواء
عرش التاسع القرن يف ابتُِدَعت للهضم، بسكويت عن عبارة جراهام مقرمشات كانت
مثلما التغذية وحركة النباتي للنظام منارصكبري أول كان الذي جراهام، سلفسرت يد عىل
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بعده جاءوا من مثل العالم. يف الصحي للطعام متجر أول وصاحب بعد، فيما عرفناها
والكحول السجائر استهالك من الحد مثل — املعقولة األفكار بني جراهام مزج اليوم،
من املثال، سبيل عىل يَُحذِّر، فكان بنفسه. حاكها التي غموًضا األكثر األخرى واألفكار —

«الجنون». يف يتسببان قد واملسطردة الكاتشب أن
غري الحركة مزاعم كانت إذا (حتى العضوي الغذاء حركة مع كبريًا جدًال أجادل ال
يف — الصحية لألغذية جراهام متجر أن مالحظة املثري من يزال ال لكن قليًال)، واقعية
فسيولوجية» «مبادئ َوْفق مزروعة باعتبارها ألغذيته بكثافة ج يروِّ كان — ١٨٣٧ عام
إىل بالعودة الجنسية للشهوة األعمى التقديس مفهوم ووفق عذراء». نقية «تربة عىل
طريق عن … ُمفِرطة» الستثارة «تعرضت قد الرتبة هذه تكن لم الوقت، ذلك يف الوراء

الرََّوث.
متشددين دينيني متعصبني ِقبَل من هذه األغذية تسويق أساليب ُقلِّدت ما رسعان
كان الذرة. رقائق ابتدع الذي الرجل كلوج، هاريف جون مثل وعلنية؛ انفتاًحا أكثر بشكل
الصحي، للغذاء ومناًرصا االستمناء، مكافحة حمالت يف وناشًطا طبيعيٍّا، معالًجا كلوج
ف، والتقشُّ الزهد إىل الطريق باعتبارها ابتدعها التي الجرانوال قطع لتناول ج يروِّ وكان
أساليب باستخدام الرسيني، للنزالء ًة مصحَّ يُدير وكان السليمة. واألخالق واالعتدال،

القولوني. الري وهو ماكيث، جيليان لدى املفضلة األساليب أحد تشمل «شاملة»،
الكشف يؤيد وكان االستمناء، مكافحة حمالت يف متحمًسا ناشًطا أيًضا كلوج كان
أفعال أثناء االحتكاك مع حاد ألم يف يتسبَّب بحيث القضيب؛ أطراف يف النسيج عن
املشكلة هذه يف يفكر شخص أي دوافع عن يتساءل أن إال املرء يملك (وال الذاتي التلويث
وآثاره» الذاتي االنتهاك «عالج كتابه من ا حقٍّ ممتعة فقرة ييل وفيما التفاصيل). هذه بكل

الختان: حول آراءه كلوج فيها يطرح ،(١٨٨٨)

القصري األلم إن إذ ر؛ ُمَخدِّ استخدام دون جرَّاح ِقبَل من العملية إجراء يجب
مرتبًطا كان إذا خاصة العقل، عىل فعال أثر له سيكون العملية يصاحب الذي
الخالص الكربوليك حمض وضع أن املؤلف وجد اإلناث، يف العقاب. بفكرة

العادية. غري اإلثارة من للتخفيف ممتازة وسيلة يُعترب البظر عىل

حركة نموذج عىل تجديدات ماكفادن برنارد يُدَعى رجل أدخل العرشين، القرن بداية مع
نجاًحا الصحة خرباء أكثر صار لذا املعارصة؛ األخالقية الِقيَم مع يتوافق بما التغذية
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برنار إىل Bernard برنارد من األول اسمه بتغيري وقام عرصه. يف التجارية الناحية من
مجلة يدير وكان تماًما)، صحيح (هذا األسد زئري إىل أقرب بدا االسم ألن Bernarr؛
تقوم جميلة أجساًدا صفحاتها عىل تَْعِرض كانت كالترش»، «فيزيكال اسمها ناجحة
كان لكنه الوقت، ذلك يف الشاكلة نفس عىل واملبالغة الزائف العلم كان صحية. بأشياء
يدعم طعاًما باعتبارها الجرانوال قطع يبيع كان إذ لصالحه؛ الجنسية الحرية يوظِّف
خضم يف والشهوانية، البارزة، واالنحناءات املفتولة، العضالت عىل يعتمد حياة أسلوب

الحربني.1 بني الفرتة يف الغرب شعوب َغَمَر الذي املنحطِّ التهافت ذلك
ومخرتع لويزيانا من سيناتور وهو لوبالنك، جيه داديل هناك كان ذلك، بعد
للجرعة سنويٍّا دوالر ١٠٠ من أكثر يتكلَّف وال يشء، كل يعالج كان الذي «هاداكول»
جاءوا «لقد الصيادلة: أحد قال باملاليني. منه بيع العارمة، داديل ولدهشة بها، املوَىص
يف ثقوب ثمة كانت طعام. لرشاء ماٌل معهم يكن لم الذي الوقت يف هاداكول لرشاء

هاداكول.» زجاجة مقابل ونصًفا دوالرات ثالثة ودفعوا أحذيتهم،
إعالم وسائل إىل العمالء بشهادات دفع لكنه طبية، ادِّعاءات أي لوبالنك يطرح لم
رخصة دون الطب ممارسة بتهمة كاليفورنيا يف أُدين قد كان طبيٍّا مديًرا وعنيَّ فة. متلهِّ
تناول عن توقفت عندما تموت السكر مريضات إحدى وكادت علمية. شهادة ودون
مجلة وكتبت أحد. ْ يعبأ لم لكن هاداكول، باستخدام نفسها تعاِلج حتى األنسولني

سياسية.» حركة إنها ثقافة. إنها جنون. «هذا قائلة: «نيوزويك»
املنتجات من األنواع لهذه والهائلة املستمرة التجارية الجاذبية قدر من التقليل يسُهل
من أكثر بلغت قد هاداكول مبيعات كانت ،١٩٥٠ عام فبحلول التاريخ. عرب واالدِّعاءات
صحيفة ٧٠٠ يف شهريٍّا، دوالر مليون بلغ إعالني إنفاق وحجم أمريكي، دوالر مليون ٢٠
يف سيارة ١٣٠ من مكوَّنًا متجوًِّال طبيٍّا عرًضا لوبالنك أجرى إذاعية. محطة و٥٢٨ يومية
يتطلَّب الجولة إىل االنضمام كان الجنوب. عرب ميل ٣٨٠٠ اإلجمالية مسافتها بلغت جولة
العروضجروتشو يف املشاركني النجوم بني من وكان هاداكول، زجاجات غطاءات تقديم
َشملت تثقيفية عروض هناك وكانت جارالند، وجودي روني، وميكي ماركس، وتشيكو
الند دكيس فرق وأدت االستحمام». ثوب «تاريخ تَْعِرض مالبس يرتدين بالكاد كنَّ نساءً

جدتي؟» يف الحيوية بَثَّ و«َمْن بوجي» «هاداكول مثل أغنيات للجاز
أصاب ما األمام؛ إىل ُقُدًما السيايس بمساره للدفع هاداكول نجاح السيناتور استغل
الديمقراطي اإلصالحي إىل أصولها تعود التي — لونج عائلة رشكة وهم منافسيه،
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اسمه به خاص اخرتاع برباءة يتمتع دواءً تُطِلق جعلها ما بالذعر؛ — لونج هيوي
مما أكثر اإلعالنية الحمالت عىل ينفق لوبالنك كان ،١٩٥١ عام وبحلول «فيتا-لونج».
بيعه من قصرية فرتة وبعد العام، ذلك من فرباير ويف املبيعات، من عوائد ق يحقِّ كان
التليفزيوني الربنامج يف ظهر — نشاطها انتهاء من قصرية فرتة وقبل — الرشكة
ما «هاداكول، جروتشو: قال ماركس. جروتشو القديم صديقه مع اليف» يور بيت «يو
يف ونصف دوالر ماليني خمسة بحوايل عيلَّ عاد لقد «حسنًا، لوبالنك: قال منه؟» الفائدة

املايض.» العام
خرباءُ ة ثمَّ كان فطاملا الشمس؛ تحت جديد ال أنه هي هنا أطرحها التي الفكرة
وال املستهلك، شئون يف متخصًصا صحفيٍّا لست لكنني سحرية. منتجات يبيعون صحة
للعقل. منافية سخيفة موادَّ يبيعون أو عادية، غري مؤهالت لديهم الناس كان إذا آبَُه
تظهر فهي للعلم؛ العامة لفهم تهديًدا تَُمثِّل البساطة، بمنتهى إيلَّ، بالنسبة ماكيث، إن
ال أنها يبدو لكن املشاهدة، ِذروة أوقات يف يعرض األغذية حول تليفزيوني برنامج يف
األحياء؛ علم يف األساسية الجوانب أبسط فهم تيسء بل فقط، الدقيقة األشياء فهم تُيسء

لها. تصحيحها املدرسة يف طفل يستطيع التي األشياء
صحيفة من بقصاصة قارئ بعث عندما األوىل للمرة نظري ماكيث جيليان د. لفتت
صورة ويف أنيقًة، ماكيث ظهرت الرابعة. القناة يف لها سلسلة أول حول تايمز راديو
يف تأثري لهم ن ممَّ البيضاء الياقات ذوي من وعلمية أكاديمية كشخصية ا، جدٍّ مدهشة
االختبار، أنابيب تحيطها املختربات، يف تقف إكلينيكية»، تغذية «ُمختَصة التغذية؛ مجال
يبلغ طالٍب بإمكان كان يشءٌ أيًضا عنها ونُقل والجزيئات. التشخيصات عن وتتحدث
باعتباره بسهولة تمييزه الثانوي الصف يف األحياء يدرس عاًما عرش أربعة العمر من
عىل الحتوائها النباتات؛ يف ُدكنة األكثر واألوراق السبانخ، بتناول تويص كانت بحتًا. ُهراء
األكسجني» من عالية «نسبة عىل النباتات تلك تحتوي ماكيث، وبحسب أكثر. كلوروفيل

كتبها. جميع يف الزعم هذا ويتكرَّر الدم.» أكسدة إىل حقيقًة «تُفيض وسوف
إىل تحتاجون ربما ُقُدًما نَميض أن قبل لكن االستعالئية، نربتي يل تغفروا أن أرجو
أخرض جزيء هو الكلوروفيل الضوئي. التمثيل معجزة حول للذاكرة التنشيط من قليٍل
التي النباتية الخاليا يف رة املصغَّ املصانع تلك الكلوروفيل، تصنيع خاليا يف يوجد صغري
سكر إىل واملاء الكربون أكسيد ثاني تحويل يف وتستخدمها الشمس من الطاقة تستمد
من الطاقة النباتات تخزِّن الضوئي، التمثيل املسماة العملية، هذه خالل من وأكسجني.
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تعرف)، مثلما مرتفعة، حرارية سعرات عىل (يحتوي سكر صورة يف الشمس ضوء
النباتات؛ إليه تحتاج آخر يشء أي تكوين يف كَّرية السُّ الطاقة هذه استخدام ويمكنها
والرشاك واألوراق، واللحاء، القالحة، عىل الذُّرة وحبَّات والزهور، واأللياف، الربوتني، مثل
وثمرة الناعمة، والهندباء والطماطم، للرسطان، وعالجات الحرشات، تأكل التي املذهلة
النبات. عالم يف تجري التي املدهشة األخرى األشياء وجميع والفلفل، الصلبة، القسطل
العملية هذه خالل النباتاُت تُطلقه الذي األكسجني املرء يتنفس نفسه، الوقت يف
يتناول أو أيًضا، النباتات ويتناول — السكر تصنيع عملية يف ثانويٍّا منتًَجا باعتباره —
ألم مسكِّنات يصنع أو الخشب، من منازَل يَُشيِّد أو النباتات، تأكل التي الحيوانات لحوم
النباتات. يف تحدث التي املدهشة األخرى األشياء من أي أو الصفصاف، شجرة لحاء من
املزيد لتصنيع املاء مع َمْزَجُه النباتات وتستطيع الكربون، أكسيد ثاني أيًضا املرء يزفر
تستمر وهكذا الشمس، ضوء من املستمدة الطاقة باستخدام أخرى، مرة السكر من

الدورة.
فإن العالم، عن الطبيعية العلوم تتلوها أن يمكن التي القصة يف األشياء معظم مثل
املقابل يف لكنها رشيق، نحو عىل البساطة منتهى ويف الجمال، منتهى يف بأكملها العملية
إنني حتى — صحتها عن فضًال — بإتقان ومرتابطة مثِْمر، نحو عىل التعقيد غاية يف
من «بديل» ُهراء أي بفاعلية االعتقاد يف شخص أي يرغب قد ملاذا أتخيَّل أن أستطيع ال
لو حتى إننا ألقول ذلك من أبعد سأميض كله. ذلك عن عوًضا الجديد العرص ُهراءات
إىل املطاف نهاية يف يعود بأكمله الواقع أن واتَّضح ، َخريِّ إلٍه سيطرة تحت جميًعا كنا
لظلَّ البديل، العالج ُمختَيصِّ سوى ا حقٍّ تسخريها يستطيع ال غريبة «روحانية» طاقة
تعلَّمتها التي األساسية األشياء أبسط مثل الرشاقة غاية يف وال التشويق غاية يف ال األمر

النباتات. عمل طريقة عن املدرسة يف
يسهم فقط إنه ال. األكسجني»؟ من مرتفعة «نسبة عىل الكلوروفيل يحتوي هل
يف أمعائك. يف ما حدٍّ إىل داكنًا يبدو وهو الشمس. ضوء وجود يف األكسجني صناعة يف
يرام ما عىل ليس شيئًا ثمة أن يعني فهذا املعدة، يف ضوء أي ثمة كان إذا األمر، حقيقة
ذلك، حدث لو وحتى األكسجني، تصنيع إىل الكلوروفيل تناوُل يؤدِّي لن لذا اإلطالق؛ عىل
وبدأت نظرها، وجهة إلثبات املؤخرة يف كشاف ضوء ماكيث جيليان د. أدخَلْت لو حتى
أكسيد ثاني معدتك يف نفثت لو حتى ضوئي، تمثيل عملية إجراء يف تناوْلتَها التي َلَطة السَّ
عليه، عملها تؤدِّي شيئًا الكلوروفيل تصنيع خاليا تمنح حتى أنبوب؛ خالل من الكربون
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املمكن غري من فسيظل املعدة، يف األكسجني إنتاج يف بالفعل بدأَت ما معجزٍة خالل ومن
الغذاء، امتصاص عىل معتادة أمعاءك ألن أمعائك؛ خالل من منه كبرية كمية امتصاص
أمعائه، يف خياشيم اإلنسان يمتلك ال األكسجني. المتصاص خصوًصا الرئة مت ُصمِّ بينما
ذلك، عن نتحدَّث وبينما ذكرناها. قد أننا بما أمعائها، يف خياشيم األسماك تمتلك وال
يحتاج الصغرية، الِجراحات يف حال. أي عىل بطنك يف أكسجني وجود يف ترغب ال ربما
األكسجني؛ يستخدمون ال لكنهم يفعلون، ماذا يروا حتى بطنك تضخيم إىل الجرَّاحون
ال الداخل. يف النريان تشتعل أن نريد وال أيًضا، البطن يف امليثان غاز من ريًحا ثمة ألن

أمعائك. يف أكسجني يوجد
يُشاَهد تليفزيوني برنامج يف الغذائي النظام لتعلَِّمنا جاءت وكيف هذه؟ َمْن إذن
ترتكب حتى تحِملُها التي العلمية الدرجة نوع ما أرضية؟ عامة قناة يف الذِّْروة، وقت يف
وحيًدا؟ ً خطأ هذا كان هل يكتشفها؟ أن املدرسة يف طفل يستطيع كهذه بسيطة أخطاءً

ذلك. أظن ال عابرة؟ لسان زلَّة
للسخرية املثري االستشهاد ذلك قرأُت أن بمجرد ألنني أعرف؛ ال األمر، حقيقة يف
مواضع يف نفسه الخطأ بارتكاب تكتفي ال إنها ماكيث. كتب من املزيد طلب يف أرسلُت
بشدة، مشوَّه أيًضا األساسية العلم عنارص ألبسط فهمها أن يل يبدو لكن متعددة، أخرى
باثقة بذرة «كلُّ (ص٢١١): تأكل» ما «أنت كتاب يف تقول فتجدها غريب. نحو وعىل

النضوج.» كامل سليم نبات لخلق الالزمة الغذائية بالطاقة معبَّأة
مائة بارتفاع النضوج، كاملة متعافية بلوط شجرة تحتوي هل ذلك. متابعة يصعب
عود يحتوي هل ال. صغرية؟ بلوط ثمرة يف توجد التي نفسها الطاقة كمية عىل قدم،
«بالسعرات ِقْسها — نفسها الغذائية الطاقة كمية عىل النمو كامل سليم سكر قصب
لك أسبُِّب كنُت إذا بالتوقف ُمرني ال. سكر؟ قصب بذرة يف مثلما — أردَت إن الحرارية»
هذا أن يل يبدو لكن قالت، مما يشء فهم أسأُت قد كنُت إذا ف بالتوقُّ ُمرني بل ضجًرا،
الزائدة الطاقة تلك ألن الضوئي؛ التمثيل عملية حالة يف نفسه الخطأ يشبه يكاد األمر
الضوئي؛ التمثيل عملية خالل من — أخرى مرة — تأتي النمو كامل نبات إلنبات الالزمة
كل إىل ثم سكر، إىل واملاء الكربون أكسيد ثاني تحويل يف الضوء النباتات تَستخدم حيث

النباتات. منه تتكون آخر يشء
مسألة هي وال ماكيث، أعمال يف مهم غري جانبًا أو َعَرضية، مسألة ليست هذه
تَُعدُّ طعام قطعة يف الغذائية» «الطاقة ف عنها؛ املرء يعربِّ فكرية» «مدرسة بأي تتعلق
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أستطيع شيئًا. عنها تغذية ُمختَص أي يعرف أن تتصور أن يمكن التي األمور أهم أحد
بذرة تناول من عليها املرء سيحصل التي الغذائية الطاقة كمية أنَّ كحقيقٍة أخربك أن
الكامل القصب عود تناول من يستمدها التي تلك من ا جدٍّ كثريًا أقلُّ واحدة سكر قصب
سياسًة، لديَّ (إن لساٍن ت زالَّ أو عابرة، أخطاءً ليست هذه البذرة. هذه من نبت الذي
ما عىل اآلخرون يسامحنا أن نستحق جميًعا ألننا التلقائي؛ الحديث أنتقد أالَّ يبدو، فيما

منشورة. كتب من مستقاة واضحة عبارات هذه سهًوا)؛ عنا يصدر
هنا حتى أنه رسيًعا يتضح طبيب، بعني التليفزيوني ماكيث برنامج مشاهدة عند
عىل املرىض بُُطون تفحص فهي تتكلم! عمَّ تعرف أنها يبدو ال — مخيف يشء وهو —
األعضاء أيُّ تشعر أن تستطيع أنها ثقة يف وتُعِلن طبيبة، كانت لو كما فحٍص أريكة
يشبه تزعمه وما األحوال، أفضل يف رفيع فنٌّ اإلكلينيكي الفحص لكن بالتهاب. مصابة
املنزل). يف هذا تجرِّب أن يف مانع (ال املرتبة تحت األشخاص أحد خبَّأها لعبة أي تحديد
ع وتجمُّ متورِّم كعب بني والتفرقة اللِّمِفيَّة، الَوذََمِة تشخيص عىل قدرتها تدَِّعي إنها
املوضع عىل أصابعها تضع األقل عىل الصحيح؛ النحو عىل ذلك تفعل وتكاد سوائل،
عن انتصار نربة يف اإلعالن قبل واحدة، ثانية نصف ملدة فقط لكن تقريبًا، الصحيح
ودي إبستاين كتاب من الثانية الطبعة نسخة استعارة يف رغبَت إذا تشخيصها. نتائج
يشرتوا لم الطب كلية يف عاِمي أثناء كثريين ثمة أن أعتقد (ال اإلكلينيكي» «الفحص بونو
الضغط عليك ِلْمِفيَّة، َوذََمة وجود َص تشخِّ حتى أنك فستكتشف الكتاب)، من نسخًة
ثم الخاليا، من الناضح السائل لتُخرج برفق تضغط ثم تقريبًا، ثانية ثالثني ملدة بقوٍة

موضعها. يف تجويًفا تركْت هل وترى أصابعك، ترفع
إثارًة ماكيث لحظات بأكثر إال أستشهد وال غريها، دون أشياءَ أنتقي أنني ظننَت إذا
الجانب يُظهر األخرى، األعضاء عىل تُطل «نافذة هو اللسان املزيد: فهناك للسخرية،
الدموية الشعريات تُعترب الكبد.» األيرس الجانب ويُظهر املرارة، عمل طبيعَة منه األيمن
من يرصخ جسدك وأن الهضم، إنزيمات كفاية «عدم عىل عالمة الوجه يف املرتفعة
عرب الطعام إنزيمات بعض بيُع لجيليان يمكن الحظ، ولُحسن الطعام.» إنزيمات أجل
وري بالرباز مهووسة (جيليان الداخيل الرسوال يف الرباز «آثار تُعترب اإللكرتوني. موقعها
وإذا بريطانيا.» يف ا جدٍّ شائعة حالة وهي الجسد، داخل الرطوبة عىل عالمة القولون)
أخرى. مرة هضمية» إنزيمات إىل ماسة حاجة «يف فأنت إذن سيئة، برازك رائحة كانت
يف ال الجبهة، يف بثور انتبه، — الجبهة يف البثور من للتخلص تقدِّمه الذي عالجها أما
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عىل «عالمة الغائم البول يُعترب كذلك عاديَّة. رشجية حقنة عن عبارة — آخر مكان أي
الطاقة» «بطارية هو الطحال خاطئة.» أطعمة تناول بسبب الجسد؛ وحمضيَِّة رطوبِة

الجسد. يف
مخطئٌة ماكيث د. أن يبدو — جدٍّا أساسية حقائق — علمية حقائق رأينا وهكذا
تشارك أنها يستمع، من ولكل وتكراًرا مراًرا َزَعَمْت، لقد العلمية؟ العملية عن ماذا بشأنها.
تفرتض ربما ُقْلتُه، يشء كل خالل من ألنه قليًال؛ ْل لنتمهَّ إكلينيكية. علمية بحوث يف
يوجد ال األمر، حقيقة يف مستقلة. بديل عالج كخبرية بوضوح ُوِسَمت ماكيث أن منطقيٍّا
يف منتظمة، بصفة — الطبيبة هذه تقديم جرى فقد ذلك؛ من الحقيقة عن أبعد هو ما
خبرية باعتبارها — وُكتُبها اإلدارية ورشكتها وموقعها الرابعة القناة عرب تام، وضوح

التغذية. يف علمية
أنها تماًما طبيعية بصورة التليفزيوني برنامجها يشاهدون ن ممَّ الكثريون افرتض
وترتدي وتَُحلِّلها، الدم اختبارات وتُجري املرىض، تفحص هي فها ال؟ َولَِم طبيبة.
الِحْمية»، و«طبيبة ماكيث»، «د. الناس ويدعوها االختبار، أنابيب تحيطها أبيض، معطًفا
مصطلحات وتستخدم العالج، عن الخبري بنربة وتتحدث األمراض، ص تشخِّ ونجدها
داخل توسعي وبشكل جيًدا، الري أجهزة وتركِّب ثقة، من أوتيَْت ما بكل دة معقَّ علمية

املستقيم.
واضًحا أكون أن يجب لكن الدكتوراه، عن شيئًا اآلن أذكر أن يجب اإلنصاف، وألجل
إضحاًكا األكثر الجزءُ أنه صحيح القصة. يف األهم الجزء هو هذا أن أعتقد ال أيًضا:
تستطيع ماكيث كانت إن ما هو بحقٍّ األهم الجزء لكنَّ بالتذكُّر، جدارة واألكثر واألبرز

تزعم. مثلما التغذية علم مجال يف أكاديمية عاِلمة مثل الترصف ا حقٍّ
تنرش فهي بالتأمل؛ جدير يشء هو علمية مسحة من منهجها به يتسم ما إن
علوية أرقام بها يكون إذ الظاهرية»؛ «املرجعية من مسحة عىل تنطوي مطوَّلة وثائق
يتتبَّع عندما لكن … علمية وأوراق وبحوث، ودراسات، تجارب، إىل تشري لطيفة صغرية
كما ليست األحيان أغلب يف يجدها حني يُصَدم املراجع، من ق ويتحقَّ األرقام، املرءُ
ُمضِحَكة؛ صغرية وكتب ت مجالَّ إىل تُحيل األرقام يجد حني أو الرئييس، النص يف تزعم
«سربيتوال لة املفضَّ ومجلِتي إيتينج»، و«هيلثي ليفينج»، و«كرييتيف «ديليشيز»، مثل

ة. حقَّ أكاديمية مجالت هذه وليست دايت»، رينبو ذا آند نيوتريشن
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لنا يُقال مثلما — الذي املعِجز»، الخارق «الطعام كتاب يف حتى هذا تفعل إنها
املعملية التجارب «يف تقول: إذ تحملها؛ التي الدكتوراه من املنشورة النسخة يَُعدُّ —
الطبيعي معدلها إىل الحمراء الدم خاليا أعداد عادت الدم، بفقر املصابة الحيوانات عىل
بيانات يف مرجعها كان الكلوروفيل.» تناول عند أيام خمسة أو أربعة غضون يف
يسهم القلب، «يف قائلة: ماكيث ترشح نيوز». ستور «هيلث تسمى مجلة التجربة هذه
مرجعية وتعود االنقباض.» عملية يف تتحكَّم التي العصبية النبضات نقل يف الكلوروفيل
إذا يكفي، بما عادل وهذا ليرت». «إيرث اسمها مجلة من الثاني العدد إىل العبارة تلك
لكن — منطقيٍّا أكون حتى هنا جهدي قصارى أبذُُل — قراءته يف ترغب ما هو هذا كان
أن تنَس ال الزعم. هذا يدعم كمرجع به يُعتَدُّ مناسبًا مصدًرا ليس هذا أن الواضح من

بها. الخاصة الدكتوراه رسالة موضوع هذا
ريتشارد الدكتور األستاذ وصفه مثلما اإلمدادات، عبادِة ِعْلَم هذا يمثِّل إيلَّ، بالنسبة
العلماء أشباه بني التشابه أوُجه إىل إشارة يف عاًما، ثالثني من أكثر قبل بذلك فاينمان

العرشين: القرن خمسينيات يف ميالنيزيا ُجُزر من صغري عدد يف الدينية واألنشطة

الجيدة، البضائع من بالكثري لًة محمَّ طائراٍت يرون كانوا الحرب، خالل
ممرات مثل تبدو أشياء صنعوا لذا اآلن؛ نفسه اليشء يحدث أن ويريدون
خشبيٍّا كوًخا وصنعوا املمرات، جوانب عىل نريان شعالت ووضعوا طائرات،
رأسه من تُِربز اعات كسمَّ رأسه فوق قطعتنيخشبيتني واضًعا فيه، يجلسرجٌل
وينتظرون — التحكم مسئول هو — استشعار كقرون البامبو من قضبانًا
يبدو رائع. والشكل صحيح، نحو عىل يشء كل يفعلون إنهم الطائرات. هبوط
طائرات. أي تهبط وال ينجح، ال لكنه قبل، من يبدو كان مثلما تماًما األمر

علمية ِشبْه أعمال من ماكيث تقدِّمه ما صورة تُعترب اإلمدادات، عبادة طقوس مثل
هنا متناثرة املتخصصة التقنية والكلمات موجودة، العلوية فاألرقام ظاهريٍّا؛ صحيحًة
يف هذا أجد ال مادة. توجد ال لكن والنتائج، والتجارب، البحوث، عن وتتحدَّث وهناك،
تجلس، وهي فيها التفكري عند الشديدة بالكآبة يصيبني بل للغاية، مضحًكا األمر حقيقة

وَرِويَّة. ِجدٍّ يف األشياء هذه تكتب وحدها، ربما
عاملها عىل املطلة النوافذ إحدى لعل أجلها؟ من باألسف املرء يشعر أن يجب هل
خاطئة. حسنًا، تبدو، عبارات خالل من النقد، إىل بها استجابت التي الطريقة يف تتمثَّل
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هنا؛ أكتبه يشء أي حيال نفسه اليشء ستفعل بأنها االفرتاُض الِحيَطة قبيل من ويُعدُّ
القريب. املايض من الردود من بعٍض عىل نظرًة نُْلِق دعونا القادمة، للردود استعداًدا لذا
ومنتجات لألدوية التنظيمية الوكالة لها َهت وجَّ سابًقا، أُشري مثلما ،٢٠٠٧ عام يف
الُعشبية الجنس أقراص من منها طائل ال مجموعة لبيعها النقد سهاَم الصحية الرعاية
األقراص أن باعتبار عنها أُعِلن كومبلكس»، وييد جوت هورني فورميوال «فاست ى تُسمَّ
بيعها وجرى الجنيس، الرضا تدعم أنها للضبط» خاضعة «دراسة خالل من أظهرت قد
املتحدة، اململكة يف قانوني غريَ األقراص تلك بيع واعتُِرب رصيحة. طبية ادِّعاءات ظل يف
البديل كان إذ — لألمر ماكيث انصاعت الحال. يف األقراص هذه بيع منع عىل وأُجربت
السوق من ُسِحبت الجنس أقراص أن أعلن موقعها لكن — القضائية املالحقة هو
العشبية.» باملنتجات يتعلق فيما األوروبي االتحاد يف الجديدة الرتخيص «قوانني بسبب
«هريالد» صحيفة مع ألوروبا العداء حول الفكاهية القصرية العروض أحد يف وشاركت
من بالغ بقلق شكَّ ال يشعرون األوروبي االتحاد يف «البريوقراطيون وقالت: االسكتلندية.

ينبغي.» مما أكثر ممتع نحٍو عىل الجنس يمارسون املتحدة اململكة يف الناس أن
الصحية، الرعاية ومنتجات ألدوية التنظيمية الوكالة مسئويل مع تواصلُت لقد ُهراء.
املعلومات األوروبي. لالتحاد الجديدة التنظيمية بالترشيعات لهذا عالقة «ال أجابوا: الذين
قائلني: حديثهم يف ومضوا خطأً؟ هذا كان هل صحيحة.» غري ماكيث موقع عىل املوجودة
باملنتجات الخاصة الترشيع بمتطلبات دراية عىل ماكيث السيدة مؤسسة كانت «لقد
جميع تتوافق ال حتى اإلطالق عىل سبب ثمة يكن فلم السابقة؛ السنوات يف الطبية
اللذيِن وييد» جوت و«هورني يام» بينك «وايلد منتََجْي بَيُْع يكن لم القانون. مع املنتجات

املتحدة.» اململكة يف قانونًا به ًحا مرصَّ املحدودة ماكيث أبحاث رشكة سوََّقتُْهما
من الدكتوراه درجة عىل ماكيث د. حصلت فقد الذاتية؛ السرية موضوع هناك ثم
املعهود غري عىل تبيع بها، ُمعرتَف غري مراسلة كلية وهي الطبيعية، للصحة كاليتون كلية
وكانت موقعها. عرب الفيتامني أقراص من الخاصة مجموَعتها أكاديمية مؤسسة أي من
كاليتون أسعار وَوْفق ذاتها. املرموقة املؤسسة من املاجستري درجة عىل حصلت قد
ذلك من وأقل أمريكي، دوالر ٦٤٠٠ الدكتوراه درجة عىل الحصول رسوم تبلغ الحالية،
مًعا، الدرجتني عىل الحصول مقابل املرء دفع إذا لكن املاجستري، درجة إىل بالنسبة
حزمة فلديهم اإلنفاق، يف تُِرسف أن ا حقٍّ أردت (وإذا دوالر ٣٠٠ خصم عىل يحصل
إجماًال). أمريكي دوالر ١٢١٠٠ مقابل ماجستري ودرجة دكتوراه درجتا وهي أال مغرية؛
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درجة تحمل أنها ماكيث زعَمْت اإلداري، موقعها عىل املعروضة الذاتية، سريتها يف
ذلك، إىل أُشري وعندما ما. حدٍّ إىل جيدة كلية وهي للتغذية، األمريكية الكلية من الدكتوراه
جانب عن مسئول صغري إسباني موظف ارتكبه خطأ مجرد كان ذلك إنَّ ممثِّلها قال
هذا أن الحظ قد املتنبِّه القارئ لعل الخاطئة. الذاتية السرية فوضع الوظيفي، التاريخ
عديدة سنوات منذ كتبها أحد يف أيًضا َوَرَد للتغذية األمريكية الكلية حول نفسه الزعم

َخَلْت.
إخفاء أستطيع أكاد ال — موقِعي عىل الدائمني املرتددين أحد رفع ،٢٠٠٧ عام يف
لقب تستخدم أنها من شاكيًا اإلعالنية، املعايري بهيئة ماكيث ضد دعوى — فخري
معَرتَف غري أمريكية كلية من مراسلة دورة من عليه حصلت مؤهل عىل بناءً «طبيب»
خالفت ماكيث إعالنات أن إىل اإلعالنية املعايري هيئة لت توصَّ فقد نًرصا؛ ق وحقَّ بها،

و«املصداقية». «الثبوتية» وهما: أال للممارسة؛ اإلعالن لجنة قواعد يف رشَطنْي
اللحظة يف اإلعالنية املعايري هيئة من قضائي حكٍم ُمَسوََّدِة نَْرشَ ماكيث د. تجنَّبت
من أيٍّ يف نفسها عىل «طبيبة» لقب إطالق بعدم — «طوًعا» — القبول خالل من األخرية
القضائي الحكم أن إىل ماكيث أشارت ذلك، تلت التي اإلخبارية التغطية يف إعالناتها.
صحيًحا؛ هذا ليس أخرى، مرة طبيبة. باعتبارها نفسها قدََّمت بكونها فقط متعلًِّقا كان
ووجدتُها — ذلك تخيَّل — القضائي الحكم هذا ُمَسوََّدة من نسخٌة يدي تحت وقعت فقد
أنها منطقيٍّا سيتوقعون اإلعالنات يشاهدون الذين األشخاص إن التحديد وجه عىل تقول

بها. معرتَف جامعة من دكتوراه درجة أو طبية، درجة تحمل
صحيفِتي يف الشخصية بياناتها أحد يف تصحيًحا تُْجري أن يف ماكيث نََجَحْت لقد
الرابطة يف املوثَّقة ماكيث عضوية قيمة مدى حول أيًضا الشك «ثار جارديان»: «ذا
جولديكر بن جارديان» «ذا صحفيُّ نجح أن منذ خاصة التغذية، الستشاريِّي األمريكية
املتحدثة تقول دوالًرا. ٦٠ مقابل امليتة ِلِقطَِّته اإلنرتنت عىل نفسها العضوية رشاء يف
خاصة عضوية وهي ِمْهنية»، «عضوية جيليان «تمتلك العضوية: هذه عن ماكيث باسم
املفتوحة املشاركة»، «العضوية عن وتختلف والِحْميَات، التغذية مجال يف باملتخصصني
العلمية درجتها عىل دليًال جيليان قدَّمت مهنية، عضوية عىل تحصل وحتى للجميع.

مهنية».» مراجع وثالثة
الستشاريي األمريكية الرابطة يف ُمثبَت» ِمْهني «عضو أيًضا هيتي امليتة ِقطَِّتي حسنًا.
ماكيث أن الصحفية ببال يَُدْر لم ربما الحمام. يف لديَّ معلَّقة العضوية وشهادة التغذية،
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أنها — املتوترين الصحفيني تقاليد َوْفق — األرجح عىل أعتقد خطأ. عىل كانت ربما
ماكيث تمنح أن عليها بأن وشعرت نهائي، بموعد وملتزمة أمرها، من َعَجلة يف كانت
مكاشفاتي عىل الشكِّ ِبِظالل — هنا ِبَجَدِيل أُِقرُّ — ذلك ألقى لو حتى الرد»، «حق
أُدِرُج ال أنني أعني امليتة. ِقطَِّتي بشأن األنُفس بِشقِّ إليها توصلُت التي االستقصائية
وربما تعلم. كما أفضل صحة أجل من فقط مزيَّفة مهنية منظمات يف كعضٍو قطَّتي
دامت ما ة امُلَحريِّ األمور هذه إىل اإلشارة سأواصل أنني إىل أشري أن مالئم غري األمر يبدو
تلك صحة مدى آثار ي تََقفِّ يف غريبًة متعًة أجد ألنني ذلك؛ أفعل سأظل لكنني َقة، ملفَّ

األمور.
تشهري دعوى ماكيث رفعت فقد الجرأة؛ من القدر هذا عىل أكون أالَّ يجب ربما لكن
صحيفة تَُعدُّ .٢٠٠٤ عام يف الصحيفة بها أدَلْت تعليقات بسبب صن» «ذا صحيفة ضد
خالل من نفسها حماية تستطيع وهي ضخمة، ثَِريَّة إعالمية مجموعة من جزءًا صن» «ذا
ذلك. يفعلوا أن اآلخرون يستطيع ال حني يف ُمْجِزيًَة، أتعابًا ى يتلقَّ ضخم قانوني فريق
التعليقات بعَض ديفا» إتش «بي تُدعى معروفة، غري لكنها ساحرة، ُمَدوَّنة ْت نََرشَ فقد
باتخاذ تهديد خطاَب ت فتلقَّ ماكيث، إىل مشريًة التغذية، ُمختَيصِّ حول نسبيٍّا الربيئة
السمعة عن الدفاع يف «املتخصصني سوليستورز، آتكينز من باهظة قانونية إجراءات
قانونية تهديدات عىل ينطوي خطابًا «جوجل» ْت تلقَّ كذلك التجارية». العالمات وإدارة
أرسلت ما. نوًعا املجهولة الصفحات بإحدى — عذًرا أستميحك — ماكيث اسم لربطها
كرتونًا لعرضه «إكلكتك» يُسمى ا جدٍّ ُمضِحك موقع إىل قانونية تهديدات أيًضا ماكيث
«أكاديمية برنامج يف فيه كانت الذي الوقت يف سخيفة أغنية تغني وهي لها ًرا مصوَّ

الشهرة».
األمور هذه مثل لكن التها، ُمؤهِّ قضية حول القانونية املنازعات هذه معظم تدور
العلمية، درجاتي من يتأكد أن شخص أيُّ أراد فإذا دة. معقَّ أو صعبة تكون أالَّ يجب
تأكيد عىل ويحصل امَلْعِنيَّة املؤسسات مع يتواصل أن يمكنه انتماءاتي، أو عضوياتي، أو
الضحك. يف سأنفجر بل أُقاِضيَك؛ فلن طبيبًا، لسُت إنني قلَت وإذا األمر. وينتهي فوري
حيث أوريجون)؛ (بورتالند، الصحية للعلوم أسرتاليشيا كلية مع تواصلَت إذا أما
أن يستطيعون ال إنهم يقولون فإنهم األعشاب»، طب يف معلَّقة «دبلومة ماكيث لدى كان
الطبيعية للصحة كاليتون كلية مع تواصلَت وإذا بهم. بُطالَّ يتعلَّق يشء أي عن يُفِصُحوا
نوٍع أيُّ إخبارك. يستطيعون ال إنهم يقولون للدكتوراه، رسالتها قراءة يمكن أين ِلتسأَل

138



ماكيث جيليان د.

الواليات يف سواء كامربيدج، من الدكتوراه درجة أحمل إنني قلُت لو هذه؟ املؤسسات من
أزعم وال أيَّتِهما، من علمية درجة أي أحمل ال بأنني (علًما املتحدة اململكة أو املتحدة
مكتباتهما. يف عليها للعثور يوم من أكثر األمر استغرق ملا كهذه)، عظيمة علمية مكانة
للقلق إثارًة الجوانب أكثر د تتجسَّ إيلَّ، بالنسبة لكن تافهة، نوادر إال هذه ليست ربما
إىل ترجع قصة خالل من العلمية أفكارها يف التشكيك إىل بها تستجيب التي الطريقة يف
لندن. جامعة من التغذية طب يف متقاعد أستاذ إىل ماكيث د. تحدثت عندما ،٢٠٠٠ عام
جارو جون كتب الصحة»، أجل من الحيوي «الطعام كتابها نرش من قصري وقت بعد
مقالته ونُرشت ماكيث، د. تطرحها كانت التي الغريبة العلمية املزاعم بعض حول مقاًال
التها مؤهِّ بها َعَرَضت التي القوة من مندهًشا كان ما. حدٍّ إىل مغمورة طبية نرشة يف
يمكنكم حتى كثريًا والكتابة االختبارات، وإجراء البحث، يوميٍّا («أواصل عاملًة باعتبارها
أنها — آخرين كثريين مثل — يَفرتض كان إنه الوقت ذلك يف وقال إلخ). «… االستفادة
بكلية التحقت لة، مؤهَّ التقليدي الطب يف دكتورة آسف، الطب. يف آسف، ا. حقٍّ طبيبة

بها. معرتَف طبٍّ
أعضائك وعالج طاقتك، «تعزيز يمكن كيف بتفسري ماكيث َوَعَدت الكتاب، هذا يف
لديك، الهضم وتحسني ُكْليتَيْك، وتقوية جسدك، يف السموم من والتخلُّص وخالياك،
الدهون وتكسري املرتفع، الدم وضغط الكولسرتول نسبة من والحد مناعتك، وتقوية
طحالك وظائف وتقوية جسدك، يف اإلنزيمية الطاقات وتنشيط والنشا، والسليلوز
حاالت من والتقليل الدم، سكر وتنظيم والجسدية، العقلية ل التحمُّ قوة وزيادة وكبدك،

الوزن.» وإنقاص النََّهم
جميعها األشياء هذه أن يف يتمثَّل كان َطْرَحها لكنَّ متواضعة، أهداًفا ليست هذه
مثل «الحيوي»؛ النَّيِّئ الطعام من باإلنزيمات غني غذائي نظام خالل من ممكنة
«املصادر تُعترب التي النيئة، الرباعم وخاصة واملكرسات، والبذور، والخرضاوات، الفواكه،
ألغراض النَّيِّئ الطعام مسحوق من «مزيًجا َقدََّمت إنها بل الهضمية». لإلنزيمات الغذائية
استعانت أنها إىل وأشارت الغذائي، نظامهم تغيري الناس يُِرِد لم إذا حال يف إكلينيكية»

عيادتها. يف مرىض عىل إكلينيكية» «تجارب إجراء يف املسحوق بهذا
باعتباره يعلم، كان آخر، يشء أي عن النظر فِبَقْطع مزاعمها. يف متشكًِّكا جارو كان
إنزيماتها لها البرشية الحيوانات أن لندن، جامعة يف البرشية التغذية يف متقاعًدا أستاذًا
مثل هضمه سيَْجِري األرجح عىل املرء يتناوله نباتي إنزيم وأي بها، الخاصة الهضمية
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يف األحياء علم يدرس طالب أي بل تغذية، أستاذ أي يخربك قد مثلما آخر، بروتني أي
الثانوية. املرحلة

اإلكلينيكية» «التجارب هذه وبدت أنا، قرأتُه مثلما ق، بتعمُّ ماكيث كتاب جارو قرأ
ال رؤيتها. بعد املرىض به يشعر الذي الهائل التحسن مدى حول نوادر ِبْضِع مثل
جارو قدَّم لذا قياسه؛ أو التحسن كمِّ لتقدير محاولة ال وهمية، عالجات ال ضوابط،
بكامله، املقرتَح بهذا هنا وأَستشِهُد ما. نوًعا مغمورة طبية نرشة يف متواضًعا مقرتًحا
شخصية كتبته العلمي، لألسلوب رائع متأنِّق بشكل ُمَصاٍغ عرض بمنزلة ألنه جزئيٍّا
ترى أن أريدك ألنني األساس؛ يف أعرضه ولكنني التغذية، علم مجال يف بارزة أكاديمية

أدب: يف طْرَحه قدَّم كيف

هذا يف الواردة العبارات من كثريًا أن وأعتقد إكلينيكية، تغذية ُمختَص أيًضا أنا
مرضاها يف ماكيث د. الحَظتْها فوائد أي أن يف فرضيتي تتمثل خاطئة. الكتاب
بمحتوى اإلطالق عىل لها عالقة ال الحيوي الطعام مسحوق تناولوا الذين
إعطاؤهم جرى الذين املرىض، فسيشعر مصيبًا، كنُت إذا لديهم. اإلنزيمات
عرشين ملدة فهرنهايت ١١٨ من أعىل درجة إىل تسخينه تم الذي املسحوق
ر يدمِّ سوف النِشط. املسحوق ُوا تلقَّ الذين املرىض مثل مثلهم بتحسن دقيقة،
للمواد طفيًفا تغيريًا إال يُحِدث ال لكنه اإلنزيمات، جميع الحرارة من القدر هذا
مجموعتي كلتا تتناول أن يجب لذا ج؛ فيتامني باستثناء األخرى الغذائية
لكن مليجراًما/يوميٍّا). ٦٠ (لنقل ج فيتامني ل مكمِّ من بسيطة جرعة املرىض
خالل من االستنتاج يَْسُهل أن املفرتض فِمَن ُمِصيبة، ماكيث د. كانت إذا
املسحوق ى تلقَّ وأيُّهم النشط املسحوَق ُوا تلقَّ مرىض أيُّ إلخ؛ الطاقة، تعزيز

النشط. غري
التغذية. علم خاللها من يتقدم ربما لالختبار قابلة فرضية هنا لدينا إذن
التحدي. هذا قبول إىل ستدفعها زميلة، عاملة باعتبارها ماكيث، د. غريزة أنَّ آُمل
لدى اسرتليني، جنيه ألف ِلنَُقْل كالنا، يودِع أن أقرتح آخر، تشجيع وكعامل
بالطبع فستحصل فرضيتي، خطأ وثبت االختبار، أجرينا إذا مستقل. مساِهم
َخَطأَها، النتائج أثبتت وإذا النرشة. هذه يف كامًال اعتذاًرا وسأنرش نصيبي، عىل
تخِرب أن وأقرتح طبية)، توعية (مجموعة ووتش هيلث إىل بحصتها فسأتربع
من مزيًدا أن انتظارها قائمة عىل مريض ١٥٠٠ عددهم يبلغ الذين املرىض
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ظل يف تَثْبُت لم الغذائي لنظامها املزعومة الفوائد أن أظهرت قد البحوث
سحب يف يتمثَّل نبيل تقليد لدينا — العلماءَ — فنحن للضبط. خاضعة ظروف
للتكرار، قابلة غري النتائج أن الالحقة البحوث أظهرت إذا رسميٍّا مطبوعاتنا

كذلك؟ أليس

حول مزاعمها جميع من الرغم وعىل أعرف، ما بقدر التي، — ماكيث تتقبَّل لم لألسف
ملراجعة تخضع معتربَة أكاديمية دورية يف بحث أي أبًدا تنرش لم املستفيضة، «بحوثها»
إجراء يف للتعاون العرَض هذا — اإللكرتوني «بَبميد» محرِّك قائمة ضمن وُمدَرَجة األقران
ماكيث زوج من هاتفية مكاملًة جارو ى تلقَّ ذلك، من بدًال التغذية. يف أستاذ مع بحث
ضده. القانونية اإلجراءات باتخاذ د وتوعَّ بالتشهري، إياه متَّهًما ماجازينر، هوارد املحامي،
أهميته من ُمَقلًِّال هذا الحدود، أبعد إىل وهادئ َدِمٌث عجوز أكاديمي وهو جارو، تجاهل
َعْرُض يزال وال منتظًرا.» أزال وال «قاِضِني»، له: «قلُت قائًال: أخربني إذ راٍق؛ بأسلوب

قائًما. اسرتليني جنيه األلف
تستجيب التي الطريقة من فبالرغم اآلن. حتى نَُغطِّه لم أساسيٍّا موضوًعا ة ثمَّ لكنَّ
غري القضيب تضخيم وأقراص أفكارها، يف تشكيٍك أو لنقٍد يبدو فيما ماكيث بها
فها تعسُّ من الرغم وعىل معهود، غري نحو عىل املعقدة مؤهالتها وقصة القانونية،
التي التليفزيونية، برامجها يف للعامة امُلهينة الصامتة واإليماءات املصطنع، وتسلُّطها
سوء من الرغم وعىل التليفزيون، شاشات عىل والبُُدن امُلرَهفة األحاسيس ذوو فيها يبكي
الثانوية، املدارس يف يُدَرس الذي األحياء علم جوانب أبسط لبعِض يبدو فيما فهمها
الرغم وعىل أبيض، معطًفا مرتديًة «علمية» نصائح بتقديم لها تفضُّ من الرغم وعىل
أو بطريقة «أكاديمي»، معيار ذات باعتبارها تَُقدِّمها التي ألعمالها امُلريبة الطبيعة من
يزعمون كثريون ثمة يزال فال بتناوله، تنصح الذي الغذاء بشاعة من الرغم وعىل بأخرى،
لألمة.» الغذائي النظام من نَت حسَّ لكنها ماكيث، عن تريد ما تقول أن «يمكنك قائلني:
سأكرِّر إنني إذ الوضوح؛ غاية يف أُكْن دعني ببساطة. عنه الطرُف يَُغضُّ ال أمٌر هذا
الطازجة والخرضاوات الفواكه من املزيد تتناول بأن يخربك َمن كلُّ أخرى: مرة هذا
املعجبني أكرب أحد لكنُت املطاف، نهاية هو هذا كان ولو إيلَّ. بالنسبة منه بأس ال
األمة»، صحة لتحسني األدلة عىل القائمة العالجية «التدخالت تماًما أؤيد ألنني بماكيث؛

الطب. كلية يف عادة لنا يقولون مثلما
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أشياء وهناك شديدة، باستفاضة الغذائي النظام دراسة جرت لقد األدلة. يف لننظر
غذائي نظام اتِّباع أن عىل منطقي بشكل مقنعة أدلة فهناك اليقني؛ من كبري بقدر نعرفها
وتجنُّب الغذائية؛ لأللياف طبيعية مصادر عىل ويحتوي والخرضاوات، بالفواكه غنيٍّ
التمارين وممارسة السجائر، من والحد الكحول، تناول يف واالعتدال املفرطة، السمنة

القلب. وأمراض الرسطان مثل أشياء ضد تقي البدنية؛
عليهم إن إذ ذلك؛ يستطيعون ال ألنهم الحد؛ هذا عند التغذية و ُمختَصُّ ف يتوقَّ ال
التغذية ُمختَيصِّ لدى كبرية تجارية مشكلة وتوجد مهنتهم. وجود لتربير التعقيد اختالق
«تناَوْل بمقولة يتعلق فيما حرصي أو ِمْهني يشء يوجد فال األدلة. مع هؤالء الُجُدد
ال إليهم، بالنسبة الحظ لسوء لكن أكثر. األمر دوا يَُعقِّ أن عليهم كان لذا خرضاواتك»؛
لها يروجون التي امُلتَّسقة، وغري بالًغا، تعقيًدا دة املعقَّ ة، امُلَحريِّ التقنية العالجات م تَُدعَّ

األحيان. من كثري يف مقنعة بأدلة — املستوردة التوت حبات اإلنزيمات، مثل —
مواجهة تُهِمل طبية َهيَْمنة حالة هذه فليست البحث؛ يف ِقلٍَّة إىل هذا يرجع ال
أن وأظهرت أُجريت، قد البحوث كانت الحاالت من كثري يف للناس. الشاملة الحاجات
مضادات حكاية وتعترب األمر. حقيقة يف خاطئة التغذية مُلختَيصِّ تحديًدا األكثر املزاعم
نعرفها التي املنطقية، التغذية ممارسات تزال فال لذلك. نموذجيٍّا مثاًال الخيالية األكسدة
الغذائية النصائح لهذه الرضوري وغري املربَّر، غري املفرط التعقيد لكن قائمًة. جميًعا،
ومثلما التغذية. حركة يف الجرائم أعظم أحَد — نظري وجهة من — يُعترب األساسية
يف إرباكهم طريق عن املستهلكني شلل عن الحديَث املبالغة قبيل ِمْن أن أعتقد ال أرشُت،

ق. التسوُّ مراكز
يحَظْون فربما الخوف. خالل من املستهلكون يَُشلَّ أن مماثٌل احتماٌل َة ثمَّ لكْن
أي ر تصوُّ بمكان الصعوبة من لكن أبوية، ُسْلَطًة يمارسون باعتبارهم سيئة بسمعة
ماكيث تقدِّمها التي الطبية املشورة تقديم بأساليب يستعني املايض القرن يف طبيب
فمع الحياة. أسلوب يف تغيريات إجراء عىل مرضاهم لحثِّ جديٍّا أسلوبًا باعتبارها
من مصنوًعا قربًا شاهد الحكومي؛ التليفزيون يف مرضاها عىل ينهال الوعيد نرى ماكيث
وباعتبار السمنة. ملصابي علنًا زاعق توبيخ الحديقة؛ يف اسُمك عليه مكتوبًا الشوكوالتة
توليد عىل ويعمل التليفزيونية، بالجاذبية يتَّسم فإنه جانبها، من ا خاصٍّ ًها توجُّ ذلك
برامج عليه تنطوي الذي فيه، املباَلغ االصطناع عن قليًال املرء ابتعد إذا لكن ما؛ حركٍة
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أن إىل تشري األدلة فإن التليفزيون، يف تُعرض التي الحياة وأساليب الغذائية الوصفات
الطويل. املدى عىل سلوكهم من ون يَُغريِّ الناس تجعل ال ربما التخويف حمالت

فيما أهمية األكثر الرسالة تتمثَّل املسألة. جوهر هنا يفعل؟ أن املرء يستطيع ماذا
مخطئ هو بيقنٍي يشء أيِّ عن يعربِّ شخص أيَّ أن يف والصحة الغذائي بالنظام يتعلَّق
تكون املجال هذا يف ونتيجة سبب عالقة وجود عىل األدلة ألن نظًرا جوهري؛ بشكل
النظام تغيري يف الالزم التحرك يكمن ال وربما دائم، شبه بشكل وَعَرِضيَّة ضعيفة

للفرد. الغذائي
موزعة تجارُب ثمة كانت للفرد؟ الغذائي النظام تغيري فوائد عىل األدلِة أفضُل ما
الباحث يجمع حيث — املثال سبيل عىل ضابطة، عنارص وجود ظل يف أجريت عشوائيٍّا
لهم الصحية النتائج يقارن ثم الغذائي، نظامهم ويغريِّ األشخاص، من كبرية مجموعة
ا. جدٍّ ُمَخيِّبًة نتائَج العموم وجه عىل أظهرت التجارب هذه لكن — أخرى مجموعة بنتائج
البحثية املشاريع أكرب أحَد املتعددة الخطر عوامل ذي العالجي التدخِل تجربة كانت
لنوبات ُمَعرَّضني كانوا رجًال ١٢٨٦٦ شملت إذ البرشية؛ تاريخ يف أُجريت التي الطبية
هؤالء خضع سنوات. سبع عىل تزيد ملدة التجربة خاضوا الوعائية، القلب أمراض من
غذائية عادات تَذُْكر ومقابالت استبيانات صورة يف األسئلة من هائل كمٍّ إىل األشخاص
وما منتظمة، وزيارات أيام، ثالثة مدى عىل طعام ت وِسِجالَّ ساعة، وعرشين أربٍع طوال
املفرتض كان هائلة تنشيطية عالجية الت تدخُّ ثمة كانت كله، هذا فوق ذلك. من أكثر هو
لعائالٍت الغذائية األنماط تغيري بالرضورة تتطلَّب كانت لكنها األفراد، َحيََوات تغيري منها
التجربة يف للمشاركني أسبوعية جماعية معلومات تبادل جلسات ثمة كانت لذا بأكملها؛
مكثَّف، توعوي وبرنامج غذائية، استشارات وتقديم فردية، وأنشطة — وزوجاتهم —
فائدة أي وجود عدم — الجميع خيبة أثار ما — النتائج أظهرت ذلك. من أكثر هو وما
كانت الغذائية). عاداتها تغيري منها يُطَلب لم (التي الضابطة باملجموعة مقارنًة لة متحصَّ
والعنارص العشوائي التوزيع فيها استُخدم أخرى ضخمة تجربة النساء صحة مبادرة
تميل سلبية. نتائج إىل باملثل وأفضت الغذائية، العادات تغيري بحث مجال يف الضابطة

سلبية. نتائج إعطاء إىل الدراسات هذه جميع
تغيري تعقيدات عىل لنا نافذة بمنزلة وتُعترب مثرية، األسباب كذلك؟ األمر يكون ملاذا
ا حقٍّ ا مهتمٍّ كنَت إذا لكن هنا، منها قليل عدد مناقشة إال يسعني ال الصحي. السلوك
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الحلول حيل وغياب اليقني عدم مسائل مع التكيُّف وتستطيع — الوقائي الطب بمجال
حينها ولكنك التليفزيون، عىل تظهر لن املجال؛ هذا بامتهان لك أُويص فقد — الرسيعة

حسنًا. بالءً وتُبْيل معقول بأسلوب ستتعامل
أن األشخاص من تتطلَّب التجارب هذه أن مالحظتها يجب التي األشياء أهم لعل
فإقناع كبري؛ طلٌب وهذا تقريبًا. الزمان من َعقد وملدة عقب، عىل رأًسا حياتهم يَقِلبوا
عن فضًال يكفي، بما صعب أمٌر أسابيع سبعة تدوم تجربة يف باالشرتاك األشخاص
يف املشاركون ُ يغريِّ ال قد أوًال: اإلثارة؛ غاية يف أثران ولهذا سنوات، سبع تدوم تجربة
بعيًدا لكْن التجربة، عىل القائم فيه يرغب الذي بالَقْدر الغذائية عاداتهم من التجربة
فال الواقعي؛ العالم يف يحدث ملا ممتاًزا مثاًال يُعترب فإنه فشًال، يمثِّل ذلك كون عن
كأفراد، أنفسهم، تلقاء من تردُّد دون فوًرا الغذائية عاداِتهم الحقيقة، يف األفراد، يغريِّ
الحياة، أسلوب يف تغيريًا الغذائية العادات يف تغيري أيُّ يتطلَّب ربما الطويل. املدى عىل
ربما بل للوقت، توظيفك وكيفية أيًضا، املتاجر يف موجود هو ما وربما التسوق، وعادات
أسلوب وتغيري العائلة، أفراد بني التواصل وكيفية الطبخ، أدوات بعض رشاء األمر يتطلَّب

إلخ. العمل،
تذكَّْر أيًضا. الغذائية عاداتهم من الضابطة» «املجموعة يف املشاركون سيَُغريِّ ثانيًا:
يتطلَّب قد سنوات سبع يستمر شامل مرشوٍع يف املشاركة عىل طوًعا وافقوا قد أنهم
باقي من بالصحة اهتماًما أكثر يكونون ربما لذا الحياة؛ أسلوب يف هائلة تغيريات
وأطوالهم، وزنهم، لقياس أيًضا يخضعون أنهم ذلك، من أكثُر التجربة. يف املشاركني
العادات تصبح وهكذا منتظمة. فرتات عىل ذلك كلُّ الغذائية، عاداتهم عن وسؤالهم
هم ون سيتغريَّ ثم ومن بكثري؛ أكرب نحٍو عىل أفكارهم طليعة يف فجأًة والصحة الغذائية

أيًضا.
جهدي قصارى أبذل فأنا — الصحة يف الغذائي النظام دور من التقليَل هذا يعني ال
املوضوعات أكثر من واحد عن يعربِّ ذلك لكن — الدراسات هذه يف الفائدة بعض ألجد
مساحيق أو الفيتامني، أقراص أو القوجي، توت بتناول تبدأ ال ربما أنك وهو أال أهمية؛
فمن األفراد. ألحد الغذائي النظام بتغيري حتى تبدأ ال ربما بل السحرية، اإلنزيمات
الفرد حياة جوهر تُناِقض التي — الفردية الحياة يف تدريجية تغيريات إجراء الصعب
بمكان األهمية ومن التغيريات. هذه عىل املحافظة هو واألصعب — به املحيطة والبيئة
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تغيري عىل املعتِمدين التغذية ُمختَيص لجميع فيها املبالغ واالدِّعاءات — الفرد إىل النظر
أوسع. اجتماعي سياق يف — الحياة أساليب

مثل — العالجية التدخالت دراسات يف قة متحقِّ معقولة فوائد وجود تبنيَّ وقد
العامة الصحة عن املسئولني مجموعة قرَّرت حيث — فنلندا يف الشمالية كاريليا مرشوع
مع التواصل خالل من كامل، مجتمع بسلوك يتعلَّق يشء كل تغيري يف للبدء يشء كل فعَل
مرشدين وتجنيد بأكملها، الحياة أساليب وتغيري املتاجر، يف األطعمة نوع لتغيري الرشكات
وأشياء الصحية، الرعاية ِخْدمات تقديم ُسبل من والتحسني مجتمعيني، ونشطاء تربويني
املطبَّقة املنهجية أن األساس من تقبل كنت إذا الفوائد، بعض قني محقِّ كثرية، أخرى
النوع لهذا ضابطة مجموعة تشكيل بمكان الصعوبة (من عريض استدالل تقديم تربِّر
ولكن الدراسة، شكل حول عملية قرارات اتخاذ الباحث عىل لذا تحديًدا؛ الدراسات من
«دراسة كهذه دراسة عىل أُطلق كنت وقد بنفسك. وتقرِّر اإلنرتنت عىل تقرأها أن عليك

وواعدة»). كبرية حالة
الحياة أساليب موضوعات من الكثري بأن لالعتقاد ما نوًعا وجيهة أسباب ثمة
الوفاة أسباب أهم فمن االجتماعي. املستوى عىل معالجتها ل يَُفضَّ األمر، حقيقة يف هذه،
عىل حيٍّا مثاًال ولنأخذْ االجتماعيَُّة. الطبقُة حال، أي عىل الحياة»، «أسلوب جرَّاء واملرض
(ال صغريًا طبيبًا باعتباري املتواضع راتبي من لندن يف تاون كنتش يف شقًة ْرُت أجَّ ذلك:
الِبيض، مناطق من املنطقة هذه تُعترب األطباء). أجور عن الصحف يف تقرأ ما تصدِّق
عاًما سبعني البالغ للذََّكر ع املتوقَّ العمر متوسط ويبلغ العاملة، الطبقة إىل ينتمون الذين
جيليان املليونرية األعمال رائدة تمتلك حيث هامبستيد؛ يف ميَلنْي، مسافة عىل تقريبًا.
يبلغ املتوسطة، الطبقة إىل ينتمون آخرين أثرياء بأشخاص ُمحاطًة كبريًا، منزًال ماكيث
طاولة عىل اآلن أمامي ألن هذا أعرف عاًما. ثمانني البالغ للذََّكر ع املتوقَّ العمر متوسط

لكامدن. السنوي العامة الصحة تقرير املطبخ
بني الفرق — ع املتوقَّ العمر متوسط يف العادي غري التفاوت هذا يف السبب يرجع ال
هامبستيد يف األشخاص أن إىل — للغاية متقشفة وأخرى وثرية، طويلة تقاعد حياة
يضمنون ثم ومن يوميٍّا؛ الربازييل الجوز من وحفنة القوجي توت تناول عىل يحرصون
إال هذا فليس التغذية. ُمختَيص نصائح وفق السيلينيوم، يف لديهم نقص وجود عدم
التغذية، مرشوع يف امة الهدَّ العنارص أكثر أحد يُعترب الجوانب بعض ومن خيال، محض
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األسباب عن إلهاءٍ بمنزلة يعد الطرح فهذا ماكيث. يف صارخ بجالءٍ يتمثَّل ما وهو
من — بعيًدا أَْشُطط كنُت إذا بالتوقف ُمْرنِي — أيًضا لكن الصحة، العتالل الحقيقية
يف يموتون والناس تأكل، ما فأنت اليمينية. للفردانية بيانًا هذا يُعدُّ الجوانب، بعض
لكن والكسل، الجهل خالل من املوت، يختارون «هم» ذلك. يستحقون ألنهم صغرية سن
أنت بالصحة. تتمتع السبب ولهذا الزيتون؛ زيت الطازج، السمك الحياة، تختار «أنت»

«أولئك». مثل فلسَت ذلك؛ تستحق
التي العامة للصحة الحقيقية العالجية التدخالت تُعترب الواقعي. العالم إىل نعود
تحقيًقا أقلَّ لألمراض الحياة بأساليب املرتبطة واألسباب االجتماعية األسباب تعالج
أو — ماكيث جيليان مثل شخص يحلم قد يشء أي من إبهاًرا، أقل بل كثريًا، للربح
تليفزيونية برامج أيُّ فيه. بالخوض — أهمية أكثر وهذا تليفزيونية، برامج محرِّر
الكربى؛ املتاجر سالسل ابتدَعتْها التي التحلية أطعمة يف تبحث الذروة أوقات يف تُعَرض
العقود اإلعالم يف هؤالء التغذية ُمختَيص من النجوم معها ع يوقِّ التي نفسها الرشكات
مساواة ال إىل تفيض التي االجتماعية املساواة عدم موضوع يطرح َمن املجزية؟ التجارية
وتسهيل الفاسدة، األغذية ترويج بحْظر اإلنساني الشغف أين شاشاتنا؟ عىل الصحة يف
واضح َوْسٍم نظام وضع أو الرضائب، فرض خالل من صحة أكثر أغذية عىل الحصول

املنتجات؟ لبيانات
ملمارسة طبيعية بصورة ج تروِّ التي البيئات» «تمكني يف الدرامي الجانب أين
والنقل واملشاة، الدراجات، لقائدي األولوية يمنح الذي العمراني التخطيط أو الرياضة،
التنفيذيني املسئولني أجور بني املتزايد املساواة عدم من الحد يف أو السيارات؟ عىل العام
أم تسري»؟ مدرسية «حافالت مثل رائعة أفكار عن سمعت متى الِوَرش؟ وعمال الكبار
يف الطعام لرصعات العاجلة األخبار أحدُث تزيحها األفكار هذه فوائد عن األخبار أن

األوىل؟ الصفحات
واحًدا موضوًعا اإلعالم، وسائل يف أحٍد أيُّ أو ماكيث، جيليان د. تناقش أن أتوقع ال
يعني فهذا أنفسنا، مع بالصدق نتمتع كنا إذا ألننا أيًضا؛ أنت وال املوضوعات، هذه من
يتمحور فيما الطعام، حول جزئي بشكل إالَّ تدور ال الربامج هذه أن جيًدا نعي أننا
املشهورة الشخصيات ومشاهدة والدموع، الشبق، النََّظر اسِرتَاِق حول منها األكرب الجانب

الرتفيهية. الفودفيل وفقرات
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درًسا أجرة سائق ن تلقِّ ماكيث د. (1)

الحيوي «الطعام كتابها: من مستقاة وهي ماكيث، د. حول املفضلة قصتي هي هذه
يبدأ أن يحاول يرقبها، هاري السائق وكان أجرة، سيارة يف هي الصحة». أجل من
من أكثر أوميجا زيوت عىل يحتوي السمك أن إىل اإلشارة خالل من وديٍّا حواًرا معها
أعىل مستويات عىل الكتان بذور «تحتوي قائلة: معه ذلك يف ماكيث د. تختلف الكتان.
عندما للهضم.» وقابلة متوازنة صورة يف وأوميجا-٦) (أوميجا-٣، الصحية الزيوت من
قضيَت هل معي؟ تختلف أنَّك تعني؟ «ماذا قائلة: ترد ذلك، يف معها هاري يختلف
وتدُرس وتدرِّس، وتحاِرض، املرىض، مع وتتعامل اإلكلينيكية، البحوَث تُْجري سنوات
من واحدة وتجمع العالم، أنحاء جميع من بيانات عىل وتحصل الكتان، يف أوميجا زيوت
أنت هل املوضوع؟ حول باستفاضة وتكتب العالم، يف الخاصة الصحية املكتبات أكرب
دراسة يف كامًال عمًرا قضيَت أو نبات، عالم أو الحيوية، الكيمياء يف متخصص أو عاِلم،
زوجته بأن هاري فيجيب العلمية؟» التك مؤهِّ أين فعلُت؟ مثلما الحيوية والكيمياء الغذاء
الغذاء يف متخصصة هي «هل ماكيث: د. تسأل النساء. أمراض يف صة متخصِّ طبيبة
ال، حسنًا، «آه، قائًال: فيجيب أيًضا؟» الغذائية الحيوية الكيمياء مجال يف متخصصة أم

طبيبة.» لكنها
الغذائية. الحيوية الكيمياء مجال يف متخصًصا ولسُت الغذاء، يف متخصًصا لسُت
أن أرجوه ما كل متخصصة؛ خربة أي امتالك أدَّعي ال — تعلم مثلما — األمر حقيقة يف
لدى مألوف يشء — الطبية األكاديميَة األدبياِت نقدي نحٍو عىل وأقيِّم أقرأ أن أستطيع
األعمال رواد عىل البسيطة املهارة هذه وأطبِّق — الُجدد الطب كليات خريجي جميع

للعلم. مجتمعنا فهم عملية يقودون الذين املليونريات
األسرتوجني)؛ مركَّبات عن (فضًال األلياف من كبرية كميات عىل الكتان بذور تحتوي
ويف ُطِحنَت، إذا إال ماكيث، د. تؤكد مثلما كبرية، لدرجة للهضم» «قابلة غري فهي لذا
جرعات يف ُمَليِّنًة مادًة باعتبارها الكتان بذور تُباع ُمريًعا. مذاقها يكون الحالة هذه
أيًضا مشكلة ثمة ألن جزئيٍّا منها؛ كبرية جرعات إىل املرء وسيحتاج جراًما، ١٥ تبلغ
من السلسلة قصرية نباتية صورة عىل الكتان يحتوي إذ فيها؛ أوميجا زيوت صورة مع
تكون ربما السلسلة طويلة حيوانية صوٍر إىل الجسد يف تحويلها يجب وهذه األوميجا،
الضعيفة التحول عملية االعتبار يف األخذ ومع إيه). بي وإي إيه إتش دي ى (تُسمَّ مفيدة

147



الزائف العلم

زيت من تقريبًا نفسها الكميات عىل إذن تحتوي واألسماك الكتان بذور فإن الجسد، يف
أوميجا.

ا جدٍّ السهل من الواقعي. العالم يف بل مخترب، يف نعيش ال أننا أيًضا نتذكَّر أن يجب
ألعطيتك تماًما، مختلف نوع من كتابًا هذا كان لو — املاكاريل من جرام ١٠٠ تناول
الجسم تجعل أن قليًال أصعب أمٌر أنه أرى بينما — الحال يف الكيدجري إعداد وصفة
غنيٍّا مصدًرا البقدونس يُعترب باملثل، الكتان. بذور من صغرية ملعقة مقدار يمتص
إىل بالنسبة أما البقدونس. من برتقالة حجم يف كميًة يتناول ال املرء لكن ج، بفيتامني
الناحية من تعني هل أدري فال مالِئم»، نحو عىل «متوازن الكتان أن ماكيث د. ادِّعاء
أوميجا-٣، زيت من كثريًا أعىل نسبة عىل يحتوي السمك لكن البيولوجية؟ أم الروحية

أفضل. إنه الناس معظم يقول ما وهو
التايل. الفصل إىل لننتقل أوميجا-٣؟ عن الجميع يتحدث ملاذا أهمية، األكثر

هوامش

أكثر اخرتاٌع ملاكفادن الغذائية املنتجات باقَة أكمل لالهتمام، مثري نحٍو عىل (1)
الذكري، العضو لتكبري م ُصمِّ االنتشار امتصاصواسع جهاز «البنيسكوب» كان له؛ غرابة
تكون أن املحتمل من كان وملا قليًال. محدَّث شكل يف اليوم، الكثريون يستخدمه يزال وال
إىل اإلشارة تجدر القضيب، تكبري عملية حول البيانات ملعرفة الوحيدة الفرصة هي هذه
حجم من تزيد قد الشد أجهزة أن إىل تشري الدالئل بعَض األمر، حقيقة يف هناك، أن
جوت و«هورني بينك» «وايلد الجنسية لة املكمِّ ماكيث جيليان أقراص أن غري القضيب.
والقذف ِذْروتها، يف الجنسية واملتعة االنتصاب، عىل «الحفاظ أجل من تُباع كانت وييد»،
عام (ويف الفاعلية عىل دليًال تقدِّم أن تستطع ولم واالستثارة»، والرضاء، والتليني، …
قانونيٍة غريَ والرديئة الطراز القديمة املنتجات هذه أُعلنت كثرية، شكاوى وبعد ،٢٠٠٧
يعني ألنه فقط؛ هذا أذكر الصحية). الرعاية ومنتجات لألدوية التنظيمية الوكالة ِقبَل من
من أفضل قاعدة عىل يعتمد ربما ملاكفادن البنيسكوب جهاز أن — مثري يشء وهو —
ملاكيث. جوت» «هورني أقراص أو الغذائية منتجاته من يطرحها التي لالدِّعاءات األدلة
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أقراص ستجعل «هل أو: الطبية، النزعة إضفاء (1)
عبقريٍّا؟» ابني السمك زيت

بعناية ُمجراة كبرية تجربًة جورنال» ميديكال «بريتش دورية نرشت ،٢٠٠٧ عام يف
تحت مختلفة، كثرية مواقع يف أُجريت الضابطة، والعنارص العشوائي التوزيع بنظام
أظهرت فقد مدهشة. إيجابية نتيجة عن أسفرت حكوميٍّا، تمويًال ْوا تلقَّ علماء إرشاف
كان العدواني. األطفال سلوك يف هائل ن تحسُّ إىل يفيض قد العالجات أحد أن التجربة

للغاية. جذَّاٍب تكاليف كفاءة بتحليل مصحوبة الدراسة وكانت تماًما، آمنًا العالج
الطبيعي املوطن ميل» «دييل يف األوىل الصفحة عىل التجربة هذه إىل أُشريَ هل
التجربة متابعة جرت هل املشئومة)؟ الخفية الذعر حاالت (ومصدر اإلعجازية للعالجات
األطفال، ألحد املذهل الشفاء يصف ر، مصوَّ بموضوٍع مصحوبًة الصحة، صفحات يف
وجدانيٍّا؟ معها نتعاطف أن جميًعا نستطيع وسواسها من فت تخفَّ جذَّابة أمٍّ مع ومقابلٍة
من الرغم عىل باإلجماع، التجربَة الربيطانية اإلعالم وسائل جميُع تجاهلْت لقد ال.
البحث يكن لم وهو: أال واحد؛ لسبب اإلعجازية، والعالجات العدواني بالسلوك اهتمامها

مكلِّف. غري عميل، تربوي برنامج حول يدور كان بل قرص، استخدام حول يدور
واملحطَّات الصحف تزال ال اآلن، سنوات خمس من وألكثر نفسه، الوقت يف
أنها أثبتت السمك زيت أقراص بأن «العلم»، خالل من إقناعنا، تحاول التليفزيونية
هو وما واالنتباه، والسلوك، الذكاء، اختبارات ونتائج املدرسة، يف األطفال أداء من ن تحسِّ
ذلك. من الحقيقة عن أبعد يشءٌ هناك يكون أن يمكن ال األمر، حقيقة يف ذلك. من أكثر
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املحظورات وعن اإلعالم، وسائل حول جدٍّا الشائقة الدروس بعض ي تلقِّ وشك عىل نحن
وذات طبي، طابع ذات تفسريات وجود يف الجماعية رغبتنا وعن التجارب، إجراء عند
أكثر األطفال تجعل هل فعالة؟ السمك زيت أقراص هل اليومية. للمشكالت علمي، َوْقٍع
الراهن. الوقت يف يعرف أن ألحٍد يمكن ال هي: املبارشة اإلجابة سلوًكا؟ وأفضل حذًقا

العاديني. األطفال عىل اإلطالق عىل تجربة أي تُْجَر لم قيل، ما كل من الرغم فعىل
دورهام» «تجارب ب عرفُت ما أول عرفُت ذلك. غري تعتقد تجعلك الصحف ولكن
طفل ٥٠٠٠ عىل إجراؤها ُمْزَمًعا تجربًة ثمة أن األخبار نرشة يف شاهدت عندما
لوسائل اإلخبارية الِقيَم حق يف مدهشة شهادة هذه السمك. زيت كبسوالت باستخدام
غاية يف وأنا — األرجح عىل يظل التجربة هذه عن الخرب هذا كون الربيطانية، اإلعالم
خالل جيد بشكل َدت ُرسِ التي اإلكلينيكية التجارب أكثر — ذلك إىل أشري ألن االستعداد
جميع ويف يف»، تي و«آي الرابعة» «القناة يف التجربة أُذيعت فقد املاضية. القليلة السنوات
مبهرة. بنتائج بثقٍة التنبؤ وجرى مرة. من أكثر األحيان بعض ويف القومية، الصحف

التجارب نتائج أعلم كنت أنني هو األول لسببني؛ الخطر نواقيس التجربة هذه ت دقَّ
— حينه يف ذلك إىل سأشري — األطفال عىل السمك زيت كبسوالت باستخدام السابقة
أحدهم أَْخَربَك متى أساسية، كقاعدة أنه هو الثاني السبب الدرجة. لهذه مثريًة تكن ولم
يف أنك إذن فاعلم فيها، يبدأ أن قبل إيجابية نتائج إىل ستُفِيض يجريها التي التجربة أن

شائقة. قصة إىل طريقك
يف طفل ٥٠٠٠ ب االستعانة «التجربة»: يف به للقيام يخطِّطون كانوا ما إليك
أدائهم مقارنة ثم يوميٍّا، سمك زيت كبسوالت ستَّ جميًعا وإعطاؤهم الثانوي، الصف
يكن لم الكبسوالت. تناول دون املجلس لهم قدَّره الذي األداء مستوى مع اختباراتهم يف
شمع أو فيه، أقدام بال ديتوكس أكوا حمام (مثل بها للمقارنة «ضابطة» مجموعة ثمة
زيت بال وهمي عالج كبسوالت يتناولون أطفال مجموعة أو الرحالت، مائدة عىل األذن

يشء. ال فيها). سمك
تتَّسم يشء كل وفوق مستحيلة، الطريقة هذه أن أخربك أن اآلن مني تحتاج ال ربما
الدرايس، األداء ن يحسِّ أنه املفرتض من قرٍص عىل دراسٍة إجراء يف تميض حيث باإلهدار؛
بها، التربع جرى اسرتليني جنيه بمليون قيمتها تقدَّر كبسوالت استخدام خالل من
وتدعني عجوًزا، رجًال تَُجاري أن أرجوك لكن التجربة. َرْهن طفل ٥٠٠٠ عن فضًال
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فسيصبح أوًال، يجب كما النظرية املوضوعات غطَّينا إذا ألننا بالتفاصيل؛ تخميناتك أُثري
. ُمَسلٍّ بشكٍل َعبَثِيًة أكثر دورهام يف «الباحثون»

وهميٍّا عالًجا ى تتلقَّ مجموعة وجود سبب (2)

إحدى إىل وهمي عالج كبسولة وأعطيَت نصَفنْي، إىل األطفال من مجموعًة مَت قسَّ إذا
أداء جودة مدى مقارنة إذن يمكنك األخرى، للمجموعة الحقيقية والكبسولة املجموعتني،
يف الفارق صنعت التي هي القرص يف املكوِّنات كون عىل والحكم مجموعة، كل أفراد
يُعترب ملاذا األداء. يف أثَّر الذي هو تجربة يف واملشاركة القرص تناول مجرد أن أم األداء،
قرص عىل تجربة يف لألطفال، تفعل عما النظر بغض أنه تتذكَّر أن عليَك ألن ا؟ مهمٍّ هذا

شك. ال أداؤهم ن سيتحسَّ أداءهم، ن يحسِّ
الوقت، ويمر يَنُْمون، فهم حال؛ أي عىل الوقت بمرور األطفال مهارات ن تتحسَّ أوًال:
الكتاب، هذا تقرأ جالس وأنت حاذق، أنك تظن ربما األعمال. أداء يف أفضل ويصبحون

أمك. تخربك قد مثلما دوًما، النحو هذا عىل تميض تكن لم األمور لكن
لذا أدائهم؛ لتحسني األقراص هذه ْون يتلقَّ أنهم — وآباؤهم — األطفال يعرف ثانيًا:
بإسهاب ذلك عن الحديث يف استفْضُت قد كنُت الوهمي. العالج ألثر ُعرضًة سيكونون
شائقة والعقل الجسد بني للعالقات الحقيقية العلمية القصة أن أعتقد ألنني استثنائي؛
لكن اإلعجازي، العالج مجتمع خالل من اختالقه يجري يشء أي من الحدود أبعد إىل
وعي عن — األطفال فسيتوقع القوة؛ غاية يف الوهمي العالج أثر بأن التذكري هنا يكفي
اسون حسَّ فاألطفال وُمَدرِّسوهم. آباؤهم ع سيتوقَّ وهكذا نوا، يتحسَّ أن — وعي غري أو
أُبُوَّته. إلغاء يجب الحقيقة تلك يف يشك شخص وأي منهم، عاتنا توقُّ تجاه مدهشة بدرجة
خاصة مجموعة يف وجودهم خالل من فقط أفضل بالءً األطفال سيُبِْيل ثالثًا:
املرء «يكون أن حقيقة مجرد أن يبدو حيث بها؛ والعناية ومالحظتها، دراستها، تجري
«تأثري الظاهرة هذه عىل ويُطَلق املرض. من الشفاء أو األداء، من ن يَُحسِّ تجربة» محلَّ
فيه التأثري هذا لوِحظ الذي املصنع اسم عىل ولكن شخص، اسم عىل ليس هاوثورن»،
يرأس الكهربي) املصباح مخرتع (نعم، أديسون توماس كان ،١٩٢٣ عام يف مرة. ألول
من متنوعة تقارير كانت الصناعات». يف بالفاعلية اإلضاءِة وكميِة جودِة عالقِة «لجنة
باحٌث مىض لذا اإلنتاجية؛ تزيد ربما األفضل اإلضاءة أن إىل أشارت قد عديدة رشكات

151



الزائف العلم

ويسرتن لرشكة التابع هاوثورن مصنع يف النظرية الختبار فريقه مع دمينج يُدعى
إلينوي. بوالية شيرشون، يف إلكرتيك

النادر الوسطي الحل من كنوع للنتائج، طة املبسَّ «الخرافية» النسخة لك سأقدِّم
قد األداء أن وجدوا اإلضاءة، مستويات من الباحثون زاد عندما والبساطة. التحذلق بني
حقيقة يف أيًضا. اإلنتاج ن تحسَّ اإلضاءة، مستويات من ضوا خفَّ عندما لكنهم ن. تحسَّ
ا؛ جدٍّ مهمة النتيجة هذه وكانت حال. أي عىل تزيد كانت اإلنتاجية أن وجدوا لقد األمر،
تحسني إىل يؤدي قد ما الكتشاف خاصة دراسة من جزءٌ إنهم للعمال تقول فعندما
تأثري من نوًعا يَُعدُّ ا ممَّ إنتاجيتهم؛ من نون يحسِّ فإنهم … شيئًا تفعل ثم اإلنتاجية،
باملعنى بل سكري، قرص عمل بآليات يتعلَّق ال الوهمي العالج ألن الوهمي؛ العالج
الذين األشخاص وتوقعات توقعاتك، أخرى، أشياء بني يشمل، ما وهو ما، ٍل لتدخُّ الثقايف

أداءك. ويقيسون به تقوم ما عىل يُِرشفون
املرحلة أطفال نتائج نضع أن أيًضا يجب التقنية، األمور هذه كل إىل باإلضافة
دورهام تمتلك الصحيح. سياقها يف — «التجربة» هذه يف ِقيست التي النتيجة — الثانوية
لتحسني ممكنة طريقة بكل برضاوٍة َلْجنَتها ستقاتل لذا السوء؛ غاية يف اختبارات سجلَّ
خالل ومن املختلفة، الخاصة والجهود املبادرات أنواع جميع باستخدام املدارس، يف األداء

السمك. زيت «تجارب» إجراء مع بالتوازي اإلضايف، التمويل
نتائج ن تتحسَّ خالله من الذي الغريب اإلنجليزي الطقس ذلك أيًضا نتذكَّر أن يجب
االختبارات أن إىل يشري شخص أيَّ فإن ذلك من الرغم وعىل سنويٍّا، الثانوية املرحلة
األمر، حقيقة يف الناجحني. الطالب إنجاز لتقويضه للنقد؛ يتعرَّض سهولة أكثر تصبح
فهناك واضًحا؛ االختبارات سهولة يف التزايد هذا سيبدو الحايل، املوقف وراء ملا بالنظر
اختبارات من صعوبة أكثر عاًما أربعون عليها مىض العادي املستوى يف اختبار أوراق
من أسهل حاليٍّا الرياضيات يف نهائية جامعية اختبارات وهناك الحالية، م املتقدِّ املستوى

القديمة. الثانوية م املتقدِّ املستوى اختبارات
بكل دورهام وستحاول حال؛ أي عىل الثانوية الشهادة نتائج ن ستتحسَّ الخالصة:
خالل من فيها الثانوية الشهادة نتائج من ن تحسِّ أن وإمكانات قدرات من أوتيت ما
يتناول الثانوية الشهادة يف طفل أي نتيجة ن وستتحسَّ حال، أي عىل أخرى وسائل

هاوثورن. وتأثري الوهمي العالج تأثري إىل يرجع ما وهو أقراًصا،
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عالج وإعطاء نصَفنْي، إىل املجموعة تقسيم خالل من كله هذا تفادي يمكن كان
العام واألثر السمك، زيت ألقراص املحدَّد األثر بني والفصل واحدة، ملجموعة وهمي

ا. جدٍّ مفيدة معلومات إىل اإلجراء هذا سيُفيض أعاله. إليها أرشنا التي األشياء لجميع
نعم. دورهام؟ يف أُجريت التي التجربة إجراءُ األحوال من حال بأي املقبول من هل
ما وهو وهميٍّا، عالًجا تتناول مجموعة دون مفتوحة» «تجربة عليه يُطَلق ما إجراء يمكن
يمكن هنا. بالعلم متعلِّق مهمٌّ درٌس ثمة األمر، حقيقة يف البحوث. من مقبوًال نوًعا يُعدُّ
يقدِّم عندما يفعل ماذا يعرف الباحث دام ما عملية، ألسباب تدقيًقا، أقل تجربة إجراء

التجربة. نتائج يفرسون كيف يقرِّروا أن اآلخرون يستطيع حتى دراسته،
يف الوسط»، «الحل دراسات من النوع هذا الباحث أجرى إذا . مهمٌّ تحذيٌر ثمة لكْن
يف آمًال التسمية»، مفتوحة «دراسة أو الوهمي، العالج تتناول مجموعة وجود عدم ظل
بأكرب كهذه تجارب إجراء يجب فإذن العالج، لفوائد ممكنة صورة أدق عىل الحصول
التوقعات، جرَّاء تنحرف قد النتائج بأن التام الوعي رضورة مع الحرص، من ممكن قدٍر
أبناءك تُِرشك أن يمكنك إلخ. هاوثورن، تأثري خالل ومن الوهمي، العالج تأثري خالل من
غري صغرية دراسًة تُجري إنك َعْفِويَّة َعَرضية بطريقة قائًال وحذر، هدوء يف الدراسة يف
العالج وتُناِولهم التجربة، من تتوقع عما تكشف أن دون األقراص، بعض عىل رسمية

بهدوء. النهاية يف النتائج تقيس ثم تنبيه، دون
وَفنِّيُّو تصوير، طاقم ة ثمَّ فكان تماًما. العكس هو دورهام يف جرى ما كان
ويف اإلذاعة، يف األطفال مع مقابالت وأُجريت الدرس. قاعات بهم تَِعجُّ وإضاءة صوت
مادلني مع مقابلة أُجِريت كما وُمَدرِّسيهم، آبائهم، مع وأيًضا الصحف، ويف التليفزيون،
رئيس فورد، وديف التجربة، تُجري كانت التي الرتبوي النفس علم ُمختَصة بورتوود،
نتائج إحراَز توقعهما مدى عن — غريب نحٍو عىل — ثقٍة يف ثا تحدَّ حيث التعليم؛ قطاع
يضمن أن — نظري وجهة من — شأنه من كان يشء بكل حرفيٍّا قاموا لقد إيجابية.
معلومات أيِّ إىل الدراسة تفيض ألْن فرصة أي ويفسد حقيقية، غري إيجابية نتائج ق تحقُّ
— لألسف — التغذية حركة عالم يف هذا؟ يتكرَّر مرة كم مغًزى. وذات مفيدة جديدة

. نمطيٌّ بحثيٌّ بروتوكول هذا أن يبدو
النتائج بعض تقيس كانت هذه السمك زيت «تجارب» أن أيًضا نتذكَّر أن يجب
(وهي و«السلوك» االختبارات، أحد يف الدرايس األداء يُعترب الشديد. بالتقلُّب تتَّسم التي
ومتغرية، ضخمة، أشياء اإلطالق) عىل أخرى كلمة يف مثله أَر لم هائل، داليل أثر ذات كلمة
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أخرى، إىل لحظة من والسلوك األداء يتغريَّ سوف التجارب، نتائج ألكثر فخالًفا ومتحولة.
الهيموجلوبني كمستوى ليس فالسلوك مختلفة. وتوقعات عقلية، ونماذج ظروف، ظل يف

أيًضا. الذكاء وال الطول، حتى أو الدم، يف
سواء اإلعالمية، حمالتهما يف النجاح منتهى يف إكوازن ورشكة دورهام مجلس كان
أعلم (ال فة ِرصْ حماقة أو إيجابية نتيجة تحقيق حيال الحتوائه سبيل ال شغف خالل من
كبسولة ابتالع فقبل فعيل. بشكل «تجربتهما» أفسدا إنهما حتى منهما)، أيٍّ حقيقة
قد كالهما والتجربة املعروف كيو» «آي ل املكمِّ كان طفل، أيِّ ِقبَل من األوىل السمك زيت
و«دييل أوبزرفر»، و«ذي جارديان»، «ذا ويف املحلية، الصحف يف واسعة بدعاية حظيا
إكسربيس»، و«دييل يف»، تي و«آي يس»، بي و«بي الرابعة»، و«القناة تايمز»، و«ذا ميل»،
وسائل من والكثري أون»، «ومانز ومجلة يف»، تي إم و«جي صن»، و«ذا مريور»، و«دييل

جيدة.1 مسبقة معرفًة ْوا يتلقَّ لم أطفالهم أن االدِّعاء أحٌد يستطع لم األخرى. اإلعالم
أحد يف التعليم قطاع رئيس ولسَت الرتبوي، النفس علم مجال يف ا ُمختَصٍّ لسَت
التي السوق يف العريقة األقراص صناعة رشكات إلحدى العام املدير ولسَت املجالس،
«التجارب». من هائًال عدًدا تُجري والتي االسرتلينية، الجنيهات ماليني أعمالها حجم بلغ
يف هذا ألن واملخاوف؛ االنتقادات هذه جميع تماًما م تتفهَّ أنك من تماًما متأكٌد لكنني

صواريخ. علم ليس املطاف نهاية

نفسها عن تدافع دورهام (3)

التجربة، عىل األشخاصالقائمني إىل ذهبُت والتفتُّح، الرباءة من قدٍر عىل شخًصا باعتباري
نتائج عن تجربتهم تُسِفر أن ضمان شأنها من التي باألشياء قاموا أنهم لهم وأوضحت
إال هذه تكن ولم أكاديمي، سياق يف شخص أي سيفعله كان ما هو فهذا لها. قيمة ال
يف املدارس مفتيش كبري فورد، ديف قال فقد بسيًطا؛ ردُّهم كان حال. أي عىل تجربة
يف كنا «لقد النتائج: وقياس الكبسوالت لتوزيع املرشوع وراء املدبِّر والعقل دورهام،

تجربة.» ليست هذه الوضوح، غاية
ًما مصمَّ بحثًا يُجرون أنهم إىل لإلشارة أُهاتفهم اليشء. بعض فاتًرا ا ردٍّ هذا بدا
حقيقة يف تكن، لم هذه ألن يرام؛ ما عىل يشء كل يصري وفجأة السوء، غاية يف بطريقة
عىل منطقيٍّا دفاًعا يكن لم هذا بأن لالعتقاد أخرى أسباب ثمة كانت «تجربًة». األمر،
ميل» «دييل صحيفة عليها وأطلقت تجربة. الصحافة رابطة عليها أطلقْت فقد اإلطالق؛
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عىل أخبارها، يَُغطِّي كان َمن وكلُّ يف»، تي و«آي الرابعة»، «القناة وقدمتها تجربة.
موقع عىل الفيديو مقاطع مشاهدة (يمكنك بحثًا باعتبارها الوضوح، غاية يف نحٍو
أطلق قد دورهام ملجلس الصحفي البيان أن أهمية، األكثر .(www.badscience.net
شيئًا املدارس أطفال يعطون كانوا لقد وتكراًرا.2 مراًرا و«تجربة»، «دراسة» عليها
هم وها «تجربة». ذلك إىل اإلشارة يف استخدموه الذي املصطلح وكان النتائج. ويقيسون

تجربة. تكن لم إنها يقولون اآلن
الصحف جميع يف الثناءُ لها يُكال يزال ال التي املصنِّعة الرشكة إكوازن، إىل انتقْلُت
التي املنهجية القصور أوجه خالل من — تضمن كادت التي «التجارب» هذه يف الشرتاكها
التنفيذي الرئيس كليهر، آدم أوضح وقد زائفة. إيجابية نتائج تحقيق — توٍّا ناقشناها
«دراسة»؛ تكن ولم «تجربة»، تكن لم «مبادرة». هذه كانت أكرب: بصورة هذا للرشكة،
أن حقيقة تجاهل صعوبة من الرغم عىل كذلك، باعتبارها أنقدها أن أستطيع ال لذا
التي والكلمة النتائج، وقياس كبسوالت تناول عن يتحدث كان إلكوازن الصحفي البيان

«تجربة». كانت: النشاط هذا إىل لإلشارة نفسها الرشكة استخَدَمتْها
كانت التي الرتبوي النفس علم مختصة بورتوود، مادلني د. عليها أطلقت كذلك
بأنها تصفها كانت منشورة مادة وكل ميل»). «دييل يف (مرتني «تجربة» الدراسة: تقود
تجربة، عليها فأطلقوا «ص». التغيري ويقيسون «س» املشاركني يعطون كانوا فقد بحث.
هذه ليست لكن «آه، ببساطة: القول يدهشني لم غبية. تجربة لكنها تجربة، وكانت
تجربة إجراء أن يعتقدون أنهم يَبُْد فلم ناضًجا، حتى أو مالئًما، دفاًعا باعتباره تجربة»
مفيدة. السمك زيوت أن تُظِهر األدلة أن فورد ديف أوضح كما حتى، رضوريٍّا أمًرا كان

مًعا. ِلنََر

السمك زيت فائدة عىل األدلة (4)

ال الجسم ألن «أساسية» ى تسمَّ وهي أساسية»، دهنية «أحماًضا أوميجا-٣ زيوت تُعدُّ
تناولها. املرء عىل لذا املثال)؛ سبيل عىل د، فيتامني أو الجلوكوز خالف (عىل يصنعها
املثال، سبيل عىل الفيتامينات، من الكثري مثل العنارص؛ من كثري عىل األمر هذا ينطبق
املتعة عن فضًال ع، متنوِّ غذائي نظام اتِّباع لرضورة الكثرية األسباب من واحًدا هذا ويَُعدُّ

األسباب. هذه من آخر كسبب
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صورة يف — املسائية الربيع زهرة زيت ويف األسماك، زيوت األحماضيف هذه تتوافر
التدفق مخططات إىل نظرَت إذا أخرى. ومصادر الكتان، بذرة وزيت — قليًال مختلفة
طويلة قائمة ثمة أن فسرتى املقرَّرة، الدراسية الحيوية الكيمياء كتب أحد يف البيانية
بناء يف وأيًضا األغشية، بناء يف تشارك إذ الجسد؛ يف الجزيئات هذه تؤديها الوظائف من
املثال سبيل عىل الخاليا، بني االتصال عملية يف تشارك التي األخرى الجزيئات بعض
املفيد من يكون قد أنه األشخاص بعض يعتقد السبب لهذا االلتهابات. حاالت خالل

أكرب. بكميات تناولها
تاريًخا ثمة ألن األمر؛ يف للتشكك وجيهة أسبابًا ثمة لكن الفكرة، عىل منفتح أنا
بحوث مجال شهد دورهام، «تجارب» من عقود قبل املايض، ففي الحالة. هذه يف طويًال
تمَّ سلبية ونتائج قضائية، ودعاوى ورسية، تزييف، حاالت األساسية الدهنية األحماض
بعض عن فضًال ضخم، نطاق عىل كاذب نحو عىل لها اإلعالم وعرض عليها، التكتم
العامة إىل بحوث نتائج لتقديم باإلعالم يستعينون ألشخاص للغاية املدهشة األمثلة

الحًقا. الجانب هذا ملناقشة وسنعود التنظيمية. الجهات تفادي أجل من مبارشة،
األطفال، يف األسماك زيت عىل اآلن حتى — بإحصائها ُقْم — تجارب ست أُجريت
جميع أُجريت فقد «عاديني»؛ أطفال عىل التجارب هذه من أيٍّ إجراء يتم لم بأنه علًما
عرس مثل آخر، أو مرًضا يعانون ممن خاصة فئات إىل ينتمون أطفال عىل التجارب
بعض عن التجارب تلك من ثالث أسفرت إلخ. الحركة، وفرط االنتباه، وقصور القراءة،
مائة قسَت إذا تذكَّر، (لكن بقياسها قامت التي الكثرية األشياء بعض يف اإليجابية، النتائج
وأسفرْت الحًقا)، سنرى مثلما مصادفة، بعضها ن فسيتحسَّ الدراسات، إحدى يف يشء
املجموعة أن — للسخرية يدعو يشء وهو — ُوجد وقد سلبية. نتائج عن أخرى ثالث
زيت تناولْت التي املجموعة من أفضل بالءً أبَْلْت قد الوهمي العالج تتناول كانت التي
صة ملخَّ جميًعا التجارب هذه جميع نتائج قياسها. جرى التي املتغريات بعض يف السمك

.www.badscience.net موقع عىل اإلنرتنت عىل
بحوثنا، «جميع إلكوازن: التنفيذي الرئيس كليهر، آدم يقول ذلك، من الرغم وعىل
األداء دعم يف املساهمة ا حقٍّ تستطيع كيو» «آي تركيبة أن تُظِهر املنشورة، وغري املنشورة

جميعها. الدرايس.» الفصل يف
أتَِّهم ال البحث. نقرأ أن علينا ب سيتوجَّ الجد، محمل عىل كهذه عبارة نأخذ ولكي
احتيال وجود يف الشكُّ أحًدا ساور إذا حال، أي وعىل بحث، احتيال بأي لثانية ولو أحًدا
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الباحثون كان ما إذا حال يف ألنه ذلك؛ اكتشاف يف البحث قراءة تُسِهم فلن تزييف، أو
يف بخبري االستعانة املرء عىل فسيكون الدافعية، من قدر بأي بحوثهم نتائج زيَّفوا قد
كبري قْدٍر عىل والحصول الوقت، من الكثري وتكريس الرشعي، الطب مجال يف اإلحصاء
إثبات بغرض املنشور البحث قراءة إىل حاجة يف لكننا التزييف. الكتشاف املعلومات من
ما أو صحيحة، البحث يف املشاركني ِقبَل من استخالصها جرى التي النتائج كانت إذا ما
عدم أو توَّاق، تفكري نتاج إال هو ما النتائج تفسري تجعل منهجية مشكالت ثمة كان إذا

معه. تتفق ال خاص رأي مجرد ربما أو كفاءة،
التاسع القرن يف مشهوًرا فرنسيٍّا جماجم عاِلم املثال، سبيل عىل بروكا، بول كان
يف املشارك الدماغ يف األمامي الفصِّ من الجزء بروكا، منطقة عىل اسمه أُطِلق عرش
السكتة ضحايا من كثري لدى تام بعطب يُصاب الذي الجزء (وهو الكالم توليد عملية
يشعر دوًما وكان األدمغة، حجم يقيس بروكا كان األخرى، اهتماماته بني من الدماغية).
الفرنسية األدمغة من أثقل دوًما كانت األملانية األدمغة أن حقيقة من الشديد باالنزعاج
أخذها يجب للجسد، الكيل الوزن مثل أخرى، عوامل هناك أن قرَّر لذا جرام؛ مائة بمقدار
األدمغة حجم ِكَربِ سبَب اإلجراءُ هذا فرسَّ وقد الدماغ. حجم قياس عند أيًضا االعتبار يف
جهوده من الرغم عىل لكن باالرتياح. أشعره نحٍو عىل الفرنسية األدمغة حجم عن األملانية
يَُقم لم فإنه النساء، عن الرجال أدمغة بها تزيد التي الكيفية ببيان يتعلَّق فيما البارزة
قدَّمه الذي التفسري كان عمًدا، أم مصادفًة األمر أكان وسواء الالزمة. التعديالت من بأيٍّ

ضعيًفا.
التاسع القرن يف الحيوي» الجريمة «علم مجال رواد أحد لومربوزو، شيزاري أجرى
تجاه الحساسية غياب إىل مشريًا مشابه، نحٍو عىل املتسقة غري التعديالت من عدًدا عرش،
يحدِّد لكنه البدائية، طبيعتهم عىل عالمًة باعتبارها األقل» و«األجناس املجرمني بني األلم
الشيطان يكمن األوروبيني. لدى واإلقدام الشجاعة عىل دليًال باعتبارها نفسها الصفة
بحوث يف كاملة والنتائج البحث إجراء أساليب العلماء م يقدِّ السبب ولهذا التفاصيل، يف
نرش يمكن ال السبب ولهذا التليفزيونية، الربامج يف أو الصحف يف وليس أكاديمية،

وحدها. التقليدية اإلعالم وسائل يف التجريبية البحوث
تقييم قبول حيال َحِذرين نكون أن يجب أننا «التجربة»، هراء بعد تَشُعر، ربما
من الكثري مزاعم حيال ستساورني كانت الشكوك لكن لبحوثهما، وإكوازن دورهام
قادًرا وسأكون الشكوك، بهذه بون سريحِّ (وكانوا نفسها بالطريقة الجادِّين األكاديميني
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تقديم إكوازن من طلبُت قد كنُت إجرائها). يف عليها اعتمدوا التي البحوث أدلة قراءة عىل
لالطالع الرسية عىل حفاظ اتفاق توقيع عيلَّ إن يل وقيل اإليجابية، العرشين دراساتهم
نطاق عىل لها ج روِّ الدِّعاءات بحثية أدلة رسية عىل للحفاظ اتفاق عن عبارة وهو عليها،
دورهام، مجلس موظفي ِقبَل ومن اإلعالم وسائل يف مضْت، سنوات إىل تعود واسع،
العامة، من بالغ باهتمام يحظى والسلوك، التغذية مجال يف للغاية خاليف جانب حول
— هنا عاطفية بنربة أتحدَّث كنُت إذا عذًرا أستميحك — أُجريْت تجارب حول وادِّعاءات

رفضت.3 ولكنني املدارس. يف أطفالنا عىل
أُجريت األسماك زيوت عىل إيجابية تجارب عن تقارير ثمة كانت نفسه، الوقت يف
التليفزيونية؛ واملحطات الصحف جميع يف نُرشت إكوازن منتجات باستخدام دورهام، يف
ثمة كانت لو كما بدا األقل. عىل ٢٠٠٢ عام إىل تعود تقارير وهي نظرك، ولَّيت حيثما
عىل دورهام مجلس يف العاملون أجراها متعددة، مواقع يف التجارب، هذه من حفنة
يف ذلك من يشء ألي عالمة أيُّ ثمة يكن لم لكن دورهام، يف الحكومية املدارس أطفال
أطفال عىل أُجريت أكسفورد، من باحث أجراها واحدة دراسة (بخالف العلمية األدبيات
تتسم صحفية بيانات ثمة كانت النمائي). الحركي التناسق اضطراب من يعانون كانوا
وكانت بالتأكيد. إيجابية، تجارب عن تتحدَّث دورهام، مجلس أصدرها بالغ بحماس
النتائج عن بالغ حماس يف فيها تحدَّثت بورتوود، مادلني أجرتْها صحفية مقابالت هناك
لدى البرشة مشكالت من ن يُحسِّ كان السمك زيت أن كيف عن أيًضا (وتحدثت اإليجابية

منشورة. دراسات أي ثمة يكن لم لكن أخرى)، ومشكالت األطفال،
لهذه املدبِّر العلمي العقل بورتوود، بمادلني وأوصلوني دورهام، مع تواصلُت
زيوت عن وتتحدَّث التليفزيون يف بانتظام تَظهر إنها واملستمرة. الضخمة العملية
جمهور إىل «َطَريف» مثل مالئم غري بشكل متخصصة مصطلحات مستخدمًة األسماك،
يقول الِعلم لكن معقًدا، األمر «يبدو التليفزيونية: الربامج مقدمو يقول متخصص. غري
والصحفيني، اآلباء إىل الحديث عند جيلٍّ بشكل الحماسة غاية يف بورتوود تبدو «…
رسائيل عىل للرد كامًال أسبوًعا الصحفي املكتب واستغرق مكاملاتي. عىل تُِجْب لم لكنها
يُجُرونها، كانوا أو أجَرْوها، التي الدراسات تفاصيل عىل الحصول طلبت اإللكرتونية.
غري األقل، عىل التجارب، إحدى أن بدا بل اإلعالمية. التغطية مع متسقة غري الردود وبدِت
ونتائج يُجُرونها، كانوا التي للتجارب املنهجية التفاصيل عىل الحصول طلبُت موجودة.

النرش. قبل ليس فقالوا اكتملْت، التي التجارب
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الصحفيني، من ضخًما عدًدا ودلَّلوا درَّبوا قد دورهام ومجلس إكوازن كانت
والجهد، الوقت من الكثري إياهم مانحني السنوات، عرب والبيانات باملعلومات وأشبعوهم
أنه، وهو أَال الصحفيني؛ أولئك وبني بيني واحد فرق ثمة أرى، أن أستطيع ما وبقْدر
أنا بينما التجارب، تصميم عن ا جدٍّ قليًال إال يعرفون ال أنهم يبدو يكتبون، ما خالل من

أيًضا). تعرف أنت (وها قليًال أكثر — حسنًا — أعرف
يحتوي كان لو كما ،durhamtrials.org موقع إىل يحيلونني ظلوا ذلك، غضون يف
قبيل، واآلباء الصحفيني من الكثري َخدَع قد املوقع أن الواضح من كان مفيدة. بيانات عىل
عن معلومات كمصدر لكن، إكوازن. وإعالنات اإلخبارية القصص من بكثري يرتبط وهو
طرح قبل تجربة أي نرش رضورة ألسباب نموذجيٍّا مثاًال املوقع هذا يُعترب «التجارب»،
املوقع. عىل أهمية ذا شيئًا تجد أن الصعب من النتائج. عن فيها مبالغ ادِّعاءات أي
من املستعارة البيانات بعض ثمة كانت املوقع، عىل نظرًة ألقيُت التي األخرية املرة يف
أن (تصادف أكسفورد من الباحثني بعض ِقبَل من آخر موضع يف منشورة حقة تجربة
دورهام يف أُجريت التي للتجارب أثر أي يوجد ال ذلك، بخالف لكن، دورهام)، يف أُجريت
رسوم ثمة كانت األخبار. يف تظهر ظلت والتي كعنرصضابط، الوهمي العالج باستخدام
الخاصة، دورهام «تجارب» حول تدور أنها تبدو كانت لكنها معقدة، تبدو كثرية بيانية
كانت الرسوم هذه أن يبدو الضابطة. الوهمي العالج مجموعة غياب يف أُجريت التي
لكن لتوضيحها، مظهرها يف ِعلمية تبدو جرافيك برسوم مصحوبًة نات، التحسُّ إىل تشري

ال. أم إحصائيٍّا داللة ذات التغيريات كانت إذا ما توضح إحصاءات ثمة تكن لم
وكيف املوقع، هذا عن الغائبة البيانات كمية إىل اإلشارة املستحيل من يكون يكاد
ُرسدْت «تجربة» ثمة ذلك، عىل وكمثال منه. طائل ال املوقع عىل موجود هو ما ذلك يجعل
ما َقْدر — اإلطالق عىل باملوقع مكان أي يف يوجد ال لكن بياني، رسم صورة يف نتائجها
أساسية معلومة تخيُّل يصعب الدراسة. عليهم أُجريت الذين األطفال لعدد ِذكٌر — أرى
لم التي الحماسة الشديدة الشهادات من الكثري تجد أن يمكنك لكن ذلك. من أبسط
يقول سحرية. عالجات يبيعون ممن البديل الطب معالجي ألحد موقٍع عىل ِلتُوَجد تكن
يف مكان أفضل فقط. الكتب قراءة أحب اآلن. التليفزيون مشاهدة أحب «ال األطفال: أحد

ا.» جدٍّ أحبها املكتبة. هو بأرسه العالم
كانت وربما التجارب. هذه يف جرى ما يعرفوا أن يستحقون العامة أن أشعر كنت
األعوام خالل واسع نطاق عىل نُرشت التي اإلكلينيكية التجارب أكثر هي التجربة هذه
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من األطفال عىل تُجرى التجارب وكانت كبري، عامٍّ اهتمام مثار وكانت املاضية، القليلة
من املعلومات تداول حرية قانون بموجب بطلٍب تقدمُت لذا حكوميني. موظفني ِقبَل
ُهوية التجربة، يف جرى ما التجارب: إحدى حول ملعرفتها ستحتاج التي املعلومات أجل
اإلرشادات من األمر، حقيقة يف يشء، كل إلخ. جرت، التي القياسات املشاركني، األطفال
يف املمارسات أفضل تصف التي التجارب لنرش املوحدة املعايري يف والكاملة القياسية

بالتكاليف. متعلِّلني دورهام، مجلس وَرَفض العلمية. التجارب نتائج كتابة
املعلومات، من القليل عىل الحصول يطلبوا بأن الصحفي العمود قرَّاء أقنعُت لذا
وشكاني «الذعر». إلشاعة َكيْدية» «حملة بإدارة اتُّهمنا مكلًفا. شيئًا منَّا أيٌّ يطلب ال حتى
يمكن أسئلتي إن املطاف نهاية يف يل وقيل جارديان». «ذا صحيفة إىل املجلس رئيس
العديد وواصل شخصيٍّا. دورهام إىل شماًال ميًال ٢٧٥ مسافة سافرُت إذا عنها اإلجابة
من كثريًا إن لهم فقيل املعلومات؛ من املزيد عىل بالحصول مطالبني بدأتُه، ما القراء من

حال. أي عىل موجودة تكن لم عليها باالطالع لهم يُسمح لم التي املعلومات
صفوف يف النتائج ن تحسُّ معدَّل يف محِبط انخفاض بعد ،٢٠٠٨ فرباير يف أخريًا،
يف األداء مستوى لقياس قبُل من نية أي وجود عدم املجلس أعلن الثانوية، الشهادة
سؤال عىل ردٍّا قالوه، ما كان الدقة، منتهى يف أكون وحتى هذا. وأدهشني االختبارات.
نيتنا يف يكن لم سابًقا، قلنا «مثلما ييل: كما ساخط، متقاعد مدرسة مدير من مكتوب
استخالص يف املبادرة هذه املجلس يستخدم أن قط، املقاطعة مجلس يقرتح ولم قط،
االختبارات.» نتائج لتعزيز السمك زيت استخدام فاعلية عدم أو فاعلية عن استنتاجات
يف األمر. من تقليًال إال يُعترب ال السابقة ادِّعاءاتهم مع يتناقض هذا إن يقال أن
السمك زيت عىل دراسة «إطالق عنوانها ،٢٠٠٦ سبتمرب ٥ إىل ترجع ميل» «دييل يف مقالة
املجلس: يف املدارس مفتيش كبري فورد، ديف قال الثانوية»، الشهادة درجات لتحسني
النتائج من أفضل إنجازاتهم كانت إذا ما وقياس التالميذ َسرْي تقدُّم تتبُّع «سنستطيع
تقود كانت التي الرتبوي النفس علم ُمختَصة بورتوود، مادلني د. قالت لهم.» املتوقعة
فوائد سنرى أننا من واثقة وأنا الفتة، نتائج السابقة التجارُب أظهرِت «لقد «التجربة»:

أيًضا.» التجربة هذه يف ملحوظة
عىل «التجربة» إجراء بداية منذ دورهام مقاطعة ملجلس الصحفي البيان ينص
إىل للعودة فريدة مبادرة دورهام مقاطعة يف الرتبويني املسئولني كبار «سيطلق اآلتي:
النجاح يف قياسية معدالت تحقيق عن تسفر قد أنها يعتقدون مبادرة وهي اليوم، املدرسة

160



دة معقَّ اجتماعية مشكالت يحل قرص

األطفال أن إىل الصحفي البيان يشري القادم.» الصيف يف الثانوي التعليم شهادات يف
يف والشباب لألطفال قتْها حقَّ التي املثبتة الفوائد كانت إذا فيما «للنظر أقراًصا يُعَطْون
املدارس مفتيش كبري أيًضا.» االختبارات يف األداء من ن تُحسِّ أن يمكن سابقة تجارب
يف نتائجهم عىل مباًرشا تأثريًا تؤثر أن «يمكن األقراص هذه بأن «مقتنع» املجلس يف
التالميذ يُكِمل حتى املقاطعة مستوى عىل التجربة تستمر وسوف … الثانوية الشهادة
سيجري ل املكمِّ لفاعلية األول واالختبار املقبل، يونيو يف الثانوية الشهادة يف اختباراتهم
البيان يف فورد ديف ويقول الحايل.» ديسمرب يف التجريبية االختبارات يؤدُّون عندما
مقصوًدا يكن ولم — اآلن لنا يُقال مثلما — تجربة تكن لم التي التجربة حول الصحفي
التالميذ، تقدُّم تتبُّع «نستطيع االختبارات: نتائج حول بيانات جمع اإلطالق عىل منها
يف أيًضا الحظُت وقد املتوقعة.» النتائج من أفضل نتائجهم كانت إذا ما قياس ونستطيع
كلمة وحذفوا دورهام، موقع عىل األصيل الصحفي البيان لوا عدَّ أنهم الدهشة من يشءٍ

«تجربة».
التجارب أكثر التجربة هذه كانت قلت، مثلما أوًال، حسنًا، ا؟ مهمٍّ هذا كلُّ يُعدُّ ملاذا
تقوِّض تجعلها الحماقة منتهى يف مثاًال كانت أنها وحقيقُة العام، ذلك يف عنها ُكِتب التي
تعرَّض قد فهمهم أن الناس يدرك فعندما والبحوث. األدلة طبيعة لجوهر العامة َفْهم
يؤدي ال ما وهو بالبحوث، العامة إيمان تقوِّض التجارب هذه مثل فإن عمد، عن للخلل
يف املشاركني ضم أن مالحظة مع بالطبع، البحوث، يف املشاركة يف الرغبة تقويض إىل إالَّ

األحوال. أفضل يف يكفي بما صعب أمٌر التجارب
هذا يف األهمية شديدة األخالقية القضايا بعض أيًضا هناك أن هذا من األكثر
بناءً التجارب، يف للمشاركة — أطفالهم وأجساد — بأجسادهم يتربَّعون فالناس السياق؛
أن ويتوقعون والعلمية، الطبية املعرفة تحسني يف ستُستخدم النتائج بأن معرفتهم عىل
د، متعمَّ بشكل مفيدة وستكون مناسب، نحو عىل ستُجرى عليهم تُجرى التي البحوث

الجميع. يراها حتى كاملة، ستُنرش النتائج وأن
أجد ولم دورهام، بمرشوع للتعريف ع تُوزَّ كانت التي اآلباء معلومات ُكتيِّبات رأيُت
تُستخدم علميٍّا. بحثيٍّا مرشوًعا باعتباره للمرشوع الرتويج يف اإلطالق غموضعىل أيَّ بها
فرصة ثمة أن من الرغم عىل الكتيبات، هذه من واحد يف مرة عرشة سبع «دراسة» كلمة
لألسباب مفيدة، بيانات أي عن «املبادرة») أو «التجربة»، (أو «الدراسة» تُسفر أن قليلة
لن الثانوية الشهادة نتائج عىل التجربة أثر أن عن أُعلن حال أي وعىل عرضناها، التي

يُنرش.
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رأيك لديك سيكون أخالقية.4 غري — رأيي يف — التجربة كانت األسباب لهذه
إذ «التجربة»؛ هذه نتائج لحجب تقديمه يمكن تربير أي فهم ا جدٍّ يصعب لكن الخاص،
والعامة، واآلباء، واملدرسني، األكاديميني، والباحثني للرتبويني، السماح يجب انتهت. إنها
حول الخاصة نتائجهم واستخالص والنتائج، التجربة إجراء أساليب عىل باالطالع
حالة يف كما نفسه املوقف هو هذا األمر، حقيقة يف تصميمها. ضعف كان مهما أهميتها،
ويَُعدُّ األدوية، رشكات ِقبَل من ُحِجبت التي االكتئاب مضادات فاعلية حول البيانات
صناعة جهود من الرغم عىل هذه، األقراص صناعات بني الشبه أوجه يوضح آخر مثاًال

ما. بشكل «بديًال» باعتبارها نفسها تقديم يف الحثيثة الغذائية لة املكمِّ األقراص

القرص؟ يف القوة (5)

تماًما شغوًفا لسُت — هذا أقول أن يف تماًما الحق ويل — أنني بجالءٍ ح أوضِّ أن يجب
وأقول ال، أم األطفال ذكاء اختبارات نتيجة ن تحسِّ السمك زيت كبسوالت كانت إذا بما
أو املستهلك، شئون يف متخصًصا صحفيٍّا لست أنا بدء، ذي بادئ األسباب. من لعدٍد هذا
عىل يعنيني ال حدود، بال املجزية املالية العوائد من الرغم وعىل الحياة، أساليب يف خبريًا
العناكب تضع أن ل أفضِّ أمينًا، أكون (حتى القرَّاء» إىل صحية نصائح «أُسِدي أن اإلطالق
عقالنية، بطريقة األمر يف فكرت إذا أيًضا، لكن ذلك). أفعل أن عىل برشتي عىل بيًضا
األهمية من القْدر هذا عىل املدرسة يف لألداء السمك زيت يجلبها فائدة أي تكون لن فربما
املثال، سبيل عىل البَُدناء، النباتيني باألشخاص يتعلَّق وباءٌ لدينا يوجد فال فيها. املبالغ
من الغذائية، عاداتهم تنوع قْدر التنوع عىل ُقْدرة أظهروا قد البرش أن إىل باإلضافة

سيناء. صحراء إىل أالسكا
مرة أكرِّر تعرفه، مملٍّ شخص كأكثر أبدو بأن مخاطًرا آخر، يشء أي من أكثر لكن
من األنواع هذه ملثل حالٍّ باعتبارها األقراص، أو الجزيئات، عن بالحديث أبدأ لن أخرى:
لها دورهام ج تروِّ التي الكبسوالت أن مالحظة من نفيس أمنع أن أستطيع ال املشكالت.
اسرتلينيٍّا جنيًها ٦٥ عن يزيد ال ما فقط تنفق بينما طفل، لكل اسرتلينيٍّا جنيًها ٨٠ تتكلَّف
الحد يمكن ربما أو هنا. من االبتداء يمكن إذن املدرسية. الوجبات يف يوميٍّا طفل لكل
مؤخًرا. الحكومة فعلِت مثلما لألطفال، هة املوجَّ الرسيعة للوجبات اإلعالنية الحمالت من
أوليفر جيمي فعل مثلما الغذائية، والعادات الغذاء حول والتوعية التثقيف تناقش ربما
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األقراص أو املراِوغة الزائف العلم أساليب إىل اللجوء دون ا، جدٍّ طيب نحٍو عىل مؤخًرا
السحرية.

وتُلقي — فقط واحدة ملرة — الغذاء بموضوع التهوُّس عن جانبًا ى تتنحَّ حتى ربما
أو االجتماعي، اإلقصاء أو واستبقائهم، املدرسني توظيف أو الرتبية، مهارات عىل نظرة
التزايد، يف اآلخذة الدْخل يف والفجوة االجتماعية، املساواة عدم أو الدرايس، الفصل حجم
يبدو كهذه. قصًصا تريد ال اإلعالم وسائل لكن البداية. يف قلنا مثلما الرتبية، برامج أو
يشء أي من إخبارية قصة إىل أقرب املعقدة» االجتماعية املشكالت يحل «قرص العنوان

. ممالٍّ تربية برنامج ن يتضمَّ
أيًضا يتعلق األمر لكن األخبار، بقيمة الصحفيني شعور إىل جزئيٍّا هذا يرجع
الرتبية دراسة مؤلفي «وآخرين»، هاتشنز ألتِق لم الصدارة. إىل باألخبار الدفع بكيفية
سوهو يف يسهرون إنهم يل يُقال أن استعداد أتم عىل أنا — بها الفصل هذا بدأ التي
وسائل صحفيي مع النميمة أحاديث يتبادلون ليلة، كل صباًحا الثانية حتى هاوس
أشك األمر واقع يف لكن — والطعام الشامبانيا تناولهم أثناء واملسموعة املرئية اإلعالم
قوة نفسه، الوقت يف الخاصة، الرشكات تمتلك هادئون. متواضعون أكاديميون أنهم يف
العالقات لرتسيخ ووقتًا له، ج تروِّ واحًدا وموضوًعا هائلة، ميزانيات ذات عامة عالقات
وأحالم الجمعية، وآمالنا واإلعالم، العامة لرغبات ماِكًرا وفْهًما ني، املهتمِّ الصحفيني مع

املستهلكني.
ويف متكررة، فبصورة األحوال؛ من حال بأي فريدة قصة السمك زيت قصة ليست
أورويل جورج أشار ومثلما أوسع، تفسرييٍّا إطاًرا األشخاص يبيع األقراص، لبيع سباٍق
واحد. آٍن يف املشكلة إىل» «إضافة الحل بيع يف الحقيقية اإلعالن عبقرية تكمن مرة، ألول
املستهلك نحو مبارشة املوجهة اإلعالنية حمالتها خالل من بجد، الدواء رشكات فعملت
من الرغم عىل االكتئاب، لعالج السريوتونني» «فرضية ب للدفع ضغط، من تمارسه وما
صناعة ج وتروِّ سنويٍّا، فأكثر أكثر تتضاءل تزال ال النظرية هذه عىل العلمية األدلة أن
سببًا باعتبارها الغذائية العادات يف القصور ألوجه الخاصة، لسوقها الغذائية، املكمالت
مرة بعد ومرة لتقديمه، إعجازي عالج لديَّ ليس نفيس (عن السيئ للمزاج للعالج قابًال
قابلية أكثر وربما تشويًقا، أكثر تعترب املشكالت لهذه االجتماعية األسباب أن أعتقد أكرِّر،

للتدخل).
واسع نحو عىل إليها يُشار لظاهرة كالسيكيٍّا مثاًال هذه السمك زيت قصص كانت
يكون ال ربما مجاالت إىل الحيوي الطب اختصاص نطاق بسط أي «التطبيب»؛ بظاهرة
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ر يُصوَّ األمر كان املايض، يف الحيوي. الطب بمجال فيها االستعانة رضوريٍّا أو مفيًدا
يف توسًعا باعتباره شكوك، أي تراوده ال سلبي عاَلم عىل األطباء يفرضه شيئًا باعتباره
هذه االختزالية الحيوي الطب قصص أن يبدو األمر واقع يف لكن الطبية، اإلمرباطورية
التعقيد، غاية يف أسباب عىل تنطوي ما غالبًا املعقدة املشكالت ألن نظًرا جميًعا؛ لنا تروق

ُمرضية. وغري شاقة الحلول تكون وربما
ويمكن باملرض». «اتجاًرا باعتبارها العملية هذه ُوِصفت عدوانية، صورها أكثر يف
العالجات هذه بمثل الوعي ويَُعدُّ — الوهمية العالجات عاَلم يف العملية هذه عىل العثور
عىل القصة تميض الكربى الدواء رشكات يف لكن — العينني عن الغشاوة إزالة مثل
استنفدت ما ورسعان كلها، الطبية لألبحاث الدانية الثمار حصد جرى اآلتي: النحو
بحثًا خمسني الجديدة األبحاث عدد كان الجديدة. الجزيئية الكيانات بأرسها الصناعة
عرشين ليبلغ حاليٍّا الرقم هذا انخفض لكن العرشين، القرن تسعينيات خالل سنويٍّا

بأزمة. تمر الدواء صناعة إن نسًخا. إال ليس األبحاث هذه من وكثري سنويٍّا، بحثًا
رشكات تخرتع بالفعل، منها نعاني التي لألمراض جديدة» «عالجات تجد ال وألنها
بالفعل. لديها تتوافر التي للعالجات جديدة» «أمراًضا ذلك من بدًال األقراص صناعة
ألدوية جديد (استخدام االجتماعي القلق اضطراب الحديثة املفضلة األمراض وتشمل
لعقار جديد (استخدام اإلناث لدى الجنسية الوظيفة اضطراب إي»)، آر إس «إس
أخرى)، مرة إي» آر إس «إس (أدوية ليًال الطعام تناول متالزمة النساء)، لدى الفياجرا
طريق عن تَُحلُّ مشكالت بالرضورة ليست ربما لكنها الحقيقي، باملعنى مشكالت إلخ؛
الحيوي الطب مصطلحات إطار يف األفضل النحو عىل رها تصوُّ يمكن ال وربما األقراص،
الجنسية، الرغبة وفقدان الذكاء، تأطري إعادة إىل النظر يعترب األمر، حقيقة يف االختزالية.
وسلبًا واستغالًال، ُمطِبًقا، جهًال طبية، أقراص مشكالت باعتبارها واإلرهاق، والخجل

للتمكني. رصيًحا
من املستمدة الوهمي العالج فوائد البدائية الحيوية الطبية اآلليات هذه تدعم ربما
حول اإلعالمية التغطية ففي تستبعده. ملا نظًرا ُمغرية أيًضا لكنها األقراص، تناول
واخرتاع الجديدة، األلفية من األول العقد أوائل يف للنساء كعالج الفياجرا تسويق إعادة
األقراص تكن لم املثال، سبيل عىل الجديد، اإلناث لدى الجنسية الوظيفة مرضاضطراب

أيًضا. التفسري بل ِبيعت، التي هي وحدها
ذهبوا عالقاتهم، يف بمشكالت يمرون أزواج عن قصًصا الفاخرة املجالت تعرض
طبية قصة أي يف األوىل الفقرة هي هذه (ألن مشكلتهم يفهم ولم العام املمارس إىل
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إىل ذهبوا ثم أيًضا، يساعدهم لم لكنه املتخصص، إىل ذهبوا ثم اإلعالم)، وسائل يف
الهرمونية، اإلفرازات مستويات عىل وفحوصات دم، اختبارات وأجَروا خاصة، عيادة
يف متمثًال الحل كان وفهموا: البظر، يف الدم تدفق ملستوى باألشعة غامضة وتشخيصات
ِذْكٌر ثمة يكن لم آلية. مشكلة كانت لقد فقط. القصة نصَف إال ذلك يكن لم لكن قرص،
أو العمل، كثرة جراء باإلرهاق تشعر كانت أنها من األخرى، العوامل من أليٍّ نادًرا إال
زوجته أن حقيقة مع التوافق يف صعوبة ومواجهته جديًدا، أبًا كونه من ُمرَهًقا كان أنه
عىل مرة ألول وقبَّلها احتضنها التي املشاكسة املرأَة تَُعد ولم أطفاله، أمَّ اآلن صارت قد
هيومان لفريق حبيبي؟» يا بي ترغب «أال أغنية صوت عىل الطالب اتحاد مبنى أرضية
أن نريد ال مثلما املوضوعات، هذه عن نتحدث أن نريد ال ألننا ال؛ .١٩٨٣ عام يف ليج
أو األرسي، التفكك أو املحلية، املجتمعات تفكُّك أو االجتماعية، املساواة عدم عن نتحدث
العوامل من أيٍّ أو الفردانية، واألفكار املتغرية التوقعات أو الوظيفي، اليقني عدم أثر
يف للمجتمع املعادي للسلوك الظاهر التنامي يف دوًرا تلعب التي األخرى املعقدة الصعبة

املدارس.
هذا، الضخم السمك زيت مرشوع عبقرية عىل نُثِني أن يجب كله هذا فوق لكن
عىل القائمني ألن نظًرا املدارس؛ ويف اإلعالم، وسائل يف أقراصه قدَّم تغذية ُمختَص وكل
تتولَّد التي حياتهم أوقات أكثر خالل لألطفال، روَّجوا آخر، سبب أي من أكثر املرشوع،
أقراص لتناول بحاجة أنك وهي أَال والجاذبية؛ اإلقناع غاية يف رسالًة االنطباعات، فيها
تكفي ال املتوازنة الحياة وأساليب الغذائية العادات وأن عادية، صحية حياة ملمارسة
أي يف القصور أوجه من وجه أي يعوِّض أن يمكنه واحًدا قرًصا وأن ذاتها، حدِّ يف
آبائهم عقول وإىل والعائالت، املدراس، إىل مبارشًة تلك برسالتهم ودفعوا آخر. جانب
كبسوالت عدة تناول إىل بحاجة أنه يفهم أن طفل كل عىل أن يف تتمثَّل ونيتهم الَقِلقني،
ما وهو يوميٍّا، جرعات ثالث عىل منها ستٍّ تناول رضورة مع الثمن، باهظة كبرية ملوَّنة

والذكاء. والسلوك، كالرتكيز، ملموسة، غري لكنها حيوية ِسماٍت ن سيُحسِّ
ل سأفضِّ كنت الجوانب. كل من األقراص، صناعة يف العظمى الفائدة هي هذه
البالد، يف طفل لكل ق تُسوَّ السمك زيت أقراص لكن الريتالني، عىل السمك زيت أقراص
قبيل من يُعترب املدارس بعض يف أن األصدقاء يخربني السباق. يف فازت أنها يف شك وال
املدارس، أطفال من الجيل هذا عىل أثرها وأن الكبسوالت، هذه يشرتي أالَّ الطفل إهمال
بعد الصناعات، لجميع غنية طيبة بثمار اإلتيان يف سيستمر األقراص، عىل نَشئُوا الذين

السمك. زيت كبسوالت نسيان من طويل وقت
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الدواء صناعة عقدة التهدئة: (6)

طريًقا التجارية العالمات بإحدى الوعي لزيادة كوسيلة اإلخبارية التغطية صناعة تُعترب
«وجد قبيل من املحتوى من الفارغة القصص تلك وراء أيًضا يكمن طريق (وهو معروًفا
العامة العالقات رشكات إن بل الحق). فصل يف سنراها التي «… لحل املعادلة العلماء
تحصل التي املجانية االنتشار بفرتة الخاصة اإلعالن» «مكاِفئات ى يُسمَّ شيئًا تحسب
يد عىل األخبار من املزيد فيها يصدر التي الفرتة تلك وخالل التجارية، العالمة عليها
هذه عىل بالحصول الصحفيون ب يرحِّ أن حتميٍّا أمًرا يكون الصحفيني، من أقلَّ أعداد
البارزة والقصص األخبار تحمل كذلك املخترصة. الطرق هذه بمثل امللوَّنة الفاخرة النسخ
وتحظى مدفوع، إعالن من أكثر العام الخيال يف أكرب ثقًال املنتجات أحد حول املطوَّلة

أكثر. مشاهدة أو قراءة بنسبة األرجح عىل
حقيقي؛ غري طبي ملنتَج الصحفية التغطية من وضوًحا أقلَّ أخرى فائدة ثمة لكن
الغذائية الت املكمِّ عبوات وعىل اإلعالنات يف تقديمها يمكن التي االدِّعاءات تخضع فبينما
تغطي التي اللوائح هذه مثل يوجد ال محكمة، تنظيمية للوائح الطبية» شبه و«املنتجات

الصحفيون. يقدمها التي االدِّعاءات
البديل. العالج مجال يف تشويًقا السمات أكثر أحد للعمل البارع التقسيم هذا يعترب
بمزاعم سمعَت األقل عىل أو صحيحة، أنها تعتقد كنت التي األشياء جميع يف للحظة فكِّر
التهاب يعالج أن يمكن الجلوكوزامني املختلفة: الغذائية الت املكمِّ عن حيالها، منتظمة
أوميجا-٣ السمك زيوت القلب؛ وأمراض الرسطان من تقي األكسدة مضادات املفاصل؛
تمثِّل مثلما ثقافتنا من جزءًا وتمثِّل حاليٍّا، ا جدٍّ شائعة املزاعم هذه الذكاء. من ن تحسِّ
كهذه مزاعم نجد أن يمكن ال لكن القراص»، نبات للسعات الفعال الحماضالعالَج «أوراُق
اإلعالنية. املواد يف أو العبوات عىل واضحة بصورة مكتوبة اإلطالق، عىل وجدت إن نادًرا، إال
تشويًقا أكثر موضوًعا امللوَّنة الغذائية الت املكمِّ تصبح هذا، املرء يدرك أن بمجرد
علميٍّا وواهيًا فيه مباَلًغا زعًما يطرح البديل العالج املتخصصيف العمود كاتب فتجد قليًال؛
تصنيع رشكة وستنرش القراء، مفاصل ألم من ن سيحسِّ إنه قائًال الجلوكوزامني، بشأن
جرعة إىل إال يشري ال الجلوكوزامني، عن كاملة صفحة يف إعالنًا نفسه، الوقت يف األقراص،
الفاعلية من بدًال األساسية، البيولوجيا مستوى عىل تافًها زعًما يطرح وربما التناول،
الغرضوف.» مكونات من معروف كيميائي ن مكوِّ «الجلوكوزامني قبيل من اإلكلينيكية،
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التنبؤ يمكن مثريًا. ليكون يكفي بما متشابًكا التداخل يكون األحيان، بعض يف
سبيل عىل هولفورد، باتريك الفيتامني أقراص صناعة إمرباطور يطرح األمثلة. ببعض
كتبه يف الغذائية الت املكمِّ أنواع جميع شملت املبالغة شديدة شاملًة ادِّعاءاٍت املثال،
أقراص مجموعة أغلفة عن تغيب نفسها االدِّعاءات هذه أن غري املثالية»، «التغذية حول
لوجهه). فوتوغرافية صورة ذلك من بدًال تعرض (والتي نيوتريشن» «أوبتيَمم الفيتامني
أخرى، أشياء بني دفعت، التي — كالرك سوزان البديلة الصحة عمود كاتبة تُعترب
الذي الرفيع الخط هذا عىل آخر بارًزا مثاًال — حرارية سعرات عىل يحتوي املاء بأن
ويف تايمز»، «صنداي يف عمود لها كان فقد األحيان. بعض يف الصحفيون يتخطَّاه قد
باستخدام أوصْت األعمدة هذه خالل ومن عديدة. لسنوات أوبزرفر» و«ذي «جرازيا»،
تقديراتي وفق ذلك فكان الفت؛ بتكرار هيلث»، «فيكتوريا الرشكات، إحدى منتجات
أي وجود الصحف تنفي الساعة. مثل منتظمة بصورة شهريٍّا، مرة بمعدل يحدث
بعمل تقوم كانت لكنها ذلك. يف للتشكيك واحًدا سببًا أملك وال هي، وكذلك مخالفة،
الصحف يف وظائفها جميع تركْت قد هي وها املايض، يف الرشكة لصالح األجر مدفوع
يف تكتب حيث هيلث»؛ «فيكتوريا يف كامل بدوام وظيفة لتشغل بها تعمل كانت التي
يف للموظفني املعروف الحر بالتدفق غريب نحو عىل يذكِّر مشهد (إنه الخاصة مجلتها
يف الدواء. رشكات من العديد إدارات ومجالس الدواء صناعة تنظيم قطاع بني أمريكا
الحظت ربما — الفكرة عىل التأكيد يف باإلفراط مني مخاطرة ذلك ويف — األمر حقيقة
السائدة، اإلعالم وسائل من أمثلة باستخدام الدواء، صناعات جميع قصة اآلن أرسد أنني

بينها). الفصل يمكنك ال أمثلة وهي
الخفية التسويق اسرتاتيجيات حيال قلقها عن تعربِّ امللكية الصيدالنية الجمعية كانت
ملنعها «نظًرا قائلة: الجمعية حت رصَّ إذ ١٩٩١؛ عام منذ الرئيسية الدواء صناعة يف هذه
إلجراءات خضعت إذا إال لة مفصَّ طبية ادِّعاءات ن تتضمَّ املنتجات عىل ملصقات وضع من
للمنتجات املشاهري تبنِّي مثل أساليب إىل والتسويق التصنيع رشكات تلجأ الرتخيص،
صحفية وحمالت الطبية، ادِّعاءاتها يف مزيفة مجانية منتجات وأدبيات لها، والرتويج
االنتشار.» واسعة ومجالت صحف يف نقدية غري ترويجية صحفية موضوعات إىل أفضْت
جيًدا معروًفا أمًرا ضوابط ألي يخضع ال الذي اإلعالم وسائل عالم إىل الولوج يُعد
أهميتها عىل التشديد من يِكلُّون ال ميزة وهي إكوازن، رشكة إىل بالنسبة سوقية كميزة
الدواء رشكة استحواذ عن فيه أُعِلن الذي الصحفي البيان ففي بها. اآلخرين وإقناع
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فوائد أظهرْت التي البحوث تغطية ظهرْت «لقد قائلة: الرشكة أعلنت عليها، «جالنيكا»
يرجع التي وهي … الحكوميَّنَي واإلذاعة التليفزيون يف عدة مرات كيو» «آي منتجنا
اململكة يف أوميجا-٣ قطاع يف الهائل النمو يف مؤثر كعامل واسع بشكل إليها الفضل
هراء» «صندوق عليه مكتوبًا ملصًقا أرى أن ل أفضِّ كنت صدًقا، «.٢٠٠٣ عام منذ املتحدة
ادِّعاءات أي طرح البديل العالج منتجو يستطيع حيث واإلعالنات؛ األغلفة جميع عىل
تُوصف األقل عىل اإلعالنات ألن املضلِّلة؛ الصحفية التغطية هذه من بدًال بحرية، يريدونها

كذلك. بأنها واضح بشكل

الزمن عجالت (7)

استثنائيٍّا جهًدا فيها العاَلم يرى التي األوىل املرة هي هذه دورهام تجارب تكون ال بالطبع
إعالمية قصص خالل من الغذائية الت املكمِّ منتجات أحد ومميزات فوائد ترويج يف كهذا
صناعة من ثروته ق حقَّ مليارديًرا هوروبن ديفيد كان عليها. االطالع يمكن ال بحوث عن
وبلغْت — بريطانيا يف ثراءً الرجال أكثر أحد — العرشين القرن ثمانينيات يف الدواء
أساس عىل إكوازن، مثل قامْت، (التي «إفامول» الغذائية الت املكمِّ إمرباطورية قيمة
مليون ٥٥٠ بلغْت األبصار؛ لها تزوغ قيمًة له اململوكة األساسية») الدهنية «األحماض
أن يمكن يشء أي من ألبعَد رشكته جهود مضْت وقد مجدها. قمة يف اسرتليني جنيه

دورهام. ومجلس إكوازن عالم يف املرء يجده
املتحدة الواليات يف «هوروبن» توزيع رشكات يف املوظفون أُدين ،١٩٨٤ عام يف
باعتبارها لها والرتويج الرشكة تنتجها التي الغذائية الت املكمِّ تزييف بتهمة قضائيٍّا
كانت التي والدواء الغذاء لهيئة التنظيمية القواعد عىل التحايل يحاولون كانوا إذ دواءً؛
من اإلعالنات يف الغذائية الت املكمِّ أقراص حول لها أساس ال ادِّعاءات طرح من تمنعهم
مثبتة. طبية فوائد ذات كانت لو كما األقراص مع تعاملت إعالمية تغطية تصميم خالل
يف قال هوروبن أن عىل دليًال باعتبارها واملستندات األوراق ُعِرضت القضية، نظر خالل
لهذه املسائية الربيع زهرة زيت عن اإلعالن يمكن ال «بداهة قبيل: من أشياء رصاحة
تشري الرشكة مذكِّرات كانت «… املعلومات لتوصيل طرق ثمة أيًضا بداهة لكن األغراض،
واستخدام اإلعالم، وسائل يف أبحاثهم حول مقاالت زرع مثل مفصلة؛ ترويجية خطط إىل
مشاركات ن تتضمَّ التي اإلذاعية الربامج خالل من عنهم، نيابة ادِّعاءات لطرح باحثني

ذلك. إىل وما املستمعني من هاتفية
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قبل من جمال، جوران د. هوروبن، لدى الباحثني كبري أُدين ،٢٠٠٣ عام يف
لصالح أجراها قد كان التي التجارب حول أبحاث بيانات اختالق بتهمة يس» إم «جي
ُطِرح إذا املنتج أرباح من املائة يف ٠٫٥ نسبة عىل بالحصول وُِعد قد جمال كان هوروبن.
ما؛ نوًعا معتاد غري يُعترب املايل االتفاق هذا أن غري مسئوًال، هوروبن يكن (لم السوق يف

اإلغراء). حجم أمام يزوغ املرء برص يجعل ما
يف تظهر دوًما هوروبن منتجات كانت السمك، زيت أقراص مع الحال كان مثلما
هوروبن نرش ،١٩٨٩ عام ويف البحوث. بيانات عىل الحصول يصعب كان لكن األخبار،
أن وجدت التي الجلدية األمراض دوريات إحدى يف للتجارب مشهوًرا ماورائيٍّا تحليًال
التحليل هذا استبعد اإلكزيما. عالج يف ال فعَّ املسائية، الربيع زهرة زيت الرائد، املنتج هذا
هما دراستنَْي شمل لكنه سلبية)، كانت (التي املتاحة املنشورة الكبرية التجربة املاورائي
الدراسات هذه (كانت رشكته رعاية تحت أُجريت صغرية إيجابية دراسات وسبع األقدم،

.(٢٠٠٣ عام يف عليها، العثور استطعُت التي األخرية املراجعة يف متاحة غري تزال ال
بعد األكاديميني من اثنان أجراها بيانات مراجعة الدورية رفضت ،١٩٩٠ عام يف
تحليل إجراء عىل الصحة وزارة تعاقدت ،١٩٩٥ عام ويف هوروبن. محامو ل تدخَّ أن
التحليل هذا شمل األمراض. علم مجال يف املتخصصني العلماء أحد ِقبَل من ماورائي
املسائية. الربيع زهرة زيت ق تسوِّ كانت التي الرشكة أجرتْها منشورة غري دراسات عرش
مقال يف كامل َعْقد بعد ويليامز هيول الربوفيسور كامًال ذلك تال الذي املشهَد َوَصَف
معلومات، ترسيب جراء الرشكة ثارت جورنال». ميديكال «بريتش دورية يف افتتاحي
بشأن لطمأنتها مكتوبة إقرارات بتوقيع واملحكِّمني املؤلفني جميع الصحة وزارة وألزمْت
العالج تقريرهم. بنرش األكاديميني للباحثني يُسَمح ولم إليها. توصلوا التي النتائج صحة

الناس! دواء البديل،
الربيع زهرة زيت أن منشورة، غري أوسع مراجعة إثر يف تبنيَّ الحني ذلك منذ
يزال وال باستخدامه. الطبي الرتخيص َفَقد وأنه اإلكزيما، عالج يف اًال فعَّ «ليس» املسائية
مثل األدلة، عىل القائم الطب مجال يف قيادية شخصيات ِقبَل من القضية إىل يُشار
عن اإلفصاح ترفض دواء لرشكة كمثال كوكرين»، «آرتيش مؤسس تشاملرز، إيان سري
مزاعمهم. صحة اختبار يف الراغبني لألكاديميني اإلكلينيكية التجارب حول املعلومات

إلكوازن، سة املؤسِّ املديرة والد هو هوروبن ديفيد أن أذكر أن واجبي من أن أشعر
كليهر آدم املشارك واملدير زوجها وكان هوروبن، األصيل لقبها كان التي كليهر، كاثرا
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ال التجارية. ممارساته عىل كبري تأثري مصدر باعتباره املقابالت يف تحديًدا ذكره قد
— الشبه أوجه أن نظري وجهة من لكن واحدة، التجارية ممارساتهما أن إىل هنا أشري
املطاف بها ينتهي التي البحوث ونتائج عليها، االطالع يمكن ال التي البيانات خالل من

مدهشة. — اإلعالم وسائل إىل مبارشًة بتقديمها
العام يف دورهام يف لألطفال العامة الثانوية شهادة نتائج ظهرت ،٢٠٠٧ عام يف
ق تحقِّ ال مدارس منطقة املنطقة هذه وكانت السمك. زيت تناول اختبار فيه أجَرْوا الذي
يف األشكال. جميع من اإلضافية واإلسهامات الجهود من هائًال ا كمٍّ ى وتتلقَّ طيبة، نتائج
يحصلون الذين األطفال عدد — النتائج كانت السمك، زيت تناول دون السابق، العام
قد — متوسط إىل ا جدٍّ جيد من ترتاوح العامة الثانوية شهادة يف تقديرات خمسة عىل
بصورة التحسن معدل تدهور السمك، زيت تناول وبعد املائة. يف ٥٫٥ بنسبة نت تحسَّ
نتائج يف زيادة مقابل يف هذا كان فقط. املائة يف ٣٫٥ التحسن معدل صار إذ ملحوظة؛
نًا تحسُّ ع ستتوقَّ كنَت ربما البالد. مستوى عىل املائة يف ٢ بنسبة العامة الثانوية شهادة
املساعدات من هائًال ا كمٍّ فيها املدارس تتلقى النجاح معدالت فيها تنخفض منطقة من
العامة الثانوية نتائج أن — قلنا مثلما — أيًضا تتذكَّر وربما واالستثمار، اإلضافية
األقراص تبدو برمته، األمر يف داللة أي ثمة كان إذا القومي. املستوى عىل سنويٍّا ن تتحسَّ

األداء. ن تحسُّ يف بتباطؤ مرتبطة كانت لو كما
يف شعبيًة لة املكمِّ األغذية منتجات أكثر حاليٍّا األسماك زيوت تعترب نفسه، الوقت يف
١١٠ من بأكثر يقدَّر ما وحده املنتج لهذا السنوي املبيعات حجم يبلغ إذ املتحدة؛ اململكة
دواء رشكة إىل إكوازن ببيع مؤخًرا كليهر عائلة قامت وقد سنويٍّا. اسرتليني جنيه ماليني
أدعوك ينبغي، مما أكثر حادٌّ نقدي أن تظن كنَت إذا عنه. يُفَصح لم مبلغ نظري كربى،

انترصوا. قد أنهم تالحظ ألن

هوامش

إليه وصل الذي التضخم مدى وصف يف املبالغة الصعب من األمر، حقيقة يف (1)
مدارها. عىل التجربة فيها أُجريت التي العديدة السنوات عرب السمك، زيت تجارب ِسريك
ال عدًدا قدَّم الذي األنيق الشارب صاحب ونستون، روبرت سري الربوفيسور صدَّق فقد
منتجات من منافس منتج عىل يس»، بي «بي محطة يف «العلمية» الربامج من نهائيٍّا
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لخرقها ها؛ توقفُّ بوجوب اإلعالنية املعايري هيئة قضت إعالنية حملة خالل من أوميجا-٣،
والثبوتية. للمصداقية معايريها

صياغة من وا غريَّ أن بهم األمر بلغ دورهام، ملجلس املدهشة الحماقة عىل كدليل (2)
الكبرية. التصميم عيوب يعاِلج قد ذلك أن لو كما موقعهم، عىل الصحفي البيان هذا

بالفعل ذلك عىل عُت وقَّ قد كنُت إذا تعرف أن تستطيع لن أنك من الرغم عىل (3)
إخبارك. عىل قادًرا سأصبح أكن لم إذ ال؛ أم

إعطاء أن دورهام مجلس زعم األخالقيات، موضوع نناقش نزال ال بينما (4)
مثاًال يعد ما وهو أخالقي، غري أمًرا ذاته» «حدِّ يف سيُعترب األطفال لنصف الوهمي العالج
األسماك زيوت كانت إذا نعرف ال فنحن جانبهم. من للغاية أسايس فهٍم سوء عىل آخر
املجال. هذا يف ما نظري بحث إجراء وراء من الهدف سيصبح ذلك وكان ال. أم مفيدة
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الحميات ورصعات التغذية، وُمختَيص األقراص، عن جميًعا األفكار هذه تأتي أين من
املشهد، يف املرسحية الكتائب ماكيث جيليان تقود بينما وتنترش؟ تنشأ كيف الغذائية؟
مركز يف األسايس األكاديمي العنرص فهو تماًما؛ مختلفة نوعيًة هولفورد باتريك يعترب
«معهد أهميًة؛ التعليمية مؤسساتها أكثر ومؤسس الربيطانية، التغذية إىل االتجاه حركة
«معالجو بأنهم أنفسهم يصفون األشخاصالذين معظم املعهد هذا درَّب املثالية». التغذية
األسايس املصدر — عدة وجوه بني من — هولفورد ويُعترب املتحدة.1 اململكة يف تغذية»

التجارية. ملمارساتهم اإللهام ومصدر ألفكارهم،
من ُكتُبه وتُعترب أكاديميٍّا. خبريًا باعتباره يُقدَّم حيث الصحف؛ يف عليه الثناء يُكال
إىل كتبه وتُرجمت كتابًا، أربعني حوايل كتابة يف شارك أو وَكتَب بيًعا، األكثر الُكتُب بني
تتسم والعامة. للممارسني العالم، حول نسخة مليون من أكثر منها وِبيع لغة، عرشين
«بيرت غرار عىل تغطيس» «أدوات أحُدها يُقدِّم الساحر، بالغموض األوىل أعماله بعض
متخمة فهي األحدث، الكتب أما الغذائية. القصور أوجه تشخيص يف للمساعدة األزرق»
إذ مرجعية»؛ «هيئة عليه تُطِلق أن يمكن ما راٍق أسلوب يف وتمثِّل العلمية، بالتفاصيل
األكاديمية املراجع من والكثري النص، يف الجميلة العلوية األرقام تلك الكتب هذه ن تتضمَّ

نهايتها. يف
أستاذًا مؤخًرا صار قد وكان ِعْلم، رجَل باعتباره بالغ بنشاٍط نفسه هولفورد ق يسوِّ
الخاص برنامجه له كان متنوعة أوقات ويف الحًقا). ذلك عن (املزيد تيسايد جامعة يف زائًرا
مكان يف يظهر أن دون أسبوع يمر يكاد وال النهار، أوقات يف يُعَرض الذي التليفزيون يف
تغطية جرْت مثًال «دراسة»: أو له، «تجربة» آِخر أو التوصيات، إحدى عن للحديث ما
منفصلتني حلقتني يف نقدي غري نحو عىل ضابطة) مجموعة غياب (يف مدرسية تجربة
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الذي االستقصائي الربنامج ماكدونالد»، تريفور مع «الليلة برنامج يف لها مخصصتني
حلقات يف ظهوره مع جنب إىل جنبًا وذلك يف»، تي «آي محطة يف الذروة أوقات يف يُذاع
وبرنامج يس»، بي «بي قناة عىل «إفطار» وبرنامج الصباح»، «هذا برنامج يف أخرى
«سكاي قناة عىل الليلة» «لندن وبرنامج يف»، تي إم و«جي يس»، بي «بي وأخبار «أفق»،
وغريها أيرلندا، يف املتأخر» «العرض وبرنامج أمريكا، يف إس» بي «يس وأخبار نيوز»،
أحد هولفورد باتريك الربوفيسور يعترب الربيطانية، اإلعالمية املؤسسة وبحسب الكثري.
مجال يف يعمل الفيتامينات ألقراص مبيعات رجل ليس إنه ني؛ العامِّ الفكريني روادنا
نادًرا إالَّ تُذَكر ال حقيقٌة — أمريكي دوالر مليار ٥٠ حجمه يبلغ الذي الغذائية الت املكمِّ
مع التعامل يف ومثاليٍّا مثابًرا أسلوبًا د يجسِّ ملَهم، أكاديمي بل — أصًال ذُِكرْت إذا ا، جدٍّ
الثقة من املستوى هذا الصحفيون يمنحك حتى الالزم اإلنجاز معيار ِلنََر العلمية. األدلة

األمة. أمام

وأقراصالفيتامني والرسطان، اإليدز، (1)

عائلية، إجازة كانت ويلز. يف املكتبات إحدى يف األوىل للمرة كاملًة معرفًة هولفورد عرفُت
من نسخة أمام بي إذ املنقذ؛ ومثل جديًدا. عاًما وكان عنه، أكتب يشء أيُّ لديَّ يكن ولم
مبيعاته حجم وصل الذي بيًعا األكثر الكتاب املثالية»، التغذية يف الجديد «العهد كتابه
البداية يف الثمني. الصيد أتفقد وأخذُت نهم، يف عليه انقضضُت نسخة. ألف ٥٠٠ إىل
ج فيتامني يتناولون الذين «األشخاص أن ح يوضِّ الكتاب يف األقسام ألحد عنوانًا وجدُت

ممتازة! مادة من لها يا مرات.» أربع أطول لفرتة بالرسطان يعيشون
يف وجدته ما إليك اإليدز»). «اختبار عليه أطلق ما (هذا اإليدز موضوع عن بحثُت
يف تسبُّبه يُحتمل لإليدز، الطبي للوصف قابل عقار أول تي» زد ««إيه :٢٠٨ صفحة
والرسطان اإليدز إن الواقع، يف ج.» فيتامني من أقل فاعلية يوم بعد يوًما ويُثِبت أرضار،
هولفورد، ادِّعاء مثل فيه مبالًغا ادِّعاءً املرء يقرأ وعندما الخطورة، غاية يف مشكلتان
األشخاص إعطاء خاللها جرى ربما ما، دراسة عىل قائم االدِّعاء هذا أن يفرتض ربما
قدَّمها بحثية ورقة إىل يحيل «٢٣» صغري علوي رقم ثمة ج. فيتامني باإليدز املصابني

اإلنرتنت. عىل الورقة هذه من نسخًة أخذُت الهثة وبأنفاس جاريواال. اسمه شخص
تقارن فال تي». زد «إيه إىل تشري ال الورقة هذه أن الحظتُه يشء أول كان
بعض تفحص مختربية، تجربة مجرد برش؛ أيَّ تتضمن وال ج، فيتامني مع تي» زد «إيه
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بعض وقياس الخاليا، هذه عىل ج فيتامني بعض رشُّ جرى مختربي. وعاء يف الخاليا
الكثري ثمة كان عندما تغريت التي عمالقة»، سنكتيا خلية «تكوين مثل املعقدة؛ األشياء
بوضوح تدعم ال املختربية النتيجة هذه لكن ا، جدٍّ حسنًا الوعاء. يف يسبح ج فيتامني من
لإليدز، الطبي للوصف قابل عقار أول تي» زد ««إيه بأن فيه املبالغ التأكيد ذلك تام
حقيقة يف ج.» فيتامني من أقل فاعلية يوم بعد يوًما ويثبت أرضار، يف تسبُّبه يُحتمل
مبدئية مختربية بيانات من الساذج االستقراء ذلك عىل آخر مثال هذا أن يبدو األمر،
عالمة باعتباره نُدِركه رصنا إجراءٌ وهو حقيقيني، ببرش يتعلَّق إكلينيكي زعم لطرح

التغذية». «ُمختَص تميز
الصحف، إحدى يف مقال عارضيف بشكل كله هذا إىل أرشت تشويًقا. ازداد األمر لكن
ضد البحثية ورقته عن فيه يدافع خطابًا مرسًال نفسه، جاريواال راكسيت د. وظهر
القلب يف سؤاًال مثريًا، سؤاًال إيلَّ، بالنسبة هذا، أثار وقد زائًفا». «علًما تمثل بأنها االتهام
ا، جدٍّ جيدة ورقة جاريواال ورقة كانت لقد املرجعية». «الهيئة حول املوضوع هذا من
بيولوجي مستًوى عىل املعقدة التغريات بعض تقيس كانت فقد ذلك؛ غري أبًدا أَُقل ولم
من كبرية كميات رش عند مخترب، طاولة عىل مختربي وعاء يف الخاليا بعض يف أسايس
األخطاء من تخلو بصورة والنتائج الدراسة إجراء أساليب وُعِرضت عليها. ج فيتامني

به. قام ملا الواضح عرضه يف للتشكيك سبب أيُّ لديَّ يوجد ال جاريواال. د. ِقبَل من
«وجد قال: قد هولفورد كان فلو التفسري. خالل من تأتي القصور أوجه لكن
طاولة عىل مختربي وعاء يف الخاليا عىل ج فيتامني ُرشَّ إذا أنه جاريواال راكسيت د.
لكان جاريواال، ورقة إىل وأحال املكونات» بعض نشاط يغري ذلك أن فسيبدو مخترب،
للوصف قابل عقار أول تي» زد ««إيه يقول: كتب بل ذلك، يفعل لم لكنه حسنًا، ذلك
ج.» فيتامني من أقل فاعلية يوم بعد يوًما ويثبت أرضار، يف تسبُّبه يُحتمل لإليدز، الطبي
أنت تفسريك أي — يُظِهره العلمي البحث أن من تزعم ما أما يشء، العلمي البحث إن

عبثيٍّا. مفرًطا استقراءً هولفورد تفسري كان لقد تماًما. آخر يشء فهو — له
إىل بالنظر «نعم، الكثريون: عندها يقول قد التي النقطة هي تلك أن أظن كنت
اتخذ هولفورد الربوفيسور لكن أخرق.» نحو عىل صيغ قد الزعم هذا يكون ربما الوراء،
ويمكنك ذلك، أفعل (لم سياقه من حديثه اجتزأُت قد أنني زعم فقد تماًما؛ مختلًفا مساًرا
(يمكنك كتابه صوَّب قد أنه وزعم اإلنرتنت)، عىل كتابه من كاملًة الصفحة عىل االطالع
هنا اتهامات يُلِقي وراح تحمله)، الذي الكتاب ظهر يف مالحظة يف هذا عن تقرأ أن
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كذلك، (لست الكربى الدواء رشكات يد يف أداة مجرد ألنني ذلك يف أنتقده بأنني وهناك
قد أنني إىل حاسم، نحو عىل وأشار، منتقديها). أشد أحد إنني وللغرابة األمر، حقيقة يف

معزول. تافٍه خطأ عىل ركَّزُت

غامضة منهجية مراجعة (2)

شاء. ما فيها ليكتب كبرية مساحة الكاتب امتالك يف كتاب أي كتابِة يف املتعة تتمثَّل
صحيفة من مقتطف وبحسب املثالية». التغذية يف الجديد «العهد من نسختي هنا لديَّ
تهتم كنَت إذا تقرأه أن يجب الذي «الكتاب فإنه: األمامي الغالف عىل تايمز» «صنداي
كنت إلخ. بثمن.» يقدر ال «كتاب صنداي»: أون إندبندنت «ذي صحيفة ووفق بصحتك.»
من الثاني النصف سأكرِّس واآلن مهووس، شخص مثل مرجع، كل أراجع أن قررت قد

املهم. األكاديمي هولفورد لكتاب رشوح عىل تحتوي نسخة إلصدار الكتاب هذا
فقط. أمزح

مصحوبة هولفورد، كتاب يف املقنعة الفنية املصطلحات من صفحة ٥٥٨ هناك
قسم (يف رشاؤها يجب أقراص وأي تناولها، يمكن األغذية أي حول معقدة بنصائح
صوابنا، نفقد ال وحتى األفضل). هي يطرحها التي األقراص أن يتضح «املصادر»
يجب ملاذا يفرسِّ الذي الفصل مهم، واحد قسم عىل الكتاب يف لالدِّعاءات فحصنا حرصُت
بشأن مهتم أنا الوضوح: منتهى يف نكون أن يجب نبدأ، أن قبل الغذائية. املكمالت تناول
درجة ُمِنح وألنه األمة، يعالجون الذين التغذية ُمختَيص يعلِّم ألنه هولفورد؛ الربوفيسور
البحوث. عىل واإلرشاف للطالب للتدريس خطط وجود مع تيسايد، جامعة من األستاذية
باعتباره معه نتعامل أن يجب إذن ِعْلم، رجَل هولفورد باتريك الربوفيسور كان وإذا

األمانة. بمنتهى كذلك،
حة «املنقَّ ٢٠٠٤ بطبعة (أستعني ٩٧ صفحة عرش، الثاني الفصل إىل باالنتقال لذا،
عميل َسرْي تتبع يف ترغب كنَت إذا ،٢٠٠٧ عام طبعها أُعيد التي بالكامل»، ثة واملحدَّ
األقراص. تناول إىل الحاجة ح يوضِّ هولفورد أن سرتى نبدأ. أن نستطيع املنزل)، يف
حاليٍّا يمتلك هولفورد باتريك الربوفيسور أن إىل لإلشارة مناسبة لحظة هذه تكون ربما
صورة جميعها تعرض األقل، عىل نوًعا عرشين تبلغ بيًعا، األكثر األقراص من مجموعة
«بيوكري» رشكة خالل من متاحة األقراص وهذه األغلفة. عىل الباسم لوجهه فوتوغرافية
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من تباع األقدم، كتُبه يف ستجدها التي األقراص، من السابقة مجموعته وكانت لألقراص،
نيترش».2 «هاير رشكة خالل

العلم فحص خالل من الصحيح العلم تعليم هو الكتاب هذا تأليف من هديف إن
يف هولفورد، يطرحه الذي الدوام عىل األول االدِّعاء أن تسمع أن ك سيرسُّ لذا الزائف؛
وهي أَال قبًال؛ صادفناها لظاهرة نموذجي مثال هو األهم، فصله من األوىل الفقرة
أن تُظِهر تجربة ثمة إن فيقول الحالة. مع يتالءم بما البيانات انتقاء أو األدلة»، «انتقاء
املنهجية للمراجعة ذهبيٍّا معياًرا ثمة لكن بالربد. اإلصابة حاالت من سيحدُّ ج فيتامني
تشمل املوضوع، هذا حول مختلفة تجربة وعرشين تسع من األدلة يجمع «كوكرين» من
من يقي ج فيتامني أن عىل دليل أي وجود عدم إىل وخلصْت إجماًال، مشارك ألف ١١
غري الوحيدة لتجربته واحًدا مرجًعا هولفورد الربوفيسور يقدِّم ال الربد. بنزالت اإلصابة
«كوكرين»، قبل من بدقة تلخيصها جرى التي البحوث جميع مع تتناقض التي املعتادة
يمِكنَّا املاورائي، التحليل مع تتعارض التجربة وألن أمر، من كان فمهما يهم؛ ال هذا لكن

انتقاءً. األدلة تنتقي التجربة أن بوضوح نرى أن
أن فيها الدم اختباراُت أظهرِت لدراسٍة مبارشة، ذلك بعد مرجًعا، هولفورد يقدِّم
ييش علوي رقم وثمة ب. فيتامني يف قصور لديهم كان مشاركني عرشة بني من سبعًة
لهذه مرجعه أن نجد الكتاب، نهاية إىل وبالرجوع النص. يف موثوقة علمية بسلطة
«خرافة ى (يُسمَّ املثالية التغذية معهد من يشرتيه املستهلك كان كاسيت رشيط الدراسة
من عاًما وعرشين خمسة إىل يرجع تقريًرا نرى ذلك بعد املتوازن»). الغذائي النظام
حول بحثية وورقة يبدو، فيما خاطئ تاريخ إىل مشريًا (َمن؟) التموينية بيتمان مؤسسة
إن» أو «آي كتيب يف مذكورة ضابطة مجموعة وجود دون ما» و«تجربٍة ب١٢، فيتامني
سجالت ضمن ليست إنها حتى اإلطالق، عىل معروفة غري تجربة وهي ،١٩٨٧ عام يف
يف إليها ُمشار باهتة عبارة هناك ثم يشء). بكل سجالٍّ تمتلك (التي الربيطانية املكتبة
وزعٌم املثالية، التغذية معهد يصدرها التي مجازين» نيوتريشن «أوبتيَمم مجلة يف مقال
تناوْلَن الالئي األمهات أبناء أن مفادها — صحيحة بحثية ورقة تدعمه عليه خالف ال
حقيقة وهي أقلَّ، والدة تشوهات من يعانون لديهن الحمل فرتة خالل الفوليك حمَض
— قْدٌر ثمة يكون أن يجب ألنه — الصحة وزارة إرشادات يف إليها مشار تماًما راسخة
إىل أخرى مرة نعود ما. مكان يف ق املنمَّ الكالم يف املنطقية الحقيقة من — ضئيًال ولو
قون يحقِّ املدرسة يف طفًال تسعني عىل أُجريت دراسٍة عن الكتاب يخربنا األحداث. قلب
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قرص من كبرية جرعة تناول بعد أعىل املائة يف ١٠ بنسبة الذكاء اختبارات يف نتائج
ا: حقٍّ ا جدٍّ مثري يشء إىل نأتي أن قبل لألسف، مراجع أي وجود دون الفيتامينات، متعدد

مراجع. أربعة ن تتضمَّ واحدة فقرة
السمعة سيِّئ باحث وهو تشاندرا، كيه آر د. أجراها دراسة إىل األول املرجع يشري
وكان إليها، اإلحالة عن الرتاجع وجرى أجراها التي العلمية األبحاث ُسْمعة تلطخْت
سميث ريتشارد د. كتبه مقال بينها من البحوث، انتحال حول مهمة ملقاالت موضوًعا
ملؤلف السابقة الدراسات يف «بحث عنوان تحت جورنال» ميديكال «بريتش دورية يف
املهني مساره حول أجزاء ثالثة من كامل استقصائي وثائقي برنامج وهناك منتحل».
عىل الفيلم هذا مشاهدة (يمكن الكندية يس» بي «يس محطة إنتاج من املضطرب
١٢٠ يمتلك وهو الهند. يف مختبئًا األوجه، جميع من كان، الربنامج نهاية ويف اإلنرتنت)،
اخرتاع براءة بتسجيل بالطبع، قام، كما الرضيبية، املالذات من العديد يف بنكيٍّا حسابًا
عىل «قائًما غذائيٍّا ًال مكمِّ باعتباره يبيعه والذي ابتكره، الذي الفيتامينات د متعدِّ املزيج

اإلكلينيكية. تجاربه من كبرية بصورة مشتقة و«األدلة» السن. لكبار أدلة»
نرش منذ ظهرْت األمور هذه من كثريًا أن بتوضيح أسعد األمينة، العدالة باسم
لفرتة تشاندرا بحوث حول جدية أسئلة ثمة كانت لكن هولفورد، لكتاب األوىل الطبعة
إليها؛ اإلشارة يف حريصني التغذية علم يف املتخصصون األكاديميون وكان الوقت، من
قد كان ،٢٠٠٢ عام يف معقول. غري نحٍو عىل إيجابيًة بدْت بحوثه نتائج ألن ببساطة
أو البحثية أوراقه حول األسئلة عىل اإلجابة عن وعجز الجامعي، منصبه من استقال
بالورقة االعرتاف عن تماًما الرجوع وجرى رؤساؤه. اه تحدَّ عندما البيانات عن اإلفصاح
نفسها الفقرة يف التايل املرجع .٢٠٠٥ عام يف هولفورد باتريك إليها يشري التي البحثية

موفق. غري أمٌر متتاليتان ورقتان لتشاندرا. آخر بحث إىل يحيل كتابه من
سبًعا أن زاعًما نقدية، بحثية ورقة إىل بإحالة هذا هولفورد الربوفيسور يُتِْبع
لت توصَّ أخرى) (مرة ج فيتامني يف تبحث دراسة وثالثني ثماني بني من دراسة وثالثني
النص). يف السابق الزعم يف كما «الوقاية»، (ال الربد نزالت عالج يف مفيد ج فيتامني أن إىل
النقدية املراجعة لكن جذَّابًا، عدًدا وثالثني ثماني بني من دراسة وثالثني سبع عدد يعترب
محدودة فائدة عن فضًال متضاربة، نتائج تُظهر البحث موضوع حول لكوكرين النهائية

أكرب. جرعات تناول عند
هذا لدعم هولفورد الربوفيسور إليها يحيل التي البحثية الورقة يف مليٍّا بحثُت
التجارب، من لعدد نقدية ملراجعة رجعي بأثر تحليل إعادة عن عبارة فوجدتُها االدِّعاء،
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الطبعة هذه هولفورد نارشو يصف .١٩٧٥ عام قبل أُجريت التي التجارب يف إال تبحث ال
وتشمل بالكامل، ثة ومحدَّ حة «منقَّ بأنها املثالية» التغذية يف الجديد «العهد كتابه من
عاًما، ثالثني فيه بلغُت الذي العام يف نُرشْت وقد املتقدمة.» األبحاث إليه توصلْت ما آخر
الفصل هذا يف الربد ونزالت ج فيتامني حول لزعمه لهولفورد األكرب املرجع يظل لكن
ومنذ عمري. من األول العام قبل ما إىل تعود التي التجارب إالَّ تبحث ال بحثية ورقة هو
والتحقُت أتحدَّث، وأن أسري أن تعلَّمُت قد كنُت النقدية، البحثية املراجعة هذه إجراء
ثالث عىل للحصول جامعات ثالث إىل وانضممُت الثانوية، واملدرسة االبتدائية، باملدرسة
صحيفة يف صحفي لعمود كاتبًا ورصُت سنوات، لبضع طبيبًا وعملُت علمية، درجات
نظري، وجهة من الكتاب. هذا عن فضًال املقاالت، من مئات بضع وكتبُت جارديان»، «ذا
إيلَّ، فبالنسبة مىض. بأكمله عمًرا يمثِّل ١٩٧٥ عام بأن القول املبالغة قبيل من ليس
التي البحثية الورقة أن باملرة يبدو وال آه، الحية. الذاكرة نطاق يف ١٩٧٥ عام يقع ال
بالنسبة عرشة. أربع فقط تجربة، وثالثني ثماني تشمل هولفورد الربوفيسور إليها يحيل
من كبري قدر عىل هولفورد الربوفيسور يبدو ال ج، فيتامني عن يتحدث يظل رجل إىل
اها، تتلقَّ التي ج فيتامني جرعة حيال قلًقا كنَت إذا املعارصة. األبحاث بأدبيات اإلملام
هولفورد»، «بيوكري رشكة منتجات ضمن يس» «إميون أقراص بعض لرشاء تحتاج ربما

صورته.3 تحمل زجاجة يف قرًصا، ٢٤٠ لعدد اسرتلينيٍّا جنيًها ٢٩٫٩٥ مقابل
يف أجدها أن أستطيع التي إيجابيًة األكثر البحثية الورقة هولفورد ينتقي فْلنواِصْل.
انخفاًضا يُحِدث إذ القلبية؛ النوبات من وقايته حيث من ه فيتامني حول البحوث أدبيات
يذكر ال التي امَلراِجع عن فكرًة أمنحك وحتى يزعم. مثلما املائة، يف ٧٥ بنسبة فيها
نقدي، بحثي مرجع أحدث ألجد الزمان يف الوراء إىل العودة يف جهًدا بذلُت شيئًا، عنها
وتحليًال منهجية نقدية بحثيًَّة مراجعًة :٢٠٠٣ عام يف البحوث أدبيات إليه وصلْت مثلما
املنشورة البحثية األوراق جميع َقيَّمْت التي النست»، «ذا دورية يف ونُرشا ُجمعا ماورائيٍّا،
ربما مفيد. ه فيتامني أن عىل دليل أيَّ إجماًال تَِجد ولم سابقة، عقود من املوضوع حول
فقط ليسْت هولفورد إليها أحال التي الوحيدة اإليجابية التجربة أن تعرف أن يثريك
هو هذا كبري. بهامش النقدية، البحثية املراجعة هذه يف األقرص أيًضا بل حجًما، األصغر
العقول ويشكِّل تيسايد، جامعة يف واإلرشاف للتدريس له ج يروَّ هولفورد؛ الربوفيسور

األكاديمية. الحياة لقسوة ويُِعدُّها الشابة،
مرجع أيِّ وجود دون العادية، غري االدِّعاءات من سلسلٍة طرح يف هولفورد يميض
هؤالء «أعِط لكن عينيك، يف إليك د بالتوحُّ املصابون األطفال ينظر لن يؤيدها. اإلطالق عىل
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يطرح ثم َمراجع. ألي وجود ال مبارشة.» إليك وسينظرون الطبيعي أ فيتامني األطفال
لكنه إليه، يذهب ما تؤكد «دراسات» أن زاعًما ب، بفيتامني تتعلق محدَّدة ادِّعاءات أربعة
فيتامني حول أخرى أمثلة فهناك املضحك؛ الجزء سنبلغ بأننا أَِعُد َمراجع. أي يقدِّم ال

أخرى). (مرة تشاندرا إىل املرة هذه واإلحالة ج،
يحتوي ال برتقاًال اآلن هناك إن هولفورد الربوفيسور يقول ،١٠٤ صفحة يف أخريًا،
ُمختَيص أنفسهم يسمون َمن بني شائعة خرافة ولعلها اإلطالق. عىل فيتامني أي عىل
أن الغذائية، الت املكمِّ أقراص يبيعون الذين أولئك وبني آخر)، نوع يوجد (ال تغذية
يكون ربما طعامنا أن كثريون يرى األمر، حقيقة يف تغذيًة. فأقل أقل يصري طعامنا
معلَّبة وأغذية أكثر، دة ومجمَّ طازجة وخرضاوات فواكه نأكل ألننا إجماًال؛ تغذيًة أكثر
عىل تحتوي ثَمَّ وِمن أرسع؛ بصورة املتاجر إىل األغذية هذه تصل ولذا أكثر؛ فة مجفَّ أو
ادِّعاء لكن ا). جدٍّ مرتفعة بيئية بتكلفة يتم ذلك أن من الرغم (عىل أكثر غذائية عنارص
الربتقال فهذا املعتاد. األسلوب من تطرًفا أكثر ما حدٍّ إىل يعترب الفيتامني حول هولفورد
ج!»4 فيتامني عىل يحتوي ال برتقاًال تبيع املتاجر بعض «نعم، بل غذائيًة، أقل فقط ليس

إذن! األقراص فلتشِرت مخيف! يشء
مكرَّس — هولفوردووتش — بأكمله موقع فهناك منفصلة؛ حالة الفصل هذا ليس
ستجد للَمراجع. مفصل د وَرسْ األنفاس، يحبس جالء ويف مذهل، بتفصيل ادِّعاءاته لبحث
وتحذلق وذكاء حذق يف ُحلِّلت األخرى، هولفورد وثائق يف مكرَّرة أكثر أخطاءً املوقع يف

حقيقية. متعة عليه االطالع إن قليًال. مخيف

بروفيسور؟ (3)

بما مهم، نحو وعىل أوًال، الحقائق؛ هذه مثل إدراك من منبثقان ا جدٍّ شائقان أمران ثمة
يمكن كيف أفكارهم؛ حول أشخاص مع مناقشات يف االنخراط عىل دوًما أحرص أنني
ال بأنهم باستمرار اآلخرين يتهم فهو هولفورد؟ باتريك مثل شخص مع مناقشة إجراء
بالقديم»، «متمسًكا يُعترب أقراصه قيمة يف يتشكك َمن وكلُّ البحث. أدبيات «يتابعون»
يفعل أن يمكن ماذا البحوث. ومراجع ادِّعاءات يُلغي وقد الدواء. صناعة يد يف أداًة أو
أيًضا، حزم ويف جمٍّ، أدب يف الحال؟ يف ذلك من أيٍّ قراءة إمكانية عدم إىل بالنظر املرء،
أستطيع أنني من تماًما متأكًدا «لسُت هي: بالتأكيد الوحيدة العقالنية اإلجابة ستكون
قبول يجري لن وربما بنفيس.» مراجعتها دون البيانات لتلك تفسريك أو تلخيصك قبول

تماًما. هذا
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يف سابًقا أرشت مثلما — هولفورد ُعنيِّ قد كان أهميًة. أكثر الثاني األمر لكن
بياناته يف فخر يف إليه يُلِمح الذي األمر وهو تيسايد، جامعة يف «أستاذًا» — اقتضاب
من كبرية مجموعة هناك — تيسايد جامعة وثائق ووفق ع. تتوقَّ قد مثلما الصحفية،
— اإلنرتنت عرب متوافرة املعلومات، تداول حرية قانون بموجب عليها ُحِصل الوثائق،
ويدرِّس األبحاث، عىل هولفورد الربوفيسور يرشف أن تعيينه يف امُلعلنة الخطة كانت

الجامعة. يف دراسية مناهج
وأفكارهم أقراصهم يبيعون — أفراًدا — وخرباء أعمال روَّاد ثمة أن يدهشني ال
ما لكن غريب. نحو عىل إلرصارهم وإعجابًا احرتاًما أُِكنُّ فأنا املفتوحة. السوق يف
التغذية مجال ويف املسئوليات، من تماًما مختلفة مجموعة لديها الجامعات أن يدهشني
يف بالشفافية تتسم األقل، عىل املثلية، املعالجة يف العلمية فالدرجات د؛ محدَّ خطر ثمة
التي باملناهج يتعلَّق فيما والخجل بالرسية تتسم فيها تدرَّس التي والجامعات منحها،
أسئلة يطرحون أنهم يتضح االختبارات، أوراق ب تترسَّ عندما ألنه (ربما فيها تُدرَّس
الدرجات هذه تتطابق األقل عىل لكن ،(٢٠٠٨ عام يف حدث كما العفن»، «البخار حول

عبواتها. عىل مكتوب هو ما مع البديل العالج أساليب يف املمنوحة
الِعْلم «صورة» هؤالء عمُل يَتَِّخذ إذ تشويًقا؛ أكثر التغذية ُمختَيص مرشوع ويعد
سطحي نحو عىل تعكس ادِّعاءات طارًحا — اإلحالية والهيئة واألقراص، اللغة، —
النشاط من الكثري يوجد حيث التغذية؛ مجال يف األكاديميون يطرحها التي االدِّعاءات
هذه تدعم وجيهة أدلة ثمة تكون قد آخر، إىل وقت من ملمارسته. الحقيقي العلمي
صحية نصائح ي تلقِّ من الجدوى أتخيَّل أن أستطيع ال أنني من الرغم (عىل االدِّعاءات
«ُمختَيص أعمال جذور ترجع األمر واقع يف لكن َعَرًضا). إال يصيب ال شخص من
الجديد، العرص يف البديل العالج إىل — رأينا مثلما — األحيان من كثري يف التغذية»
نشأته، مصدر إىل ما نوًعا بجالء الكمية بالطاقة العالجي «رايكي» أسلوب يشري وبينما
معرفة ظل يف للغاية، مقِنع نحٍو عىل الِعلمية السلطة عباءة التغذية و ُمختَصُّ ارتدى
حتى القليلة، املراجع وبعض مقبولة حياة أساليب حول نصائح تقديم بطرق سطحية
بعض سيُقرُّ الحثيثة، املساءلة وعند املجال. طبيعة يميزون يكادون ال الناس معظم إن
مجلس استجواب لكن بديًال»، أو ًال مكمِّ «عالًجا تمثل أساليبهم بأن التغذية ُمختَيص
التغذية ُمختَيص أساليب يُدِرج لم املثال، سبيل عىل البديل، الطب عالجات حول اللوردات

بديل. عالج أساليب باعتبارها
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ما كافية؛ تناقضات الحقيقي األكاديمي العلمي العمل من القرب هذا يَستحرض
هولفورد الربوفيسور يبدأ عندما تيسايد يف يحدث قد عما التساؤل املنطقي من يجعل
القاعات إحدى يف أكاديميٍّ تخيُِّل سوى يسعنا ال الشابة. العقول تشكيل يف املساهمة يف
انتقائها من بدًال «إجماًال» األدلة إىل النظر عليهم أنَّ للطالب يدرِّس كامل بدوام يعمل
املبدئية، املخربية البيانات من انطالًقا مفرط» «استقراء إجراء يستطيعوا لن وأنهم انتقاءً،
تشري التي البحثية الورقة محتوى تعكس أن ويجب دقيقة، تكون أن يجب «اإلحالة» وأن
أخرى، قاعة يف والصحة. العلم حول أكاديمي قسم أيُّ يدرِّسه ربما آخر يشء وكل إليها،
توٍّا؟ شهدناها التي العلمية الذخرية يستعرض موجوًدا، هولفورد باتريك سيكون هل

هولفورد أرسلها نرشة خالل من الصدام ذلك من مباًرشا إدراًكا نستخلص أن يمكن
عىل دليل أيَّ تَِجد لن كبرية أكاديمية دراسٌة ستُنرش وحتمي، دوري، نحو عىل مؤخًرا.
مرتبك ردٌّ عنه سيصدر ما وغالبًا املفضلة. بيل باتريك أقراص أحد من فائدة ق تحقُّ
دوري نحٍو عىل منها نتٌف وتَظَهر الكواليس، وراء للغاية مؤثرة االنتقادات وهذه وغاضب،
التغذية. ُمختَيص مع املناقشات يف املغلوط منطقها من آثار تربز كما الصحف، مقاالت يف
لعدد ماورائيٍّا تحليًال هولفورد هاجم املثال، سبيل عىل النرشات، هذه إحدى يف
مضادات حول ضابطة عنارص وجود يف أُجريْت التي عشوائيٍّا املوزعة التجارب من
يف إيجابية. نتائج عن أسفرتا إنهما قال تجربتني استثنى ألنه متحيًزا؛ باعتباره األكسدة
من يكن لم ولذا استقصائيني؛ استطالعني مجرد بل تجربتني، تكونا لم األمر، حقيقة
غاضبًا هولفورد باتريك كان بصدده، نحن ما بمناسبة التحليل. يف إدراجهما أبًدا املمكن
مع كتابته يف شارك األسماك)، زيوت (مثل أوميجا-٣ دهون حول ماورائي تحليل حيال
جامعة يف التغذية قسم ورئيس أستاذ منصب تشغل التي سمربل، كارولني الربوفيسورة
من طويل سجلٌّ ولها البحوث، لشئون املساعد العميد منصب أيًضا تشغل حيث تيسايد؛

التغذية. مجال يف املنشورة األكاديمية البحوث
يف الرئيسية النتائج إحصاءات ببساطة يفهم ال كأنه هولفورد يبدو الحالة، هذه يف
األسماك.5 لزيوت اإلطالق عىل فوائد أي يُظِهر لم الذي البحثية، الورقة نتائج بلوبوجرام
املؤلفني اتهام يف هولفورد الربوفيسور مىض اكتشاف، أنه ظنَّ مما عارمة ثورة غمرة ويف
عىل الرد يف ما نمط وجود تلحظ (ربما الدواء صناعة رشكات يد يف أدوات بأنهم
لم الواضح االنحراف هذا أن هو خاص نحو عىل مضلًِّال أراه «ما يقول: إذ االنتقادات)؛
تذكَّر واملجلة.» املؤلفني نزاهة مدى يف أشكِّك يجعلني ما وهو البحثية، الورقة يف يُناَقش
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البحوث. لشئون املساعد والعميد تيسايد جامعة يف التغذية أستاذة عن هنا يتحدَّث أنه
قبعة اعتمار خالل من للحظات ذلك أغوار «ِلنسربْ يقول: حني أكثر األمور تتدهور ثم
مليار ٦٠٠ الصيدالنية العقاقري مبيعات تجاوزْت املايض، األسبوع يف املؤامرة». «نظرية
لتخفيض اإلستاتني عقاقري أحد «ليبتور»، هو بيًعا املنتجات أكثر وكانت أمريكي. دوالر

«… أمريكي دوالر مليار ١٢٫٩ حقق إذ الكولسرتول؛ مستوى
أن يجب — الدواء صناعة يف خطرية مشكالت ثمة أن يف شك ال واضحني: لنكن
بصورة عنه وأكتب املوضوع، هذا حول واألطباء الطب لطالب أدرِّس إنني إذ ذلك؛ أعرف
لكن — التايل الفصل يف الصناعة هذه رشور عن وسأحدِّثك القومية، الصحف يف منتظمة
بديلة أقراص مجموعة يف يتمثَّل وال رديئة، بحوث إجراء يف يتمثَّل ال املشكلة هذه حلَّ

هذا. يكفي الدواء. صناعة من قريبة صناعة من أخرى
هولفورد؟ ُعنيِّ كيف

ومسئول الجامعية، لندن كلية يف العقاقري علم يف متقاعد أستاذ كولكوهاون ديفيد
منطلق من .http://www.dcscience.net عنوانها هائلة ضجة أحدثت علمية مدونة عن
حرية بقانون مستعينًا هولفورد، الربوفيسور تعيني «مربرات» عىل حصل بالقلق، شعوره
أن أهمها الشائقة؛ االستنتاجات بعض توجد اإلنرتنت. عىل ونرشها املعلومات، تداول
مدير هو هولفورد أن إىل اإلشارة يف وتميض معتادة. حالة ليست هذه بأن تقرُّ تيسايد
يستطيع وأنه دكتوراه، منحة مقابل باألموال ستتربَّع التي برين، مؤسسة يف الغذاء قسم

الجامعة. يف د التوحُّ عيادة يف املساهمة
اهتمامي يظل أن أريد ألنني — لهولفورد الذاتية السرية عن الحديث يف أسهب لن
كبداية تصلح تيسايد جامعة إىل أرسلها التي الذاتية السرية لكن — العلم عىل منصبٍّا
التجريبي النفس علم يدرِّس كان أنه إىل الذاتية السرية تشري موجزة. ذاتية لسرية جيدة
يف اثنني باحثنَْي إرشاف تحت أمريكا يف يدرِّس أن قبل ،١٩٧٦ إىل ١٩٧٣ عام من يورك يف
يف املتحدة اململكة إىل عاد ثم هوفر)، وآبرام فايفر (كارل والتغذية العقلية الصحة مجال
كان األمر، حقيقة يف الغذائي». الطب خالل من العقلية «مرىضالصحة لعالج عام١٩٨٠
التحق وقد النفس. علم يف علمية درجة يورك جامعة فيه تمنح عام أول هو ١٩٧٥ عام
بتقدير درجة عىل الحصول وبعد ،١٩٧٩ إىل ١٩٧٦ عام من األمر حقيقة يف هولفورد بها
الغذائية املكمالت أقراص رشكة لدى مبيعات كمندوب له عمل أول مهام مزاولة بدأ ٢ : ٢
حصوله من عام بعد أي ١٩٨٠؛ عام املرىضيف يعالج كان أنه يعني وهذا نيترش». «هاير
ذهني. يف األمر هذا أستوضح أن فقط أحاول ذلك. يف مشكلة ال األوىل. الجامعية درجته عىل
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بد ال .١٩٩٨ عام حتى له مديًرا وكان ،١٩٨٤ عام يف الصحية التغذية معهَد أنشأ
عام يف باتريك إىل بالنسبة متوقعة وغري مؤثرة عرفان ملسة بمنزلة كان األمر أن إذن
يف — فشل لكنه — بدأ قد كان وملا الغذائي. العالج يف دبلومة املعهد منحه عندما ١٩٩٥
معهد دبلومة ت تبقَّ عاًما، عرشين قبل َرسي جامعة من التغذية يف املاجستري درجة إكمال
التغذية. مجال يف لديه الوحيد ل املؤهِّ هي مؤسسته من عليها حصل التي املثالية التغذية
مريعة. تفاصيل هناك أن جانب إىل مالئم، غري األمر أجد لكنني أستمر، أن أستطيع
اإلنرتنت: عىل التفاصيل بقية تقرأ أن عليك سيتوجب لكن أخرى، تفصيلة إليك حسنًا،

مشارًكا الذكاء، عىل التغذية آثار عىل بحوث إجراء يف بدأ ،١٩٨٦ عام يف
التغذية معهد يف وطالب مدرسة مدير — روبرتس جويليم مع البحث يف
العشوائي بالتوزيع تجربة إجرائهما مع أَْوَجه التعاون هذا وبلغ — املثالية
اختبارات نتائج عىل نة املحسِّ التغذية آثار الختبار ضابطة عنارص وجود يف
سلسلة ضمن وثائقي فيلم موضوع كانت تجربة وهي األطفال، لدى الذكاء

.١٩٨٨ عام يف النست» «ذا دورية يف ونُِرشت «هورايزون» حلقات

عليها هولفورد اسم يوجد وال النست»، «ذا دورية يف املنشورة البحثية الورقة هذه أمامي
والتقدير. الشكر جزءٍ يف حتى وال مؤلًِّفا، ال موضع، أي يف

تكتشف أن املمكن من كان هل ممكنة. رسعة بأقىص ِعْلمه إىل أخرى مرة ِلنُعْد
العلمية، للمسائل هولفورد باتريك بدء حيال للقلق أسبابًا ثمة أن بسهولة تيسايد جامعة
اإلعالنية النرشات قراءة خالل ِمن نعم. زائًرا؟ أستاذًا تعيينه قبل أدلة، أيِّ نرش دون
عىل األقراص، من العديد بني فمن اليف». فور برودكتس «هيلث رشكته، عن الصادرة
٦٩٫٩٩ عىل يزيد ال بسعر لينك»، «كيو قالدة واعتماده ترويجه اكتشفوا ربما املثال، سبيل
الكهرومغناطيسية األشعات من للوقاية يُباع جهاًزا لينك» «كيو كان اسرتلينيٍّا. جنيًها
العديد يعالج جهاز وهو بالغ، حماس يف هولفورد عنها يتحدَّث التي الرهيبة، املرئية غري

هولفورد: كتالوج ووفق األمراض. من

خالل من تشغيله» طاقة «يستمد إنه إذ بطاريات؛ إىل الجهاز يحتاج ال
توليد ملف خالل من الصغر املتناهية الرشيحة تنشيط يجري إذ يرتديه؛ َمن
القالدة. لتشغيل قلبك من الصغر املتناهية التيارات من يكفي ما يلتقط نحايس
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يف الجهاز عىل أُثني وقد لديك. الطاقة» «ترددات تصوِّب لينك» «كيو أن املصنِّعون ح يوضِّ
يف»، تي «آي محطة يف اليوم» «لندن وبرنامج ميل»، «دييل وصحيفة تايمز»، «ذا صحيفة
أزرار ثمانية به لكامريا، رقمية ذاكرة بطاقة مثل يبدو فالجهاز السبب؛ معرفة ويسهل
يف يركَّب التقنية عايل إلكرتوني ن ومكوِّ الواجهة، يف الكهربية الدوائر لوحة يف اتصال

الحافة. عند النحاس من وملفٌّ املركز،
وهو دوركبوت»، «كامب إىل معي وأخذتُه كهذا جهاًزا اشرتيُت املايض، الصيف يف
— مزحة يف التمادي قبيل من يشء يف — يُعقد املبتِكرين لألطفال سنوي مهرجان
أكثر ِمن بعٌض فحص الشمس، أشعة تحت هنا، دوركينج. خارج كشافة معسكر يف
الجهاز، يف ات مجسَّ أدخلنا لينك». «كيو جهاز البسيطة الطفولية باإللكرتونيات املهتمني
ثم توفيق. أيُّ يحالفنا أن دون لكن صادرة، «ترددات» أيِّ وجود نرصد أن وحاولنا
وبالتنقيب الجهاز. فتحنا مثري؛ جهاز إليه م يقدَّ عندما مبتكر طفل أي يفعله ما فعلنا
ما وهو — اللوحة تكن لم الكهربية. الدوائر لوحة هو وجدناه يشءٍ أول كان داخَله،
ال ثَمَّ وِمن النحايس؛ بامللف األحوال من حال بأيِّ متصلًة — اإلثارة من قْدر يف الحظناه

بذلك. الزعم جرى مثلما امللف، طريق عن تعمل
كهربية دوائر لوحة مسارات بعض منها تخرج الثمانية النحاسية األزرار كانت
من حال بأي متصلة، األزرار هذه تكن لم كثب عن فحصها عند لكن الشكل، غريبة
باسم أذكر، أن ويجب «زخرفية». أزراًرا يَها تسمِّ أن لَك اإلطالق. عىل يشء بأي األحوال،
الوقت يف كهربية» دوائر «لوحة يشء عىل أطلق أن بإمكاني كان إذا أعرف ال أنني الدقة،

كهربية». «دائرة أي فيه توجد ال الذي
يظهر الجهاز، بمركز ملتحٌم السطح عىل مركَّب حديث إلكرتوني ن مكوِّ يوجد أخريًا،
كانت مهما لكن مبهًرا، املكون يبدو الشفاف. البالستيكي الغطاء خالل من بوضوح
خالل من كثب عن الفحص كشف وقد اإلطالق. عىل يشء بأي يتصل ال فإنه ماهيته،
ذبذبات، قياس األغراضوجهاز متعدِّد عداد باستخدام تجارب خالل ومن مكربة، عدسة
وهو صفرية، مقاومة قياس جهاز إال يكن لم الكهربية» الدوائر «لوحة يف املكوِّن هذا أن
مثل يبدو صغري. صندوق يف سلك قطعة مجرد مقاومة؛ له ليس مقاومة قياس جهاز
دوائر لوحة يف املتجاورة املسارات بني فجوة تجسري يف ا حقٍّ مفيد لكنه فائدة، بال ن مكوِّ

ذلك). ملعرفة أعتذر أن يجب أنني (أشعر كهربية
فائق مقاومة قياس جهاز هذا أن نفرتض أن فيجب رخيًصا. ليس ن املكوِّ هذا إن
جيد، بشكل ومدرج الظروف، أقىس يتحمل بحيث مصنَّع السطح، عىل يركَّب الجودة
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سبع بطول بكرات عىل ورٍق يف ملفوفًة األجهزة هذه تُشرتى صغرية. بكميات ويُغذَّى
الجهاز رشاء ويمكن مقاومة، قياس جهاز ٥٠٠٠ حوايل عىل تحتوي بكرة كل بوصات،
أجهزة إن ينبغي. مما أكثر متهكًِّما كنت آسف، اسرتليني. جنيه ٠٫٠٠٥ مقابل الواحد
رشيحة توجد ال لينك». «كيو قالدة هي هذه ا. جدٍّ رخيصة الصفرية املقاومة قياس
ال صفرية، مقاومة قياس وجهاز يشء، بأي متصل غري ملف مجرد الصغر. متناهية

أيًضا.6 يشء بأي متصل وغري بنس، من أكثر يتكلَّف
إظهارنا يف الرئيسية األسباب من ولعل القصة. من جزءًا إال تيسايد جامعة ليست
مثلما املتحدة. اململكة يف التغذية مجتمع عىل املذهل تأثريه هو هولفورد بباتريك اهتماًما
بمدح وأسعد الكتاب، هذا يف عنهم أكتب الذين لألشخاص هائًال احرتاًما أُِكنُّ فأنا ذكرُت،
وسائل جوانب جميع تغزو التي الحديثة التغذية ظاهرة بأن القول خالل من هولفورد
الناجح املثالية التغذية معهد خريجي خالل من إليه، منها كبري جانب يف ترجع اإلعالم
يصفون ممن العظمى الغالبية املعهد هذا درَّب لقد يدرِّس. يزال ال حيث مذهلة؛ بصورة
«دايت برنامج من إدجسون فيكي بينهم من املتحدة، اململكة يف تغذية بمعالجي أنفسهم
دكتور» «فوود منتجات مجموعة مالك ماربر، وإيان الخامسة»، «القناة عىل دكتورز»

الطالب. من املئات املعهد ويضم الواسعة.
معهده؟ يف يحدث فماذا العلمية. هولفورد معرفة ملستوى األمثلة بعض رأينا لقد

سه؟ ملؤسِّ األكاديمية الطرق نهج عىل تعليمهم طالبه ى يتلقَّ هل نتساءل، ربما
الذي املوقع زرَت وإذا ذلك. معرفة يصعب املعهد، دائرة خارج شخًصا بوصفي
لوضع الحالية القواعد إرساء قبل ل ُسجِّ (والذي www.ion.ac.uk مظهره، يف علميٍّا يبدو
الربامج أو املعهد، يف العاملني ضمن بأكاديميني قائمة تجد لن ،(ac.uk النطاق عناوين
لندن. يف املعرفية األعصاب علوم معهد يف لنَُقل، تجده، الذي النحو عىل الجارية، البحثية
مرة ذات الصحفي املكتب هاتفُت وعندما األكاديمية. باملطبوعات قائمًة أيًضا تجد ولن
أوضحُت عندما ثم املجالت، مقاالت بعض إىل أُِحلُت املطبوعات، هذه إحدى عىل للحصول
التغذية معهد أن وأخربني عاد، ثم الصحفي، املسئول ذهب حقيقًة، أعني كنُت ماذا
القبيل.» هذا من وأشياء أكاديمية بحوث لنرش وقت لديهم ليس لذا أبحاث؛ «معهد املثالية
بأنه (علًما له مديًرا كان الذي هولفورد رحيل منذ أكرب نحو وعىل رويًدا، رويًدا
خالل من االحرتام بعض اكتساب يف املثالية التغذية معهد نجح هناك) يدرِّس يزال ال
ِقبَل من يمنحها، التي الدبلومة اعتماد يف املعهد ونجح لندن. غرب جنوب يف مكتبه
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لسنة وبالدراسة العلمية». للدرجات مانحة «مؤسسة اآلن املعهد ويعترب لوتن، جامعة
التي الدبلومة ل تحوِّ أن يمكن — لوتن جامعة أي — يَْقبلك َمن وجدَت إذا إضافية،

كاملة. علوم بكالوريوس درجة إىل املثالية التغذية معهد من عليها حصلَت
التغذية معهد معايري يف التغذية، ُمختَيص مع َعَرضية محادثة خالل شككُت، إذا
كانت عليه. ا جدٍّ رسيعة نظرة نُلقي ربما لذا االعتماد؛ هذا إبراز يجري ما فدائًما املثالية،
جامعة اآلن تسمى وصارْت العايل، للتعليم لوتن كلية قبُل من ى تُسمَّ كانت التي — لوتن
عام يف العايل التعليم جودة ضمان هيئة ِقبَل من خاص تفتيش محل — بدفوردشاير
اململكة يف العايل التعليم وجودة األكاديمية املعايري «ضمان أجل من تعمل التي ،٢٠٠٥

املتحدة».
مقاًال تليجراف» دييل «ذا صحيفة نرشت الجودة، ضمان هيئة تقرير نُِرش عندما
ما عىل نعم، اإلجابة بريطانيا؟» يف جامعة أسوأ هي هذه «هل عنوانه: لوتن جامعة عن
نحو عىل بها، التقرير ركَّز التي الطريقة هو هنا خاصة بصورة يهمنا ما لكن أظن.
خارجية مؤسسة درجات اعتماد يف للجامعة والعشوائي ر املتهوِّ األسلوب عىل خاص،
فريق نظر وجهة ِمن — أنه إىل رصاحة التقرير فيشري بعدها). وما ٤٥ الفقرة (ص١٢،
واملعايري الجودة لضمان املمارسة قواعد توقعات تلبية ببساطة يجري ال — املراجعة
مؤسسات من تُمنح درجات باعتماد يتعلَّق فيما خاصة العايل، التعليم يف األكاديمية
الوثائق من النوع هذا أقرأ أن أحاول ال — التقرير تفاصيل عرض معرض ويف خارجية.
عىل عليه تطَّلع أن أردَت إذا املذهلة. التفاصيل من بالكثري التقرير يمتلئ — كثريًا

.٥٢ إىل ٤٥ من الفقرات عىل باالطالع خاص، نحو عىل أويص، اإلنرتنت،

الربوفيسور أن األخبار تناقلِت طباعته، وشك عىل الكتاب هذا كان الذي الوقت يف
وهيكلة تنظيم إعادة عملية بوجود ذلك معلًال زائر، كأستاذ منصبه من استقال هولفورد
فهو ذلك. عند األمر يتوقف لن وهي: أخرى، واحدة جملة إلضافة وقت لديَّ الجامعة. يف
الهائلة التغذية صناعة أن األمر حقيقة آخر. مكان يف األكاديمية املصداقية عن اآلن يبحث
— العلمية املعرفة من املدهشة النوعية هذه آخر، يشء أي من أهمية األكثر بل — هذه
املحموم سعينا بسبب األكاديمي، نظامنا قلب انتباه، ودون انتقاد، أي دون اآلن، تخرتق
لحلول الجمعية وحاجتنا السمنة، مثل الكربى للمشكالت سهلة إجابات عىل للعثور
جميع من الصناعة يف قيادية شخصيات مع العمل يف الجامعات ممانعة وعدم رسيعة،
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املذهلة العامة واملصداقية يريدونه، ما الطالب منح يف لإلعجاب املثرية والرغبة املجاالت،
أهمية نيس أنه يبدو عاَلم يف الحقيقية، غري األكاديمية الشخصيات هذه قتْها حقَّ التي

نقديٍّا. تقييًما العلمية االدِّعاءات جميع تقييم
العمل. حجم أحدها بحث؛ دون األفكار هذه مرور لتربير أخرى أسباب ثمة
يف لكن األدلة، قضية حول آلخر وقت من املثال، سبيل عىل هولفورد، باتريك سيتحدَّث
يف العلمية املواد من واملزيد املزيد إنتاج خالل من — يل األمر يبدو هكذا — الغالب
كل لكن األتباع، لتطمني وبالتأكيد ربما، كثريين، منتقدين إلبعاد تكفي كمية ظاهرها،
من محتَمل هائل كمٍّ لفحص ا مستعدٍّ يكون أن عليه والتشكيك، املساءلة عىل يجرؤ َمن
يف أمٌر األجر. املدفوعي العاملني من الكبرية مجموعته من وأيًضا هولفورد، من املحتوى،

املتعة. غاية
تمريرها حتى وال رفعها، يتم (لم ضدي الصحافة شكاوى لجنة شكوى أيًضا هناك
وادِّعاءاته املطوَّلة، القانونية والخطابات عليها)، للتعليق فيها أكتب التي الصحيفة إىل
بشكل تفعله لم ما (وهو تنتقده كانت مقاالت صوَّبْت قد جارديان» «ذا صحيفة بأن
األشخاص، من هائل عدد إىل تُرَسل طويلة، خطابات يكتب كذلك إلخ. مؤكد)، شبه
يف االدِّعاءات هذه وتَظَهر ا. جدٍّ مدهشة بأشياء عمله ينتقدون ممن وآخرين أنا تتهمني
صحية خريية جمعيات إىل خطابات ويف أقراصه، متجر عمالء إىل يرسلها التي النرشات
هائلة صفحات ويف األكاديميني، إىل إلكرتوني بريد رسائل ويف قبل، من بها أسمع لم
وغري املتكرِّر ادعائه حول معظمها يف تدور الكلمات، من لها نهاية ال آالف اإلنرتنت؛ عىل
الكربى. الدواء رشكات يد يف أداة مجرد بآخر أو بشكل رصُت بأنني ما حدٍّ إىل املتسق
باع الذي باتريك، أن — ذكرُت مثلما — الرسور من يشء يف أالحظ لكنني كذلك، لسُت
املايض، العام اسرتليني مليون نصف مقابل يمتلكها التي الدواء أقراص صناعة رشكة
املائة يف ٣٠ الدواء رشكات إحدى فيها تمتلك التي «بيوكري»، رشكة لصالح اآلن يعمل

منها.
حول اختلفنا إذا هولفورد: باتريك الربوفيسور أيها اآلن، مبارشة إليك أتحدث لذلك
األدوية صناعة أن قبيل من الهراءات تلك من بدًال العلمية، األدلة مسائل من مسألة أي
يف االدِّعاء من وبدًال قانوني، خطاب إرسال أو شكوى، تقديم أو منك، للنيل تسعى
تفسري يف أنت تبالغ الذي العالم عنها يجيب أن يجب التساؤالت هذه أن استخفاف
مختلف سؤال عن اإلجابة من وبدًال — بيَّنُت قد أنني أظن مثلما — الصحيح عمله
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ب سأرحِّ واملبالغة، االستعراض أشكال من آخر شكل أي أو هتُه، وجَّ الذي السؤال عن
ووضوح. بساطة يف أكاديمي، بتوضيح

مقبوًال مثًال، ه، فيتامني حول األدلة انتقاء يكون أن فإما معقدة. أموًرا ليست هذه
وعاء يف الخاليا حول املخربية البيانات من استقراء إجراءُ معقوًال يكون أن إما ال. أو
أن إما ال. أو باإليدز، املصابني األشخاص حول إكلينيكي بادِّعاء يتعلق فيما مخربي
تُقرَّ أن يمكنُك ربما أخطاء، ارتكبَت حيثما وهكذا. ال. أو ج، فيتامني عىل يحتوي الربتقال
فعلُت إنني وحقيقًة رسور، بكل دوًما ذلك سأفعل نفيس عن بها. وتصوِّ ببساطة، بذلك

املهانة. من كبري بقْدٍر أشعر ولم املوضوعات، من عديد يف للغاية، كثرية مرات ذلك
صقلها. عىل هذا يساعدني إذ أفكاري؛ اآلخرون يتحدَّى بأن ب أرحِّ

هوامش

و«استشاري بالتغذية» و«معالج تغذية» «ُمختَص غرار عىل يات مسمَّ إن (1)
خالف عىل بالحماية، تتمتع مصطلحاٌت التنويعات، من الكثري وغريها العالجية»، التغذية
أي يستطيع لذا طبيعي»؛ عالج «ُمختَص أو غذائية»، حميات «ُمختَص أو «ممرضة»،
نفسه شخص أي يعلن أن يمكن مجدًدا: سأكرِّر األمر، ولتوضيح استخدامها. شخص
من أكثر األدلة تقييم طريقة عن ستعرف الكتاب، هذا قراءة وبعد غذائيٍّا. ا ُمختَصٍّ
أيًضا، تغذية ُمختَص نفسك عىل تُطِلق أن أقرتح سبارتاكوس، طريقة عىل لذا، اآلخرين؛
لم الكلمة ألن آخر؛ مجال عن البحث التغذية مجال يف العاملني األكاديميني عىل وسيكون

عنهم. تعرب تَُعد
التعليم لقطاع كرئيس «بيوكري» األقراص رشكة لصالح يعمل هو باملناسبة، (2)
رشكة قبل من املائة يف ٣٠ بنسبة مملوكة الرشكة أن ذكرت قد أكون (ربما والعلوم
كثرية. أوجه من األقراص يبيع بأكملها حياته هولفورد قىض األمر، حقيقة يف «إلدر»).
القرن سبعينيات يف النفس علم يف ٢ : ٢ بتقدير يورك عن رحيله عند له عمل أول فكان
وقد نيترش». «هاير األقراص رشكة لدى فيتامني أقراص مبيعات مندوب هو العرشين
نصف مقابل اليف»، فور بروداكتس «هيلث يملكها، التي األقراص رشكات آخر باع
الرشكة. هذه لصالح اآلن ويعمل «بيوكري»، لرشكة ٢٠٠٧ عام يف اسرتليني جنيه مليون
تَِجد لم حيث الربد؛ نزالت من «الوقاية» بني الفرق تذكُّر بمكان األهمية من (3)
أظهرْت حيث و«معالجتها»؛ فائدة، وجود عىل دليل أيَّ لكوكرين النقدية البحثية املراجعة
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كما — حاالت هناك ا. جدٍّ كبرية جرعات تناول عند محدودة فائدة وجوَد كوكرين مراجعة
عمالئه إىل هة موجَّ نرشة يف مؤخًرا، وقام االثنتني، بني فيها هولفورد يدمج — تتصور قد
أيما األصليني املؤلفني تدهش ربما بطريقة البيانات بدمج منتجاته، يشرتون الذين
الذين األطفال لدى بالربد اإلصابة فرتة يف املتواضعة االنخفاض نسبة أخذ فقد دهشة.
«تعادل قائًال: وزعم باملائة ١٣٫٦ تبلغ والتي ج، فيتامني من مرتفعة جرعات يتناولون
إىل بالنسبة سنويٍّا «بالربد» اإلصابة أيام عدد يف أقل شهر إىل تصل فرتة النسبة هذه
مائتي من ألكثر العادي الطفل يُعاني أن يجب الزعم، هذا يصحَّ وحتى العادي.» الطفل
األعىل األطفال ع يتوقَّ ربما النقدية، املراجعة ووفق سنويٍّا. بالربد اإلصابة أعراض من يوم
سنويٍّا. بالربد اإلصابة أيام عدد يف أيام أربعة يبلغ انخفاًضا بالربد اإلصابة يف معدًال
توضيح بني فاصًال ا حدٍّ ثمة لكنَّ نرشاته، يف األخطاء عرضسلسلة أميضيف أن أستطيع

القارئ. وتنفري نظر وجهة
ال املتجر يف تُباع برتقالة يل يرسل ألن هولفورد الربوفيسور أدعو أن أودُّ (4)

النارش. عنوان عىل ج، فيتامني عىل تحتوي
إىل بالنسبة لكن اإلنرتنت، عىل متاح فهمه لسوء تفصيًال أكثر تفسري ثمة (5)
َميًال ن تتضمَّ ال عديدة دراسات أن من بالدهشة يشعر أنه يبدو واملجتهدين، الحاذقني
بحيث مًعا نتائجها ترتاكم ال السمك زيت أقراص تناول من فائدة إظهار تجاه كبريًا
أمًرا — تعرف مثلما — الحقيقة يف هذا ويعترب إحصائيٍّا. داللة ذات فائدة تظهر
حول البحثية الورقة إىل توجيهها يمكن ا جدٍّ شائقة أخرى عديدة انتقادات ثمة شائًعا.
من الورقة، هذه حظ لسوء لكن بحثية، ورقة ألي انتقادات دوًما توجد مثلما أوميجا-٣،

منها. واحدة ليست أنها هولفورد،
وقاموا نتائج. من إليه توصلُت ما ملناقشة qlinkworld.co.uk مع تواصلُت (6)
لينك» «كيو أن الوضوح غاية يف دوًما كانوا أنهم أبلغني الذي باملخرتع، باالتصال لطًفا
برمجة إعادة نشاط أن يبدو تقليدي». إلكرتوني نحو «عىل إلكرتونية مكوِّنات تستخدم ال
للغاية دقيقة صورة يف مسحوقة كريستالة طريق عن يجري الطاقة يف التحكم نمط
العرص إىل تنتمي الكريستال من قالدة أنها يعني ذلك أن أعتقد الراتنج. يف مبطَّنة

رصاحة. هذا يذكروا أن عليهم كان الحالة هذه ويف الجديد،
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خمسة مدى عىل ألنه وذلك الكتاب؛ لهذا األصلية الطبعة يف موجوًدا الفصل هذا يكن لم
الفيتامني أقراص صناعة مجال يف األعمال رائد كان ٢٠٠٨ سبتمرب حتى شهًرا عرش
ق تحقِّ لم التشهري. بتهمة جارديان»، «ذا وصحيفة أنا شخصيٍّا يقاضيني راث ماتياس
علنًا التغذية و ُمختَصُّ يتخيله قد ما كل من الرغم عىل مبينًا. انتصاًرا االسرتاتيجية هذه
خريًا يفعلون سوف الكربى، الدواء رشكات يد يف أداة إال ليس لهم منتقد أيَّ أنَّ من
شقة. أملك ال العام، القطاع يف يعملون غريي كثريين مثل أنني، تذكروا إذا الخفاء يف
راث تنازل ٢٠٠٨ سبتمرب ويف املحامني، أتعاب منها كرًما جارديان» «ذا صحيفة دفعْت
دفع قد راث كان اسرتليني. جنيه ألف ٥٠٠ من أكثر تكلَّفْت قد كانت التي قضيته، عن
فلن أنا، أما آمل. كما ذلك بعد األتعاب بقية وستأتي اسرتليني، جنيه ألف ٢٢٠ بالفعل
بعد قضيتُه الذي والوقت الالنهائية، االجتماعات سلسلة مقابل اإلطالق عىل أحد يكافئني
بأوراق آخرها عن املكتظة املوائد عىل منكبٍّا قضيتُها التي األيام أو الرسمية، العمل أوقات

لها. نهاية ال ترافقية بإحاالت تعجُّ كانت التي املحكمة
وسأذكره صغري، وعزاء ارتياح مصدر ثمة األخرية، النقطة بهذه يتعلَّق فيما ولكن
عىل آخر شخص أي من أكثر اآلن راث ماتياس عن أعرف رصُت فقد العربة؛ سبيل عىل
يف صناديق يف أضعها التي الشهود، وأقوال وَمراجعي، مالحظاتي، هي وها الحياة. قيد
سأكتبه وما نفسه، الرجل طول طولها يبلغ كومة تصنع اآلن، فيها أجلس التي الغرفة
يجب عنه. ها َقصَّ تنتظر التي الكاملة القصة من للغاية ضئيل جزء سوى يمثل ال هنا
عليه. يطَّلع أن يريد َمن لكلِّ اإلنرتنت عىل مجانًا متوافر الفصل هذا أن أيًضا أذكر أن

لهذا املحدود األكاديمي شبه اإلطار خارج فظٍّ نحو عىل راث ماتياس يصحبنا
الزائف، للِعْلم والثقافية الفكرية بالتداعيات مهتمني كنا األحيان معظم يف الكتاب.
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الجامعات، يف املريبة األكاديمية واملمارسات القومية، الصحف يف املفربكة والحقائق
األساليب وهذه األالعيب، هذه أخذنا إذا يحدث ماذا لكن إلخ. ألقراص، األحمق والرتويج
أمور فيه تجري موقف يف املضمحل الغربي سياقنا خارج وزرعناها األقراص، تسويق يف

ا؟ حقٍّ مهمة
فكرية. تجربة إال هذا يمثل لن مثايل، عاَلم يف

مليون وعرشون خمسة تُويف لقد طريفة. قصة كونه عن البعد كل بعيًدا اإليدز يَُعدُّ
بني الوفيات عدد وبلغ وحده، املايض العام يف شخص ماليني ثالثة اإليدز، جرَّاء شخص
سنويٍّا، شخص ألف ٣٠٠ املرُض يقتل أفريقيا، جنوب ويف طفل. ألف ٥٠٠ األطفال
٦٫٣ الدولة هذه تضم دقيقتني. كل شخًصا أو يوميٍّا، شخص ثمانمائة يساوي ما وهو
الحبليات. النساء إجمايل من املائة يف ٣٠ ذلك يف بما باإليدز، مصابني شخص ماليني
َمْدعاة واألكثر عرشة. السابعة عمر تحت باإليدز مصاب يتيم طفل مليون ١٫٢ وهناك
موقف نقف كنا بينما فجأة، ظهرْت الكارثة هذه أن هو ذلك كل بني بالصدمة للشعور
تبلغ أفريقيا جنوب يف باإليدز املصابني البالغني نسبة كانت ،١٩٩٠ عام ففي املتفرجني.

املائة. يف ٢٥ إىل قفز قد الرقم هذا كان سنوات، عرش وبعد فقط. املائة يف ١
سنتفق أننا أظن لكنني املجرَّدة، األرقام تجاه شعوري فعل رد استثارة يصعب
الوفيات، من الكم هذا بمثل يعج املواقف أحد يف نغوص أن لنا كان إذا واحد. يشء حول
عنه. تتحدَّث ما تعرف أنك من التأكد عىل للغاية تحرص أن يجب واملرض، والبؤس،

األمر. هذا فاتَه قد راث ماتياس أن أظن حاًال، ستقرؤها التي ولألسباب
راث، كان األمر. هذا حيال واضحني نكون أن ويجب مسئوليتنا، هو الرجل هذا
لينوس معهد يف الدموية واألوعية القلب بحوث قسم رئيس أملانيا، يف ونشأ ُولد الذي
نرش إذ كربى؛ تخمينات طرح إىل يميل كان آنذاك وحتى كاليفورنيا، يف ألتو بالو يف بولنج
بعنوان ١٩٩٢ عام يف ميديسن» أورثوموليكيولر أوف «جورنال دورية يف بحثية ورقة
عىل القضاء طريق تقود البرشي الدموية واألوعية القلب مرض حول موحدة «نظرية
فيتامينات عن عبارة املوحدة النظرية كانت البرش». بني الوفاة أسباب كأحد املرض هذا

الجرعة. عالية
يبيع كان إذ أوروبا؛ يف مبيعات تحقيق خالل من قوية قاعدة س أسَّ البداية يف
وإن الكتاب، هذا يف ورد ما خالل من للغاية مألوفة لك ستبدو أساليب خالل من أقراصه
من املائة يف ٩٠» أن إعالناته زعمْت املتحدة، اململكة ففي قليًال؛ جرأًة أكثر أساليب كانت
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من شهور غضون يف يموتون الرسطان ملرض الكيميائي العالج ون يتلقَّ الذين املرىض
مرىض توقف إذا إنقاذها يمكن كان حياة ماليني ثالثة أن إىل وأشارْت العالج»، بداية
يموتون الناس ترتك الدواء صناعة كانت فقد التقليدي. بالطب العالج عن الرسطان
«مركَّبات إال هي ما الرسطان فعالجات أشار. مثلما مالية، مكاسب تحقيق أجل من عمًدا

اإلطالق.» عىل ال فعَّ عالج أي تتضمن ال سامة
يتخذها التي صعوبة القرارات أكثر للرسطان عالٍج ي تلقِّ يف البدء قرار يكون ربما
جانبية وآثار مؤكدة فوائد بني دقيقة موازنة عملية يمثل ما وهو عائلة، أو فرد أي
ضمريك وتر عىل خاصة بقوة اإلعالنات هذه مثل تلعب ربما أيًضا. القْدر بنفس مؤكدة
املثال، سبيل عىل الكيميائي، العالج تلقي أثناء للتوِّ كلَّه شعرها فقدْت قد ك أمُّ كانت إذا

يتحدَّث. ابنك ترى كي يكفي ما حيًَّة البقاء أمل عىل
يف عموًما كانت لكنها أوروبا، يف املحدودة التنظيمية االستجابة من يشء ثمة كان
لقد الكتاب. هذا يف املذكورة األخرى الشخصيات واجهتْها التي االستجابات ِضْعف قْدر
ما أقىص هو ذلك كان لكن املتحدة، اململكة يف إعالناته أحد اإلعالنية املعايري هيئة انتقدْت
الفيتامينات بأن االدِّعاء عن يتوقَّف بأن راث برلني يف محكمة وأمرْت فعله. بإمكانها كان

يورو. ألف ٢٥٠ قدرها غرامة دفع يواجه أو الرسطان، عالج تستطيع يُنتجها التي
يف املؤيدين من بالعديد يحظى راث ماتياس يزال وال قوية، كانت املبيعات لكن
الذات، يف والثقة بالثناء، مصحوبًا أفريقيا جنوب إىل وجاء حاًال. سرتى مثلما أوروبا،
وأمريكا، أوروبا يف الفيتامني أقراص صناعة يف أعمال كرائد راكمها قد كان التي والثروة

الصحف. يف كاملة إعالنية صفحات احتالل يف وبدأ
القهقرية للفريوسات املضادة األدوية كانت هنا.» اإليدز وباء حلَّ «إن قائًال: أعلن
«أوقفوا إعالناته: عناوين أحد ووفق األموال. وجنْي املرىض لقتل مؤامرًة وتمثِّل سامة،
أن يجب ملاذا الكربى. الدواء رشكات مجموعة تمارسها التي باإليدز الجماعية اإلبادة
لإليدز.» طبيعي حلٌّ ثمة تي»؟ زد «إيه ار بعقَّ مون يتسمَّ أفريقيا جنوب مواطنو يظل
أكثر املتعددة الفيتامينات بأقراص «العالج فيتامني. أقراص صورة يف الحل هذا وجاء
خطر من الفيتامينات املتعددة باألقراص العالج «يحدُّ لإليدز.» سام دواء أي من فاعلية

النصف.» بمعدل اإليدز مرض تطور
إجراء قرَّر ٢٠٠٥ عام ويف األفكار، هذه تعكس عيادات تدير راث رشكة كانت
تركيبتَه وقدَّم كايلتشا، ى تُسمَّ تاون كيب من قريبة صغرية بلدة يف فيتاميناته عىل تجربة
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،٢٠٠٨ عام ويف اإليدز. مرض من متقدمة مراحل يف ألشخاص «فيتاسل»، الخاصة،
الرغم وعىل التجربة. هذه قانونية بعدم أفريقيا جنوب يف العليا تاون كيب محكمة حكمْت
للفريوسات املضادة األدويَة التجربة يف املشاركني أيُّ يتلقى لن إنه يقول راث أن من
األدوية، هذه ْوا تلقَّ قد أقرباءهم إن تقول بشهادات األقارب بعض أدىل فقد القهقرية،

استخدامها. عن التوقف فعيل بشكل منهم وُطلب
كان فقد تماًما. الصحيح املكان إىل األفكار هذه أخذ قد راث ماتياس كان وللفاجعة
لوجود «الناكرين أحد بكونه معروًفا الوقت، ذلك يف أفريقيا جنوب رئيس مبيكي، تابو
كل شخص بمعدل يموتون الناس كان بينما أنه الدويل الرعب أثار وما اإليدز»، مرض
الناشطني من صغرية مجموعة الدِّعاءات ودعًما مصداقيًة هو َمنََح بالده، يف دقيقتني
فيه يتسبَّب ال املرض وأن موجود، غري اإليدز مرض أن مختلفة بُصَور يزعمون كانوا
القهقرية الفريوسات بمضادات العالج وأن يف»، آي «إتش البرشي املناعة نقص فريوس

إلخ. ينفع، مما أكثر أرضار عن يسفر
تدفع الحكومة كانت أفريقيا، جنوب يف اإليدز مرض ذروة خالل مختلفة فرتات يف
املضادة األدوية وأن اإليدز، مرض وراء السبب يعترب ال يف» آي «إتش فريوس بأن
مناسبة، عالجية برامج وضع الحكومة ورفضِت املرىض. تفيد ال القهقرية للفريوسات
الصندوق من نقدية ِمنَح قبول رفضْت كما باألدوية، مجانية تربعات قبول ورفضْت

األدوية. لرشاء العاملي
لألدوية الوطنية أفريقيا جنوب حكومة استخدام حال يف أنه الدراسات إحدى تقدِّر
كيب مقاطعة يف السائدة املعدالت بنفس والعالج للوقاية القهقرية للفريوسات املضادة
دون الحيلولة املمكن من لكان املوضوع)، هذا يف القومية السياسة ِت تحدَّ (التي الغربية
وعدد يف» آي «إتش فريوس بعدوى جديدة إصابة ألف ١٧١ حوايل بلغْت إصابات وقوع
٢٠٠٠ عاَمي بني أن أخرى دراسة وتقدِّر و٢٠٠٧. ١٩٩٩ عاَمي بني وفاة حالة ألف ٣٤٣
شخص مليون ٢٫٢ وفقدان حالة، ألف ٣٣٠ بلغْت حتمية غري وفيات ثمة كان و٢٠٠٥
بالفريوس مصاب طفل ألف ٣٥ ميالد عن فضًال املحتملة، حياتهم معدل من لسنوات
من الفريوس انتقال ضد ورخيص بسيط وقاية برنامج تطبيق عدم بسبب داٍع؛ دون
من يف» آر «إيه ار عقَّ من جرعات ثالث إىل جرعة بني ما يَُحدَّ أن ويمكن للطفل. األم

متوافًرا. الدواء يكن لم ولكن ا. جدٍّ زهيدة بتكلفة هائلة، بصورة الفريوس انتقال
يُدَعى أفريقي جنوب محاٍم وهو ومرءوسه، راث ماتياس زميل أن لالهتمام املثري من
كان األفكار. هذه من بكثري مبيكي تابو تعريف يف إليه الفضل يرجع برينك، أنطوني
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التسعينيات منتصف يف اإليدز» مرض «إنكار بموضوع املتعلِّقة املادة عىل عثر قد برينك
أنه بد ال األمر بأن مقتنًعا صار والقراءة، البحث من الكثري وبعد العرشين، القرن من
جوهانسربج صحف إحدى يف تي» زد «إيه عقار عن مقاًال كتب ،١٩٩٩ عام ويف صحيح.
تواصل بارز. فريوسات عاِلم مع علني نقاش عن املقال أسفر الجحيم». من «دواء بعنوان
خبريًا. باعتباره به ب وُرحِّ دار، الذي النقاش من نَُسًخا إليه مرسًال مبيكي، مع برينك
من املتهوِّسني األشخاص شأن من الرفع خطر عىل صادمة شهادة الحالة هذه وتعترب

نقاشات. يف معهم االنخراط خالل
برينك وصف راث، ماتياس لدى العمل لطلب أرسله الذي األول التغطية خطاب يف
بمقاالتي ومعروف أفريقيا، جنوب يف اإليدز مرض وجود معاريض «رائد بأنه نفسه
وهو الصدد، هذا يف السيايس وبنشاطي اإليدز، أدوية فاعلية وعدم يَّة ُسمِّ عن الكاشفة
بمنع األوامر يصدران تشاباالال-ميسمانج د. الصحة ووزيرة مبيكي الرئيس جعل ما

«.١٩٩٩ عام يف الدواء تداول
الفريق كان دربان. يف السمعة سيِّئ الدويل اإليدز مؤتمر ُعقد ،٢٠٠٠ عام يف
من وكان اإليدز»، مرض «بمعاريض مسبقة بصورة متخًما ملبيكي الرئايس االستشاري
جميع حظر وجوب رازنيك اقرتح األول، اليوم يف رازنيك. وديفيد ديوسربج بيرت ضمنهم
عن أفريقيا جنوب تتوقَّف أن ورضورة املبدأ، حيث من يف» آي «إتش فريوس اختبارات
«لو قال: إذ عدمه؛ من يف» آي «إتش فريوس وجود الكتشاف الدماء إمدادات فحص
هذا لطبَّقُت … املضادة يف» آي «إتش فريوس أجسام اختبارات حظر سلطة يل كانت
الهائل التغيري حول بشهادتهم األفارقة األطباء أدىل وعندما شامل.» نحو عىل اإلجراء
«أي يَر لم إنه رازنيك قال ومستشفياتهم، عياداتهم يف اإليدز مرض فيه تسبَّب الذي
اإلعالم، وسائل بدخول مسموًحا يكن لم اإليدز. بمرض تتعلَّق كارثة وجود عىل دليل»
بيرت إن الصحفي قال حاًرضا. فويس» «فيليدج صحيفة من صحفي ثمة كان لكن
إنه حتى األفريقي، الطبي الواقع عن البعد كل بعيًدا تقديميٍّا عرًضا «قدَّم ديوسربج
ما هو اإليدز يكن لم اقتناع.» عدم يف رءوسهم يهزون املحليني األطباء من كثريًا جعل
العالجات بل يقولون، اإليدز معارضو كان مثلما واألطفال، ع الرُّضَّ بحياة يودي كان

القهقرية. للفريوسات املضادة
اإليدز» «معاريضمرض رصاع مقاِرنًا العاَلم قادة إىل خطابًا مبيكي الرئيس أرسل
يف الفعل ردَّ بوست» «واشنطن صحيفة ووصفْت العنرصي. الفصل نظام ضد بالرصاع
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الخطاب وتوقيت نربة من البالغة بالصدمة املسئولني بعض «شعر قائلة: األبيض البيت
األقل، عىل منهم اثنني إن حتى — دربان يف يوليو ملؤتمر النهائية االستعدادات خالل —
خرج ال.» أم حقيقيٍّا الخطاب كان إذا مما التأكد بوجوب شعرا دبلوماسية، مصادر وفق
منهم أكرب عدًدا لكن باالشمئزاز، شاعرين للمؤتمر مبيكي خطاب من املبعوثني من مئات
وناشط باحث ٥٠٠٠ ع ووقَّ واالرتباك. بالحرية يشعرون كانوا بأنهم أنفسهم وصفوا
االدِّعاءات خاص، نحو عىل وانتقدْت، ناقشْت وثيقة وهو دربان، إعالن عىل العالم حول
وجه وعىل اإليدز». مرض «معاريض ل — منها اعتداًال األكثر األقل عىل — واملخاوف

الفقر: جراء ببساطة يموتون كانوا الناس بأن االتهام ناقشت التحديد،

فريوس أو يف-١» آي «إتش فريوس بسبب يحدث اإليدز مرض أن عىل األدلة إن
أي مع الحال هو ومثلما … ملتبسة وغري وشاملة، قاطعة، يف-٢» آي «إتش
درجة تحديد يف دوًرا متعددة مشرتكة عوامل تلعب أخرى، مزمنة َعْدوى
ويُعانون التغذية، سوء من يُعانون الذين األشخاص فيميل املرض. خطورة
عرضًة أكثر يكونوا ألن السن، كبار من يكونون أو أخرى، أمراض من بالفعل
لكن يف». آي «إتش فريوس بعدوى اإلصابة إثر اإليدز ملرض الرسيع للتطور
يف» آي «إتش فريوس أن عىل العلمية األدلَة العوامل هذه من أيٌّ يُضِعف ال
من املرض انتقال من الحدُّ ويمكن … اإليدز مرض يف الوحيد املتسبِّب هو
قصرية فرتات عىل جرعات تناُول خالل من أكثر أو النصف إىل الطفل إىل األم
يكون ال ربما الدول إحدى يف ينجح ما إن … للفريوسات املضادة األدوية من
أن أوًال الجميع يدرك أن يجب املرض، مناقشة عند لكن أخرى. دولة يف مالئًما
تطوير إىل الخرافات، ال البحوث، وستؤدي . العُدوُّ هو يف» آي «إتش فريوس

ثمنًا. وأقل فاعليًة أكثر عالجات

أن املبدأ، حيث من أفريقيا، جنوب حكومة رفضْت ،٢٠٠٣ عام فحتى نفًعا. هذا يُْجِد لم
حينها وحتى القهقرية، للفريوسات مضادة أدوية باستخدام مناسبة عالجية برامج تضع
مكثفة حملة بعد إال الجنون هذا ينقشع ولم كبري. حماس يف توضع كهذه برامج تكن لم
حكومة تصويت بعد حتى لكن العالج، تنشيط حملة مثل املحلية املنظمات بها قامْت
ويف مقاومة. ثمة تزال ال كانت األدوية، بتناول السماح لصالح األفريقي الوطني املؤتمر
يف» آي «إتش بفريوس املصابني األشخاص من األقل عىل ٪٨٥ كان ،٢٠٠٥ عام منتصف
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وكانت يرفضونها. يزالون ال القهقرية للفريوسات مضادة أدوية إىل يحتاجون كانوا ممن
شخص. مليون حوايل تعادل النسبة هذه

معظمها أتْت إذْ واحد؛ رجل مقاومة من غوًرا أبعد بالطبع، املقاومة، هذه مضْت
معارضة باعتبارها ميسمانج، كانت تشاباالال-ميسمانج. مانتو مبيكي، صحة وزيرة من
التليفزيون يف رسور يف تَظَهر يف»، آي «إتش فريوس لعالج الطبية لألدوية قوية
عدد عن تُسأل عندما وتراوغ وتنفعل فوائدها، قيمة من والتقليل مخاطرها، عن للحديث
«الضغط» ل ترضخ لن أنها ٢٠٠٥ عام يف وأعلنْت اًال. فعَّ عالًجا ْون يتلقَّ الذين األشخاص
للفريوسات املضادة باألدوية مريض ماليني ثالثة عالج هدف لتحقيق عليها الواقع
اآلثار من املرىض تحذير ستواصل وأنها التغذية، أهمية تجاهلوا الناس وأن القهقرية،
الصدد. هذا يف ساحتنا بُرِّئت «لقد قائلة: القهقرية، للفريوسات املضادة لألدوية الجانبية

نأكل.» ما فنحن
بعمل علنًا تشاباالال-ميسمانج أشادْت وقد عجيب. نحو عىل مألوفة عبارة هذه
من للرسور مدعاًة األكثر ولعل أنشطته. طبيعة تستقيص أن ورفضْت راث، ماتياس
التغذية ت مجالَّ من النوع لهذا رشًسا مناًرصا تَُعدُّ تشاباالال-ميسمانج أن ذلك كل بني
بالنسبة ا جدٍّ مألوفة صارْت قد أنها بد ال والتي األسبوع، نهاية يف تُقرأ التي الفاخرة

إليك.
والبطاطس والليمون، والثوم، الشمندر، اإليدز لعالج تدعمها التي العالجات وتشمل
دولة يف الصحة وزيرة عن املنقولة ما، نوًعا املألوفة االستشهادات من ولعل األفريقية.
ال الليمون وقرش الطازج «الثوم اإليدز: مرض جراء يوميٍّا شخص ثمانمائة فيها يموت
ممثلو وصف وقد املرض.» ضد أيًضا يَِقيَان بل جميلني، وبرشة وجًها فقط يمنحانك
يف ٢٠٠٦ عام يف لإليدز العاملي املؤتمر يف أفريقيا لجنوب املخصصة املنصة الدول
وبعض الثوم، بعض من تألَّفْت فقد سلطة»؛ «كشك عن عبارة كانت بأنها تورونتو
صناديق بعض وأُضيفْت متنوعة. أخرى وَخْرضاوات األفريقية، والبطاطس الشمندر،
اللحظات يف مقرتضة كانت — قيل كما — لكنها الحًقا، للفريوسات املضادة األدوية

املؤتمر. يف األخرى الدول ممثيل من األخرية
بحوث عليها تَْجِر لم وأفكارهم عالجاتهم أن إىل اإلشارة البديل الطب معالجو يحب
املفضلة الَخْرضاوات حالة ويف صحيح، غري هذا يكون ما غالبًا اآلن، تعرف ومثلما كافية.
البعد كل بعيدة كانت نتائج عن أسفرْت بالفعل، بحوث أُجريْت الصحة، وزيرة لدى
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قدمْت أفريقيا، جنوب إذاعة يف األمر هذا حول معها لقاء إجراء وعند واعدة. كونها عن
شمال غداء حفل يف مناقشة أيِّ يف سماعها املرء ع يتوقَّ التي اإلجابات تشاباالال-ميسمانج

البديلة. العالجات عن لندن
نباتها أن إىل أشارْت التي ستلنبوش، جامعة من اآلتية األبحاث عن أوًال ُسئلْت
يتناولون الذين لألشخاص حقيقيٍّا خطًرا يمثِّل ربما األفريقية، البطاطس املفضل،
فريوس لعالج األفريقية البطاطس عىل التجارب إحدى أُوِقفت وقد اإليدز. لعالج أدوية
بتثبيط أصيبوا النبات خالصة ْوا تلقَّ الذين املرىض ألن نظًرا إتمامها؛ قبَل يف» آي «إتش
بعد — ضارٌّ يشء وهو — «٤ دي «يس خاليا عدد يف وانخفاض العظم، نخاع يف حادٍّ
قطط إىل نفسه النبات من الخالصة إعطاء جرى عندما ذلك، إىل باإلضافة أسابيع. ثمانية
بالكامل القططي اإليدز ملرض أكثر استسلمْت القططية، املناعة نقص بفريوس مصابة
أن يبدو ال الخالصة. تتناول لم التي الضابطة القطط مجموعات من أرسع بصورة

اإليدز. من للشفاء جيًدا رهانًا تُعترب األفريقية البطاطس
من أبحاثهم يعيدوا أن الباحثني عىل أن رأْت إذ ذلك؛ مع تشاباالال-ميسمانج اختلفْت
كانوا الذين يف» آي «إتش بفريوس املصابني األشخاص ألن ملاذا؟ جيًدا. و«يبحثوا» جديد،
وطالبْت بأنفسهم. ذلك وقالوا نًا، تحسُّ أظهروا قد كانوا األفريقية البطاطس يتناولون
هذا أن ملجرد ذلك منازعة يجب هل بالتحسن، يشعر إنه شخص قال إذا تعرف: بأن
أن يجب هل بتحسن، يشعر إنه ما شخص يقول «عندما علميٍّا؟ إثباتُه يَْجِر لم التحسن
عليك»؟!» األبحاث بعض بإجراء أقوم أن «يجب بتحسن»، تشعر أنك أظن ال «ال، أقول:
«ِعلم أجابت: آلرائها، علمي أساس أي ثمة يكون أن يجب كان إذا عما سؤالها وعند

َمن؟»
نحو عىل استُغلَّت قارة فهذه ساحٍة. إبراءَ يكن لم إن دليل، هناك يكون وربما
املال رأس خالل من ثم االستعماري، الغزو خالل من أوًال املتقدِّم؛ العاَلم ِقبَل من مريع
يف تماًما عبثيًة الغربي والطب اإليدز مرض حول املؤامرة نظريات تعترب وال العاملي.
عىل تجارب بإجراء متلبسًة الدواء صناعة رشكات ضبط بالفعل جرى وقد السياق. هذا
املتقدِّم. العاَلم يف مكان أي يف اإلطالق عىل ممكنًا يكن لم ما وهو أفريقيا، يف عقاقري
إىل ويشريون اإليدز، مرض ضحايا أكرب يَبْدون السود األفارقة أن يف كثريون ويتشكَّك
ثمة وكانت العنرصي؛ الفصل نظام حكومات وضعتْها التي البيولوجية الحرب برامج
أداًة؛ كان ربما يف»/اإليدز آي «إتش فريوس حول العلمي الخطاب أن يف أيًضا شكوك
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حول استغالًال أكثر غربية واقتصادية سياسية أجندات لنرش استُِغلَّ طروادة حصان
فقر. مشكلة مجرد حقيقتها يف هي مشكلة

حديثة، تطورات فيها الذاتي والحكم االستقالل يعترب جديدة، دول أيًضا وهذه
من قرون بعد لها حقيقية ثقافية وُهوية تجارية قَدم مْوطئ تَِجَد أن أجل من وتُصاِرع
باالستقالل، يتَّسم كان ماٍض مع مهمة وصٍل حلقَة التقليدي الطبُّ ويمثل االستعمار.
غريرضوري؛ نحو عىل — القهقرية للفريوسات املضادة األدوية كانت ذلك، إىل وباإلضافة
نجاًحا حققْت هذا ملقاومة تحركات ظهور وحتى الثمن، باهظة — وعبثي نهم نحٍو

لذلك. نتيجة الطبي العالج ي تلقِّ من األفارقة من الكثري ُمنع جزئيٍّا،
خصائصنا لنا جميًعا أننا ننىس وأن بأنفسنا، نعتدَّ أن للغاية علينا السهل من
عىل األمثلة ومن العامة، للصحة معقولة برامج تقبُّل دون تُحول التي الغريبة الثقافية
برامج أن يُظِهر املثال، سبيل عىل األدلة، من وجيه أساس وثمة . الثالثيُّ التطعيُم هذا
مراًرا ُرِفضت االسرتاتيجية هذه لكن يف»، آي «إتش فريوس انتشار من تحدُّ اإلِبَر تباُدل
تموِّلها التي التنموية الخريية فالجمعيات ال». قل «فقط اسرتاتيجية لصالح وتكراًرا
اقرتاح وأي النسل، تنظيم أنشطة يف االنخراط ترفض األمريكية املسيحية الجماعات
الفرق الخصوبة يف التحكُّم فيها يشكِّل قد التي الدول يف وحتى باإلجهاض، يتعلَّق
املبادئ وهذه باردة. َوِرعة بنظرٍة املوضوعات هذه تقابَل الحياة، يف والفشل النجاح بني
الرئاسية الطوارئ خطة وهي — «ِببفار» إن حتى الرسوخ، غاية يف العملية غري األخالقية
املعونة أموال ى يتلقَّ َمن كل أن عىل ْت أرصَّ — اإليدز مرض انتشار من للحدِّ األمريكية
محرتيف من أيٍّ مع الجنس يمارس بأالَّ بوضوح فيه يَِعُد إقراًرا ع يوقِّ أن يجب الدولية

الدعارة. ممارسة
مخالطة أن يل يبدو لكن املسيحية، الِقيَم نظاِم حياَل الحس فاقدي نبدو أال يجب
اإليدز؛ مرض ملكافحة الة فعَّ سياسة أي يف األساس حجَر يُعترب الدعارة ممارسة محرتيف
محرتفو يمثِّل فيما للمرض»، الناقل «العامل يكون ما دائًما تجاريٍّا يُماَرس الذي فالجنس
املحك. عىل غموًضا أكثر أخرى موضوعات ثمة لكن كبريًا، خطر مصدر الدعارة ممارسة
يهيِّئ فهذا والتمييز، للعنف يتعرَّْضَن ال بحيث للعاهرات القانونية الحقوق ُضِمنت إذا
يمكن وبذلك الجنس، ممارسة عند الذكري للواقي العام باالستخدام للمطالبة تمكينَهن
مع الِعْلم يلتقي هنا بأكمله. املجتمع يف االنتشار من يف» آي «إتش بفريوس اإلصابة منع
يعترب تقطنه، هادئ حي أي يف وجريانك، أصدقائك إىل بالنسبة حتى ربما لكن الثقافة.
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من أهميًة أكثر املخدرات وتعاطي الجنس ممارسة عن االمتناع إىل الداعي األخالقي املبدأ
تابو من حماقًة أقلَّ هؤالء يعترب ال حينئٍذ وربما اإليدز، مرض جراء يموتون الذين البرش

مبيكي.
راث ماتياس الفيتامني أقراص صناعة رائُد أقحم الذي السياق هو هذا كان إذن
أوروبا يف راكمها قد كان التي الثروة خالل من ومكلِّفة، بارزة بصورة فيه، نفَسه
عىل للسخرية، مجال أي دون لالستعمار مناهضة مخاوف وجود مستغالٍّ وأمريكا،
وحققْت الخارج. يف مصنع يف مصنَّعة أقراًصا يطرح أبيض رجًال كان أنه من الرغم
عىل دليًال باعتبارهم األفراد املرىض ترويج يف وبدأ هائًال. نجاًحا وعياداته إعالناته
أبطال أن من الرغم عىل الفيتامني، أقراص تناول من ق تتحقَّ أن يمكن التي الفوائد
عن سؤالها وعند اإليدز. جراء الحقيقة يف وا تُُوفُّ قد نجاحه قصص أشهر من بعٍض
«ال قائلة: تشاباالال-ميسمانج الصحة وزيرة أجابْت وا، تُُوفُّ الذين النجوم من راث مرىض
بسبب توفيت أنني يُت، تُوفِّ ثم الحيوية املضادات أتناول كنُت إذا أنني بالرضورة يعني

الحيوية.» املضادات
التدخل، باستمراٍر أفريقيا جنوب ساسُة رفض فقد ذاك؛ موقفها يف وحدها ليست
عن بأنفسهم النأَي الحكوميني املسئولني أرفُع رفض كما له، الحكومة دعَم راث ويدَّعي
إن لتقول اإلعالم وسائل يف تشاباالال-ميسمانج ظهرْت فقد أنشطته. نقَد أو عملياته
داعم.» تأثري فهو عليه، تأثري أي لها كان وإن الحكومة. موقف تقوِّض «ال راث مؤسسة
إجراء، أي الحكومة اتخاذ عدم من الشديد السخط من وبدافع ،٢٠٠٥ عام يف
إىل ًها موجَّ مفتوًحا خطابًا أفريقيا جنوب يف بارًزا طبيٍّا ممارًسا ١٩٩ من مجموعة عْت وقَّ
وجاء راث. مؤسسة ضدَّ إجراءات باتخاذ مطالبني الغربية، كيب يف الصحية السلطات
تناول عن التوقف عىل عهم تشجِّ إعالنية حمالت مرضانا «تغمر كاآلتي: الخطاب نص
«إتش بفريوس مصابني مرىض مع بتجارب منا كثري مرَّ لقد حياتهم. تنقذ التي األدوية
للفريوسات املضادة األدوية تناول عن التوقف جرَّاء للخطر صحتهم تعرضْت يف» آي

املؤسسة.» هذه تمارسها التي لألنشطة نظًرا القهقرية؛
من دعًما القْت قد أنشطته أن زعم إنه بل توقف. دون راث إعالنات تتواصل
العاملية، الصحة منظمة ذلك يف بما التابعة، والهيئات الرُّعاة من ضخمة قائمة ِقبَل
والهيئات املنظمات هذه أصدرْت وقد اإليدز. ملكافحة املتحدة األمم وبرنامج واليونيسيف،
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بوقاحة يتحىلَّ الرجل أن شك ال وأنشطته. ادِّعاءاته وضوح يف تستنكر بيانات جميًعا
متناهية.

الخطأ قبيل من سيكون لة. املفصَّ العلمية املزاعم من بالعديد أيًضا إعالناتُه تعجُّ
هذه بعض نتقىصَّ أن يجب لذا القصة؛ هذه يف العلمي الجانب نهمل أن جانبنا من
هارفرد جامعة دراسات إحدى عىل ركَّزْت التي املزاعم تلك خاصة منتهاها، إىل املزاعم
يف منها أجزاءٌ ظهرْت كاملة، إعالنية صفحٍة يف الدراسة هذه وصف وقد تنزانيا. يف
هذه إىل يشري أنه هنا أذكر أن ويجب تريبيون». و«هريالد تايمز» «نيويورك صحيفتَْي
الصحف يف عمله عىل تُثني إخباريًة تغطيًة ى تلقَّ قد كان لو كما املدفوعة اإلعالنات
الفيتامينات املتعددة الغذائية الت املكمِّ أن البحث هذا أظهر فقد حال، أي عىل نفسها.
توجد ال النامي. العاَلم يف اإليدز بمرض املصابني لألشخاص مفيدة تكون أن يمكن
بعض ق تحقِّ قد الفيتامينات بأن لالعتقاد كثرية أسباب وثمة النتيجة، هذه يف مشكلة

متكرِّرة. بصورة التغذية لسوء ويتعرضون مرىض ألشخاٍص الفائدة
بتوزيعهن وقاموا يف» آي «إتش بفريوس مصابة حبىل امرأًة ١٠٧٨ الباحثون أرشك
كنَت إذا أخرى، مرًة الِحْظ وهمي. عالج أو الفيتامني من غذائي ل مكمِّ إما لتناول عشوائيٍّا
صحيح، نحو عىل أُجريْت الفيتامينات، عىل كبرية أخرى تجربة هذه أن ذلك، يف ترغب
وهو العلمي، البحث يف الرئييس التيار إىل ينتمون علماء أجراها حكوميٍّا، تمويًال وموِّلت

موجودة. غري الدراسات هذه مثل أن من التغذية ُمختَيص مزاعم يُخاِلف ما
املائة يف ٢٥ صار الدراسة، نهاية ويف أعوام، عدة مدى عىل النساء متابعة جرْت
٣١ بنسبة مقاَرنًة نَْحبَهن، قَضنْيَ أو املرض غاية يف الفيتامني أقراص يتناوْلَن ممن
يف أيًضا إحصائية داللة ذات فائدة ثمة كانت وهميٍّا. عالًجا يتناوْلَن ُكنَّ ممن املائة يف
لم الفريوسية. واألحمال يف») آي «إتش نشاط مقاييس (أحد «٤ دي «يس خاليا عدد
بالفوائد مقارنتها يمكن وال — األحوال من حال بأي مثري يشء أي النتائج هذه يف يكن
— الحياة إنقاذ يف تسهم التي القهقرية للفريوسات املضادة لألدوية لإلثبات القابلة
يمكنها الرخيصة، العامة الفيتامني أقراص أو ن، املحسَّ الغذائي النظام أن تُظهر لكنها
إىل — طفيف نحو عىل — الحاجة لتأجيل نسبيٍّا مكلِّفة وغري بسيطة طريقة تمثل أن

املرىض. بعض لدى يف» آي «إتش فريوس عالج تناول يف البدء
ق تتفوَّ الفيتامني أقراص أن عىل دليل إىل الدراسة هذه تحوَّلْت فقد راث، يَدْي بني أما
للفريوسات املضادة العالجات وأن يف»/اإليدز، آي «إتش فريوس عالج يف األدوية عىل
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البيضاء.» الدم خاليا ذلك يف بما الجسم، يف الخاليا بجميع ا حادٍّ دماًرا «تُلِحق القهقرية
وباء وانتشار املناعية االضطرابات تفاقم إىل تؤدِّي بل ن، تحسِّ «ال كانت أنها واألسوأ
أصدروا إنهم حتى بالهلع، العامة للصحة هارفرد كلية من الباحثون أُصيب اإليدز.»
غاية نحو عىل فيه ون وينصُّ األدوية، لتناول دعمهم عىل فيه يؤكِّدون صحفيٍّا بيانًا مًعا
التي النتائج تقديم أساء قد راث ماتياس أن عىل ملتبس، غري جالء ويف الوضوح، يف

إجراء. أي اتخاذ عن اإلعالمية التنظيمية الجهات وعجزِت إليها. لوا توصَّ
كانت ومريعة. محريًة برمتها القصة تعترب الدائرة، هذه خارج هم َمن إىل بالنسبة
إيريك ح ورصَّ ومضلِّلة»، صحيحة «غري باعتبارها راث إعالنات استنكرْت قد املتحدة األمم
رائًدا كان رجل وهو أفريقيا، جنوب يف حدود بال أطباء منظمة مكتب رئيس جومريي،
قائًال: أفريقيا، جنوب يف القهقرية للفريوسات املضادة األدوية باستخدام العالج مجال يف
دليل أي دون معروف غري عالج طريق عن اجتذابهم خالل من الناس يقتل الرجل «هذا

راث. فقاضاه علمي.»
دعاوى أقام فقد قضائيٍّا، راث الحقها التي وحدها حدود بال أطباء منظمة تكن لم
أبحاث مجال يف أستاذ ضد خسارتها أو عنها بالتنازل انتهْت ومكلِّفة طويلة قضائية

وآخرين. اإلعالم، وسائل يف له منتقدين وضد اإليدز،
هذه كانت كثرية، لسنوات العالج. تطبيق حملة ضد رشاسًة األكثر حملتُه كانت
عىل الحصول أجل من حمالت تُطِلق التي أفريقيا جنوب يف األساسية املنظمة هي املنظمة
أوًال: جبهات؛ أربع عىل حربًا تشنُّ وكانت أفريقيا، جنوب يف للفريوسات املضادة األدوية
للمواطنني. عالجية برامج وضع عىل إلجبارها محاولة يف حكومتها؛ ضد حمالت تطلق
عىل كاملة أسعار لفرض بحاجة أنها تدَّعي التي الدواء، صناعة ضد تحارب ثانيًا:
من الرغم عىل جديدة، أدوية وتطوير األبحاث تمويل أجل من النامية الدول يف منتجاتها
ق تتحقَّ أمريكي دوالر مليار ٥٥٠ إجمايل من تنفق، — سنرى مثلما — الدواء صناعة أن
البحوث عىل تنفقه ما ضعف اإلدارية واألعمال الدعاية عىل لها، عاملية سنوية كأرباح
بلدات إىل ينتمني سود نساء من معظمها يف تتألَّف محلية، منظَّمة هذه ثالثًا: والتطوير.
لضمان الواقع، أرض عىل العالج باستخدام والتوعية الوقاية مجال يف مهمة بأعمال تقوم
األشخاص املنظمة تحارب أخريًا: أنفسهم. وقاية وكيفية متاح، هو بما الناس معرفة

وأمثاله. راث ماتياس يسوقها التي املعلومات يُروِّجون الذين
مواد بتوزيع فيقوم الجماعة؛ هذه ضد ضخمة حملة إطالق عاتقه عىل راث أخذ
الجماعية اإلبادة و«أوقفوا تقتلك.» العالج تطبيق حملة «أدوية إن تقول ضدها، إعالنية

202



اآلن الطبيب سيقاضيك

اآلن ستحزر مثلما — زاعًما الكربى.» الدواء رشكات مجموعة تمارسها التي باإليدز
اإليدز مرض أزمة إطالة إىل تهدف الدواء رشكات جانب من دولية مؤامرة ثمة أن —
حملة أن بد وال حاًال. أسوأ املرىض تجعل أدوية إعطاء خالل من أرباحها زيادة لصالح
ماتياس تنتقد ألنها املؤامرة؛ هذه من جزءٌ املؤامرة، طرح يميض مثلما العالج، تطبيق
العالج تطبيق حملُة تؤيد ماكيث، جيليان أو هولفورد باتريك عن أكتب ومثلما راث.
الحملة تُعترب لراث، الرتويجية املواد يف لكن الجيدة. والتغذية الغذائية العاداِت تماًما
الحملة أفصحِت هائًجا». و«كلبًا طروادة» «حصان بمنزلة الدواء، صناعة جبهات إحدى
كهذه؛ عالقة وجود عن يكشف لم ما وهو وأنشطتها، تمويلها مصادر عن كامًال إفصاًحا
املوضوع، هذا حول قضيًة خرس بل ذلك، عكس إىل يشري دليل أي راث يقدِّم لم حني يف

أحرزه. نًرصا كانت لو كما القضية لهذه خسارته يُقدِّم إنه بل يصمت، لم لكنه
بالنسبة أعرفه يشء أقرب وهو أحمد، زاكي اسمه رجل العالج تطبيق حملة س مؤسِّ
الذي العنرصي الفصل نظام تسمية وفق ن، ملوَّ أفريقي جنوب هو البطل. نموذج إىل
ستفعل كنَت وربما مدرستَه، يحرق أن حاول عرشة، الرابعة يف كان عندما ظالله. يف نشأ
العنيف األبيض النظام ظل يف وُسجن عليه فُقبض مشاِبهة. ظروف يف ذاته اليشء أنت
ومصاب أيًضا، الجنس مثيل هو ذلك. نه يتضمَّ كان ما بكل أفريقيا، جنوب يف الوحيش
حتى القهقرية للفريوسات املضادة األدوية يتناول أن ورفض يف»، آي «إتش بفريوس
العام، الصحية الرعاية نظام مظلة تحت هم َمن لكلِّ واسع نطاق عىل متوافرة صارْت
شخيص بشكل نوشد عندما وحتى اإليدز، مرض جراء املوت وشك عىل كان عندما حتى
للفريوسات املضادة لألدوية املنارصين أحد مانديال، نيلسون ِقبَل من نفسه يُنِقذ أن

أحمد. ولنشاط القهقرية
فقط ليس برمتها، القصة هذه يف تأكيد بكل نقطة أحطِّ إىل أخريًا نأتي واآلن،
كله. العالم حول البديل العالج حركة إىل بالنسبة لكن راث، ماتياس حركة إىل بالنسبة
املوظف قدَّم هائلة، إعالمية تغطية ضوء ويف ضخم، عام ازدهار ظل يف ،٢٠٠٧ عام يف
حملة منظمة رئيس أحمد، زاكي ضد رسمية شكوى برينك، أنطوني راث، لدى السابق
متَّهًما الهاي، يف الدولية الجنائية املحكمة إىل بشكواه بعث فقد وللغرابة، العالج. تطبيق
عالج أدوية عىل للحصول ناجحة حمالت إلطالقه جماعية إبادة جرائم بارتكاب أحمد

أفريقيا. جنوب ملواطني يف» آي «إتش فريوس
برينك إن أفريقيا. جنوب يف اإليدز» مرض «معاريض نفوذ مدى تفسري يصعب
الحكومية اإلخبارية اإلعالم وسائل يف اتهاماته ونُرشت مهمة، صداقات يمتلك رجل محاٍم،
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جادة. إخبارية قصة باعتبارها — الغربية املثلية الصحفية اإلعالم وسائل بعض ويف —
اتهامات قرءوا قد املوضوع هذا عن كتبوا الذين الصحفيني أولئك من أيٍّا أن أعتقد وال

نهايتها. إىل برينك
فعلُت. ولكنني

األدوية مناهضة حول مألوفًة مادًة األوىل والخمسون السبع الصفحاُت تقدِّم
يف كثريًا األمور تتدهور والخمسني، الثامنة الصفحة يف لكن اإليدز»، مرض و«معاريض
يعتقد ما برينك يقرتح إذ وجنونًا؛ سوءًا أكثر يشء إىل لتتحول فجأًة هذه «االتهام» وثيقة
انتقائيٍّا، النصوص بتحرير أُتَّهم أن يف أرغب ال وألنني لزاكي. املالئم العقاب سيكون أنه
ترى أن تستطيع بحيث تحريري، تدخل أي دون بالكامل، الجزء ذلك لك هنا سأعرض

بنفسك: فيه ما وتستشعر

املناسبة الجنائية العقوبة
يف الشخيص املبارش الجنائي وضلوعه أحمد جريمة وفداحة حجم إىل بالنظر
مع الشكوى هذه بتقديم ف أترشَّ هو، عباراته بحسب األشخاص»، آالف «وفاة
بموجب عقوبة أقىص الدولية الجنائية املحكمة فرض بوجوب االحرتام وافر
قفص يف األبد إىل سجنه تحديًدا األسايس، روما قانون من (ب) ٧٧–١ املادة
شديد فلورسنت مصباح إضاءة مع والخرسانة، الصلب من صغري أبيض
حديقة يف يوميٍّا للعمل إال انوه سجَّ يُخِرجه وال ملراقبته، الوقت طوال اإلضاءة
التي األوقات ذلك ويشمل الغذائية، باملواد غنية َخْرضاوات لزراعة السجن
التي يف» آر «إيه أدوية تناول عليه املجتمع، إىل دينه يسدِّد وحتى فيها. تُمطر
صباًحا، كاملة، طبية بجرعات لصيق طبي إرشاف تحت يوميٍّا وجودها يزعم
يُدفع بل للدواء، بالخضوع تظاهره دون للحيلولة انقطاع، دون وليًال، وظهًرا،
عض إذا — أو بإصبع، بالقوة فتِحِه بعد َمِريئه عرب األمر، لزم إذا بالدواء،
تقييده بعد ذراعه يف بالدواء يُحَقن — ينبغي مما أكثر ورصخ وركل اإلصبع
الحركة عن يتوقف أن إىل ورقبته، ومعصميه كعبيه، حول بقيود حداجة يف
وخبثًا، ومقتًا ا رشٍّ األكثر البالء هذا من نهائيٍّا التخلص يجري حتى تماًما،
أصاب الذي البرشي، بالجنس حلَّ الذي األخالقي، الوازع عن البعد كل والبعيد
طوال فقراء، ومعظمهم السود، من معظمهم أفريقيا، جنوب مواطني م وسمَّ
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تطبيق وحملة هو فيه ظهر الذي اليوم منذ اآلن، الزمان من َعْقد من يقرب ما
املشهد. يف العالج

.٢٠٠٧ يناير من األول يف أفريقيا، جنوب تاون، كيب يف وقع

برينك أنطوني

انتظارها.» وطال تماًما «صحيحة بأنها راث مؤسسة ِقبَل من الوثيقة وُوصفِت

جنوب حتى أو أحمد، زاكي أو برينك، أنطوني أو راث، ماتياس حول تدور ال القصة هذه
تقوِّض أن يمكن وكيف األفكار، عمل بطريقة الخاصة الثقافة حول تدور بل أفريقيا،
وينتقد آخرين، أكاديميني األكاديميون وينتقد آخرين، أطباء األطباءُ ينتقد الطريقة. هذه
راث ماتياس إن األفكار. تتطور وهكذا وصحي، عادي يشء هذا آخرين. ساسة الساسُة
الربيطانيني الرشكات أصحاب تماًما يشبه وهو أوروبا، يف ُصِنع البديل، بالطب معاِلج

عاَلمهم. إىل ينتمي إنه الكتاب. هذا يف رأيناهم الذين
البديل بالطب معالج أيُّ يُهبَّ لم القضية، هذه يف املتطرفة املواقف من الرغم وعىل
أنشطة من فقط واحد جانب ولو لينقد العالم، يف مكان أيِّ يف واحد، تغذية ُمختَص أو
مستمرٌّ براث فاالحتفاء ذلك؛ عن يكون ما أبعد األمر إن الواقع، يف وزمالئه. راث ماتياس
العالج حركة يف بارزة شخصيات أشاهد وأنا حقيقية دهشة يف جلسُت لقد اليوم. حتى
املحارضة (هذه عامة محارضة يف راث ماتياس عىل تُثني املتحدة اململكة يف البديل بالطب
الطبيعية الصحة منظمات تزال وال ذلك). يف شك أي وجود حال بالفيديو، لديَّ لة مسجَّ
وُدعيَِت ألعماله. الرتويج املثلية املعالجة نرشات وتواصل راث. عن الدفاع يف مستمرة
َرفضِت لكنها املدوِّنني، ِقبَل من للتعليق بالتغذية العالج مُلختَيص الربيطانية الجمعية
فتجدهم والنفاق؛ للِمراء يلَجئُون سوف ادِّعاءاتهم تحدِّي عند هؤالء فمعظم الدعوة.
وينشق األمام إىل واحد شخص يتقدم ولن ا.» حقٍّ األمر عن كثريًا أعرف ال «آه، يقولون:

الصف. عن
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وعىل منهجية، بصورة قادرة غري أنها بأكملها البديل العالج حركة أثبتْت لقد
أن حتى تستطيع ال أنها لدرجة نقدي، ذاتي تقييم عمل عىل الخطورة، شديد نحو
من اآلالف عرشات أُدِرج اإلطار هذا ويف راث؛ حالة مثل حالة يف نْقد أي لتوجيه تتقدَّم
يف حدٍّ. أقىص إىل األفكار تفسد هكذا املزيد. ذلك وغري واملديرين، والُكتَّاب، املمارسني،
بأن أدفع سوف الفصل، هذا إدراج من أتمكَّن أن قبل ُكتبْت التي الكتاب، هذا خاتمة

وفكرية. ثقافية مخاطر هي ناقشناها التي األمور تشكِّلها التي الكربى املخاطر
مخطئًا. أكون ربما
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؟ التقليديرشٌّ الطب هل

العامة؛ عىل مبارشة مزاعمهم ممارسوه يطرح البديل. العالج صناعة هي تلك كانت إذن،
املستخَدمة نفَسها الصناعة ِحيَل يستخدمون وبينما أكرب، ثقايف ماٍل برأس يحَظْون لذا
لذا وضوًحا؛ أكثر وأخطاؤهم اسرتاتيجياتهم تُعترب — رأينا مثلما — الدواء صناعة يف

اللعبة. سقف نرفع أن علينا أخرى، مرة واآلن، مالئمة. تعليم كأداة يصلحون
أن عن نتحدَّث فلن نرجسيتك؛ عن أيًضا تتسامى أن عليك سيكون الفصل هذا يف
االستشاري طبيبك أن أو األحيان، بعض يف مترسًعا يكون بك الخاص العام املماِرس
نناقش ولن بركبتك، ألمَّ ما تحديد يستطع لم أحًدا أن عن نتحدث لن معك. فظٍّا كان
جدِّك، لدى الرسطان مرض تشخيص إساءة يف األطباء أحُد استغرقها التي الفرتة حتى
يف يستحقها ال مهينة دموية مؤملة، بوفاة يُمنَى أن قبل طويلة لشهور داٍع دون ليعانَي

والحب. بالجد مفعمة حياة نهاية
عىل تجري مثلما يرام ما عىل األمور تجري عندما الطب، يف مريعة أشياء تحُدث
الجميع ويتفق األخطاء، من التقليل عىل نعمل أن يجب أننا عىل الجميع ويتفق ذلك. غري
فإذن املوضوع، هذا جذبك إذا السوء. منتهى يف األحيان بعض يف يكونون األطباء أن عىل
يف األطباء يكون ربما اإلكلينيكية. الَحْوكمة حول العديدة الكتب أحد رشاء عىل أشجعك
القائم الطب عليها يعتمد التي الفلسفة لكن قاتلة، األخطاء تكون وربما الفظاعة، منتهى

أدائها؟ جودة مدى فما كذلك. ليسْت األدلة عىل
األدلة. عىل الطبية املمارسة تعتمد حدٍّ أي إىل هو قياُسها يمكن التي األشياء أحد
جميع من املائة يف ١٣ نسبة حوايل ن تتضمَّ الحالية، املعرفة حالة فوفق سهًال؛ هذا ليس
مفيدًة. تكون أن املرجح من أخرى املائة يف ٢١ نسبة يوجد فيما وجيهة، أدلًة «العالجات»
أدلة قاعدة عىل االعتماد إىل تميل شيوًعا األكثر العالجات أن يبدو لكن واعًدا، هذا يبدو ال
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يعتمد الذي الطبي «النشاط» حجم بحث يف تتمثَّل القياس يف أخرى طريقة ثمة أفضل.
سبيل عىل املستشفيات أحد يف خارجية عيادة يف متتالني، مرىض وفحص األدلة، عىل
قرار كان إذا فيما البحث ثم يها، تلقِّ جرى العالجات وأي تشخيصهم، وفحص املثال،
أُجريت وقد أكثر؛ معنًى ذا رقًما الواقعية الدراسات هذه تطرح األدلة. عىل قائًما العالج
ما أن التخصص، عىل بناءً واتضح، العرشين، القرن من التسعينيات خالل منها العديد
غري نسبة هذه تزال ال األدلة». عىل «قائم كله الطبي النشاط من املائة يف و٨٠ ٥٠ بني

عنها.1 اكتب رجاءً تحسينها، كيفية عن أفكار أيُّ لديك كان وإذا عظيمة،
ربما يرام. ما عىل األمور تسري ال عندما يحدث فيما يتمثَّل جيد آخر مقياس ثمة
وقد املتحدة، اململكة يف الطبية الدوريات أهم جورنال» ميديكال «بريتش دورية تُعترب
عملية وفق ،٢٠٠٥ لعام أرشيفها من انتشاًرا األكثر الثالث البحثية األوراق مؤخًرا نَرشْت
إليها أُِحيل التي املرات وعدد الُقرَّاء، ِقبَل من الستخدامها تقييم عملية نْت تضمَّ مراجعة
نقًدا الثالث األوراق هذه من واحدة كلُّ ن وتتضمَّ إلخ. أخرى، أكاديمية أبحاث طريق عن

لها. رئييس كموضوٍع طبي نشاط أو دواء، رشكة أو لدواء، إما
األوراق ارتباط مدى بنفسك ترى أن يمكنك حتى رسيًعا؛ نستعرضها أن يمكن
الورقة كانت باحتياجاتك. أهميًة، الطبية الدوريات أكثر من املستقاة أهميًة األكثر البحثية
قد املرىض أن أظهرْت مقارنة حالة دراسة عن عبارة الصدارة مركز قْت حقَّ التي البحثية
روفيكوكسيب أدوية يتناولون كانوا إذ القلبية؛ النوبات خطر من أعىل لنسبة تعرَّضوا
عن عبارة بحثية ورقة الثاني املركز يف وجاءت أيبوبروفني. أو دكلوفيناك، أو (فيوكس)،
«إس أدوية أن عىل دليل أي تُظهر لم الدواء، رشكات بيانات حول ع موسَّ ماورائي تحليل
عىل ضعيًفا دليًال وجدْت أنها إال االنتحار، مخاطر من تزيد لالكتئاب املضادة آي» آر إس
أظهرت منهجية بحثية مراجعٌة جاءت الثالث املركز يف العمدي. الذات إيذاء خطر زيادة
الضوء وسلَّطت آي»، آر إس «إس أدوية واستخدام االنتحار محاوالت بني «ارتباًطا»
التجارب يف االنتحار حاالت بيان يف الدقة وعدم القصور أوجه بعض عىل نقدي بشكل

اإلكلينيكية.
هذه تدور آخر: شيئًا ستالحظ لكن ا، جدٍّ صحي وهو نقدي، ذاتي تقييم هذا
يحدث كيف فيها. األدلَة الدواء رشكاُت شوَّهت أو َحَجبْت سياقات حول جميًعا الدراسات

هذا؟
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الدواء صناعة (1)

األشياء معظم من تعقيًدا أكثر تكون ربما الفصل هذا يف سنناقشها التي الصناعة ُخدَُع
األمور من للصناعة. املهنية لألدبيات فنية انتقادات سنقدِّم ألننا الكتاب؛ يف الواردة
يف — املتحدة اململكة يف للعامة مبارشًة منتجاتها عن تعلن ال الدواء رشكات أن املحمودة
يمارسونها التي الُخدَع نحلِّل لذا — للكالب القلق أقراص عن إعالنات املرء يجد أمريكا
أن علينا أن يعني وهذا ادِّعاءاتهم. إلثبات قليًال أفضل وضٍع يف جمهور وهو األطباء، مع
يف لك سيُدرَّس أمر هذا السوق. يف ما ار عقَّ ظهور كيفية حول ما خلفيٍة إىل أوًال نشري

دة. املوحَّ العاَلم لحكومة رئيًسا أُصبح عندما املدرسة
األفكار من الكثري أن يل يبدو ا. جدٍّ واضح لسبب ا مهمٍّ العملية هذه فهم يُعترب
صناعة وجود فكرة مع عاطفي رصاع إىل تعود الطب حيال الناس يمتلكها التي الغريبة
يتعلَّق عندما اشرتاكيني الجميع يعترب السياسية، انتماءاتنا كانت فمهما األساس. من دواء
ِمَهن يف دور أيَّ األرباح تلعب أن من بالقلق نشعر جميًعا فنحن الصحية؛ بالرعاية األمر
عىل أوافق . رشٌّ الكربى الدواء رشكات إن يشء. إىل يُفيض ال الشعور ذلك لكن الرعاية،
الكربى الدواء رشكات تكون «كيف» بالضبط يفهمون ال الناس ألن لكن الفكرة، تلك
البيانات، تشويه يف كَدْورها — السليم النقد عن بعيًدا وسخطهم غضبهم ينحرف ا، رشٍّ
النامي العاَلم عن اإليدز مرض براثن من الحياة تنقذ أدوية حجب أو املثال، سبيل عىل
«رشكات يقول: منطقي استدالل ثمة طفولية. خياالت خالل من ذلك عن ويَُعربَّ —
الثالثيُّ التطعيُم يسبِّب فيما نفًعا، تُجِدي املثلية املعالجة فإن ثَمَّ وِمن ؛ رشٌّ الكربى الدواء

مفيًدا. هذا يَُعدُّ ال ربما َد.» التوحُّ
نشاَطِي بعد مربح نشاط أكثر ثالَث الدواء صناعُة صارت املتحدة، اململكة يف
مليارات ٧ ننفق فنحن هنا. تعيش كنَت إذا مفاجأة تَُعدُّ األخرية وتلك والسياحة؛ التمويل
األدوية إىل العائد هذا من املائة يف ٨٠ ويذهب الصيدالنية، األدوية عىل سنويٍّا اسرتليني
قيمة وتبلغ األخرية. العرش السنوات يف أُنتجْت أدوية وهي اخرتاع، براءات عىل الحاصلة

اسرتليني. جنيه مليار ١٥٠ حوايل عامليٍّا الصناعة
أرباحها، تعظيم تستهدف الرشكات جميع لكن مختلفة، مشارب إىل الناس ينتمي
خالل من ذلك عىل متطرف مثال يأتي الناس. رعاية فكرة مع الغالب يف يتوافق ال ما وهو
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منح تستطيع ال أنها الدواء رشكات ح توضِّ عابر، نحو عىل ذكرُت مثلما اإليدز. مرض
املبيعات من العائد املال إىل الحتياجها نظًرا النامي؛ العاَلم لدول اإليدز أدوية ترخيص
التي الكربى األمريكية الرشكات مبيعات من لكن والتطوير. البحوث أغراض أجل من
عىل فقط املائة يف ١٤ عىل يزيد ال ما الرشكات هذه تنفق دوالر، مليار ٢٠٠ حجمها يبلغ

اإلدارية. والجوانب التسويق عىل املائة يف ٣١ بنسبة مقارنًة والتطوير، البحوث
ظهور فبمجرد استغالًال. فيها ترى قد بطرٍق منتجاتها أسعار أيًضا الرشكات تحدِّد
وتصبح سنوات، عرش مدة االخرتاع» «براءة لحقوق خاضًعا الدواء يظل السوق، يف الدواء
«لوراتادين»، يُعترب غريها. دون الدواء بصناعة لها املسموح الوحيدة الجهة هي الرشكة
الجانبي األثر يف يتسبب ال للهيستامني ا مضادٍّ اًال فعَّ دواءً رشينج-بالو، رشكة تنتجه الذي
فريًدا عالًجا ظلَّ وقد الهيستامني. مضادات فيه تتسبَّب الذي الخمول يف املتمثل املزعج
الدواء ثمن ُرِفع االخرتاع، براءة فرتة تنتهي أن وقبل مرتفع. َطَلٌب وعليه الوقت، من لفرتة
ربما املائة. يف ٥٠ من بأكثر السعر زاد حيث فقط؛ سنوات خمس خالل مرة عرشة ثالث

تربًُّحا. باعتباره ذلك إىل البعض ينظر
محطة إىل للطب الذهبي العرص وصل فقد حاليٍّا؛ أيًضا مأزق يف الدواء صناعة لكن
الجديدة»، الجزيئية «الكيانات أو الجديدة، األدوية عدد وتضاءل — ذكرنا مثلما — توقُّف
دواءً عرشين حوايل إىل العرشين القرن تسعينيات يف سنويٍّا دواءً خمسني من لة املسجَّ
الجديدة األدوية عدد نصف ليشكِّل املقلَّدة»، «األدوية عدد تصاعد نفسه، الوقت يف حاليٍّا.

إجماًال.
األدوية من نَُسخ عن عبارة وهي السوق؛ يف حتميٍّا عامًال املقلَّدة األدوية تُعترب
األصيل املصنع لجعل يكفي بما مختلفة لكنها أخرى، رشكة تُصنِّعها السوق، يف املتوافرة
إلنتاجها، هائًال مجهوًدا األدوية هذه تتطلَّب اخرتاعها. براءة ملكية يدَّعي أن عىل قادًرا
املصاحبة) األخطار جميع ظل يف البرش، من مشاركني (عىل اختبارها إىل وتحتاج
هذه ق تحقِّ األحيان بعض يف جديد. ار عقَّ أي مثل وتسويقها وتطويرها، وتجربتها،
الرغم عىل لكن املثال)، سبيل عىل أكثر، مريح جرعات (نظام متواضعة فوائد األدوية
كبريًا علميٍّا فتًحا األدوية هذه تمثِّل ال األدوية، هذه إنتاج يتخلَّله الذي الشاق العمل من
كل تأتي أين من فقط. األموال جلب يف فتًحا بل عام، بشكل اإلنسانية الصحة مجال يف

األدوية؟ هذه
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ار عقَّ رحلة (1-1)

األماكن: من عدد أي من ذلك يأتي أن يمكن ار. عقَّ فكرة وجود من بد ال بدء، ذي بادئ
الجزيئات أحد بناء بإمكانه أن املرء يعتقد التي الجسد يف املستقبالت أحد نبات؛ يف جزيء
التعديالت بعض بإدخال فيه التالعب املرء حاول قديم دواء معه؛ للتواصل سطٍح إلقامة
فيه. علمية درجة عىل بالحصول وأُويص ا، جدٍّ شائق القصة من الجزء هذا إلخ. عليه،
عىل اختباًرا عليه يُجري السوق، يف ريادًة ق سيحقِّ جزيئًا لديه أن الباحث يعتقد عندما
(ولريى يعالجه أنه الباحث يظن كان مما أيٍّ عالج يف سيُفلح كان إذا لريى الحيوانات؛

بالطبع). ال أم التجارب حيوانات يقتل كان إذا
مرة ألول البَرش لتشمل بالدراسات التوسع وهي (أ)، املرحلة الباحث ذ ينفِّ ذلك بعد
أوًال املال، إىل ويحتاج بالصحة، يتمتع الذي الشجاع، الشباب من صغري عدد عىل لتُجَرى
إفراز رسعة مدى مثل األساسية األشياء لقياس وأيًضا يقتلهم، الدواء كان إذا ما الختبار
اختبارات يف اإلطالق عىل يُرام ما عىل تَِرسْ لم التي املرحلة هي (هذه الجسد من الدواء
إذا بالغ). نحو عىل الشباب من الكثري ر ترضَّ إذ ٢٠٠٦؛ عام يف «١٤١٢ إن جي «تي دواء
بضع عىل ار العقَّ مختِربًا التجربة، يف (ب) املرحلة إىل الباحث ينتقل املرحلة، هذه نجحْت
املفهوم»؛ لصحة «إثباتًا ذلك باعتبار الصلة، ذي باملرض املصابني األشخاص من مئات
من «الكثري» تتمكن وال ال. أم اًال فعَّ الدواء كان إذا فيما وللنظر املحددة، للجرعة للتوصل
يف علميٍّا مرشوًعا يُعترب ال هذا أن بما َمِشني، أمٌر وهو املرحلة، هذه تخطِّي من األدوية
أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ حوايل يتكلَّف للسوق جديد دواء فتقديم الثانوية؛ الشهادة

إجماًال.
املرىض، آالف أو مئات عىل العالج باستخدام (ج)، املرحلة إىل الباحث ينتقل ذلك بعد
عالج مع الدواء أثر مقارنة مع الدواء، بتناولهم يعرفون وال عشوائي، بشكل املوزَّعني
يحتاج ربما الدواء. وأمان فاعلية حول البيانات من مزيد وجمع شبيه، عالج أو وهمي،
وبعد الدواء. بيع ترخيص بطلب يتقدَّم ثم ذلك، قبيل من اختبارات بضع إلجراء الباحث
آخرون أشخاص وسيُجري التجارب، من املزيد إجراء يجب السوق، يف الدواء ظهور
الجميع يظل أن ع املتوقَّ ومن أيًضا، الدواء عىل أخرى ودراسات تجارب األرجح عىل
اآلثار هذه مثل إىل مشريين قبُل، من مالحظتها يَْجِر لم جانبية آثار ألي تحسبًا منتبهني
أيًضا، النظام هذا يستخدموا أن املرىض (يستطيع الصفراء» البطاقة «نظام باستخدام
.(http://yellowcard.mhra.gov.uk عىل: متوافر النظام ذلك. تفعل أن أرجوَك بل
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مدى عىل بناءً دواء وصف يريدون كانوا إذا ما حول املنطقية قراراتهم األطباء يتخذ
األحيان بعض ويف ضارة، الجانبية اآلثار تُعترب مًدى أي وإىل التجارب، أثناء جودته ثبوت
حول معلوماتهم عىل األطباء يحصل سوف املثالية، الحاالت ويف التكلفة. إىل النظر يجري
أو األقران، ملراجعة تخضع أكاديمية مجالت يف منشورة دراسات خالل من الدواء فاعلية
يف تعتمد التي النقدية املراجعة ومقاالت املقرَّرة األكاديمية الكتب مثل أخرى مصادر من
أكاذيب عىل األطباء سيعتمد األحوال، أسوأ ويف التجارب. مثل أولية بحوث عىل ذاتها حد

السماعية. والخربة الدواء مبيعات مندوبي
الدواء تجارب من املائة يف ٩٠ نسبة فإن لذا مكلِّفة؛ الدواء تجارب أن غري
إجراؤها يتم الكربى، الطبية املجالت يف تُنرش التي التجارب من املائة يف و٧٠ اإلكلينيكية،
للعلم الرئيسية السمات من الدواء. صناعة رشكات ِقبَل من عليها االتفاق أو تمويلها أو
ل تموِّ فقط واحدة مؤسسة ثمة كانت إذا لكن للتكرار، قابلة تكون أن يجب النتائج أن

موجودة. السمة هذه تصبح فال التجارب،
الدول أن يل يبدو أنه من الرغم عىل — الدواء رشكات عىل اللوم إلقاء يسُهل
— الدواء تجارب تمويل لعدم هنا اللوم من نفسه القْدر ل تتحمَّ املدني املجتمع ومنظمات
النهائية املحصلة فإن الفاصل، األخالقي َحدَّك عنده ترسم الذي املوضع كان ما أيٍّا لكن
يجري وكيف أدوية، من بحثه يجري ما عىل هائًال نفوذًا تمتلك الدواء صناعة رشكات أن
يجري وكيف النتائج، تحليل يجري وكيف البحوث، نتائج نرش يجري وكيف بحثها،

تفسريها.
التمويل، لغياب نظًرا بأكملها؛ محدَّدة مجاالت تُبحث ال قد األحيان بعض يف
أقراص يبيعون ممن واملحتالون املثلية املعالجة و ُمختَصُّ وسيخربك الرشكات. ومصالح
لألمثلة أخالقية إهانة وتلك الظاهرة. لهذه جيًدا مثاًال تعترب أقراصهم أن الفيتامني
البرشي البقر جنون مرض مثل الناس؛ من محدوًدا عدًدا تصيب أمراض هناك األفضل.
يف إال توجد ال ألنها تُهَمل التي األمراض هو ا حقٍّ الصدمة يثري ما لكن ويلسون، ومرض
وداء الالتينية)، أمريكا سكان ربع حياة يهدِّد (الذي تشاجاس مرض مثل النامي، العاَلم
العاملي املنتدى ويقدِّر أفريقيا). يف ولكن سنويٍّا، حالة ألف ٣٠٠ ل يسجِّ (الذي امِلثَْقِبيَّات
٩٠ ى يتلقَّ العالم يف الصحي العبء من املائة يف ١٠ عىل يزيد ال ما أن الصحية للبحوث

الحيوية. الطبية البحوث تمويل إجمايل من املائة يف
مدهش. جديد جزيء توافر عدم وليس الغائبة، هي فقط املعلومات تكون ما غالبًا
الحمل فرتة أثناء وفاة حالة ألف ٥٠ يف يتسبَّب املثال، سبيل عىل الحمل، تشنُّج أن فيُقدَّر
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الثمن، الرخيص املغنسيوم كربيتات هو بعيد حدٍّ إىل األفضل والعالج سنويٍّا، العاَلم حول
كبرية. بجرعات األوردة خالل من تناوله (ويجري اخرتاع براءة ألي يخضع ال الذي
مضادات من ليس أيًضا ولكن البديل، الطب مكمالت من ًال مكمِّ ليس أخرى: بعبارة
املغنسيوم استخدام من الرغم وعىل طويلة). لعقود استُخدمْت التي الباهظة التشنجات
عام يف قرن بعد إالَّ عالج كأفضل وضعه خ يُرسَّ لم ،١٩٠٦ عام منذ الحمل تشنُّج لعالج
يتعلق فيما تجارية مصلحة أي لغياب نظًرا العاملية؛ الصحة منظمة بمساعدة ،٢٠٠٢
حاالت من العظمى والغالبية للمغنسيوم، اخرتاع براءة جهة أي تملك فال البحث؛ بمسألة
جراء النساء ماليني قضْت وقد النامي. العاَلم يف ترتكَّز الحمل تشنُّج مرض جراء الوفاة

الوفيات. تلك من العديد تفادي يمكن وكان ،١٩٠٦ عام منذ املرض
لوقت مناقشتها نرتك أن يجب وتنموية، سياسية موضوعات هذه تَُعدُّ ما حدٍّ إىل
تعلَّمتُها التي املهارات أخذ من تتمكَّن أن تريد أنت به: أُويف أن عيلَّ َوْعد هو وها الحق،
الدواء صناعة رشكات تحرِّف كيف وتفهم البحوث، يف والتحريفات األدلة حْجم حول
عام، بوجه الدواء، رشكات تجارب أن صحيح هذا؟ ستثبت كيف وتخدعك. البيانات
هذا عند األمر يُرتك أن لكن تختربها. التي لألدوية إيجابية نتائج عن األرجح عىل تُسِفر

الفكري. والرتاخي الحماقة قبيل من يُعترب ذلك فإن بحث، دون الحدِّ
هنا — واألطباء الطب كلية لطالب أدرِّسه ما هو إياه أخربك أن عىل أُوِشك ما
بدوره، وهذا، الدواء». رشكات «هراء طفويل نحٍو عىل عليها أُطِلُق محارضة يف — وهناك
أن هو املوضوع لفهم الدوام عىل الطرق أسهل أن وأعتقد الطب،2 كلية يف تعلمتُه ما

الكربى. الدواء رشكات إحدى يف باحث موضع نفسك تضع
ق يحقِّ أن املحتمل من لكن الفاعلية، من كبري قدر عىل ليس ربما حسنًا، ُقرص، لديك
ُمختَيص من ليس جمهورك لكن إيجابية، نتائج تحقيق إىل تحتاج طائلة. أرباًحا لك
عىل درِّبوا لذا واألكاديميني؛ األطباء من بل العامة، أو الصحفيني، أو املثلية، املعالجة
غري عشوائي توزيع «عملية أو املشاركني»، تعمية «عدم مثل الواضحة؛ الُخدَع اكتشاف
ولكن خبثًا، وأكثر بكثري، براعًة أكثر ستمارسها التي الُخدَع تكون أن يجب لذا مناسبة»؛

يشء. كل يف والتأثري القوة غاية يف
تفعل؟ أن يمكن ماذا
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إيجابية. نتائج بتحقيق معروفة فئات عىل الدراسة تُجري أن يمكنك أوًال حسنًا،
من أمٌل يُرجى ال ما غالبًا األدوية؛ إىل مختلفة بصورة املختلفون األشخاص يستجيب
من يعانون الذين الشباب يميل بينما األدوية، من الكثري يتناولون الذين السن كبار
إالَّ دواءك تجرِّب ال لذا، أكرب؛ نحو عىل ن تحسُّ إظهار إىل فقط واحدة مرضية مشكلة
الفعليني األشخاص عىل تطبيقه يف قابلية أقلَّ بحثك ذلك سيجعل األخرية. املجموعة عىل
ا جدٍّ شائعة مسألة وهذه ذلك. يالحظوا لن أمًال، لكن، األدوية، األطباء لهم يصف الذين

مثال. تقديم إىل يحتاج يكاد ال نحو عىل
سبيل عىل الكثريون، سيدفع له. قيمة ال ضابط بدواء الدواء مقارنة يمكن ذلك بعد
قيمة ذا شيئًا يثبت ال ذلك ألن وهمي؛ بعالج «أبًدا» الدواء تقارن أال يجب بأنك املثال،
كل سكري، قرص من أفضل الدواء كان إذا أحٌد يأبَه ال الواقعي، العاَلم ففي إكلينيكية؛
حاليٍّا. متوافر عالج أفضل من أفضل الجديد الدواء كان إذا ما هو فقط له يأبهون ما
أَْجِر إذن السوق، يف الدواء هذا يظهر حتى الدوالرات من املاليني مئات أنفقَت لكنك
كبرية ة ضجَّ وأَِثْر ضابط، كعنرص وهمي عالج فيها يُستخدم التي التجارب من الكثري
ألن ا؛ جدٍّ معروف يشء هذا أخرى، مرة إيجابية. نتائج تحقيق عمليٍّا تضمن ألنها حولها؛
ويحب تطويرها، مراحل من ما مرحلة يف وهمي بعالج ستُقاَرن تقريبًا األدوية معظم
لخداع الكربى الدواء رشكات توظِّفهم الذين األشخاص — األدوية» مبيعات «مندوبو
التي فيها َلبْس ال التي البيانية الرسوم إيجابيَة — مقابلتهم) كثريون (ويرفض األطباء

كهذه. دراسات عن تَْصدر أن يمكن
أحد يُنِتجه آخر بدواء دواءك تقاِرن أن عليك كان إذا تشويًقا. أكثر األمور تصري ثم
تُجرِّب أن يمكنك — ذلك تطلب تنظيمية جهة ألن أو الوجه، ماء لحفظ — املنافسني
املرىض يُظِهر ال بحيث املنافس، الدواء من كافية غري جرعًة أعِط خبيثة؛ خفية خدعة
بحيث املنافس، الدواء من ا جدٍّ عالية جرعًة أعِط أو ملحوًظا، نًا تحسُّ يتناولونه الذين
عن (ربما الخاطئة بالطريقة املنافس الدواء أعِط أو كثرية، جانبية بآثار املرىض يشعر
يمكن أو القراء)، معظم يالحظ أالَّ يف األمل مع األوردة، يف حقنه يجب عندما الفم طريق
بأعراض يتناولونه الذين املرىض يصاب بحيث بالغة، برسعة املنافس الدواء جرعة زيادة

باملقارنة. املنافس الدواء عىل تجرِّبه الذي الدواء ق سيتفوَّ أسوأ. جانبية
تتبَّعَت إذا يحدث. أن يمكن ذلك مثل اإلطالق عىل شيئًا ثمة أن تعتقد ال ربما
دواء من مرتفعة جرعات فيها املرىض أُعِطي دراساٍت فستجد الكتاب، نهاية يف املراجع
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فيما أفضل كان لو كما يبدو األدوية من الجديد الجيل (جعل للذهان مضاد قديم
إيه» آر إس «إس أدوية من جرعات فيها تُستخدم ودراسات الجانبية)، باألعراض يتعلق
أعرف فقط. أمثلة بضع ذكر سبيل عىل معتادة، غري البعض يراها قد لالكتئاب، املضادة

اليشء. بعض يُصدَّق ال أمر أنه
عدم يف تتمثَّل الجانبية اآلثار خالل من ممارستها يمكنك أخرى خدعة ثمة بالطبع
— املجال هذا يف الرسية تتحرى أن عليك كان ملَّا — باألحرى أو ببساطة؛ عنها السؤال
االكتئاب مضادات أدوية تسبِّب مثاًال: إليك السؤال. طريقة بشأن حذًرا تكون أن يمكنك
إىل القدرة عدم ذلك يف بما ما، نوًعا متكرِّرة بصورة جنسية جانبية آثاًرا إيه» آر إس «إس
أصيغ أن أحاول (وأنا هنا واضحني نكون أن يجب الجنسية. الشهوة ذروة إىل الوصول
الجنسية، الشهوة ذروة بشعور ا» «حقٍّ أستمتع إنني الحياد): من ممكن قْدر بأكرب هذا
مهمٌّ الشعور هذا أن يل يؤكِّد العاَلم هذا يف به أُمرُّ يشء وكل إيلَّ، بالنسبة مهمٌّ فهذا
إىل الوصول أجل من أساسية، بصورة حروب، اندلعْت فقد أيًضا. اآلخرين إىل بالنسبة
إقناعك سيحاولون التطوري النفس علم يف علماء وثمة الجنسية. الشهوة ذروة شعور
الشعور تحقيق وراء السعُي كبري، حد إىل يقودهما، بأرسها اإلنسانية واللغة الثقافة بأن
عن السؤاُل املهم من جانبي كأثر الشعور هذا فقدان ويبدو الجنسية. الشهوة بذروة

وجوده.
الجنسية الشهوة بذروة الشعور فقدان شيوع أن الدراسات من العديد أظهر لكن
يف و٧٣ املائة يف ٢ بني يرتاوح آي» آر إس «إس أدوية يتناولون الذين املرىض لدى
حول مفتوح َعَريض، سؤال السؤال: طريقة عىل أساسية بصورة يعتمد ما وهو املائة،
نقدية بحثية مراجعة تُدِرج لم ل. مفصَّ دقيق سؤال أو املثال، سبيل عىل الجانبية، اآلثار
جنسية جانبية آثار أيَّ آي» آر إس «إس أدوية يتناولون شخص ٣٠٠٠ عىل أُجريْت
ثمة كان جانبيٍّا. أثًرا وعرشين ثالثة شمل الذي بها الخاص الجانبية اآلثار جدول يف
الشهوة بذروة الشعور فقدان من للباحثني، وفًقا أهميًة، أكثر جانبيٍّا أثًرا وعرشون ثالثة

أهميًة. أكثر أِجْدها ولم كلَّها قرأتُها وقد الجنسية.
مثل واقعية، نتيجة من بدًال جيدة: خدعة هي وها الرئيسية. النتائج إىل عودة لكن
إليها. الوصول يف سهولًة أكثر تَُعد بديلة»، «نتيجة استخدام دوًما يمكن األلم، أو املوت
حاالت يمنع ثَمَّ وِمن الكولسرتول، مستوى من ار العقَّ يَُحدَّ أن املفرتض من كان فإذا
الوفاة حاالت الباحث يقيس أال يجب املثال، سبيل عىل القلبية، األمراض بسبب الوفاة

215



الزائف العلم

الذي الكولسرتول مستوى ذلك من بدًال يقيس أن عليه بل القلبية، األمراض بسبب
األمراض بسبب الوفاة حاالت انخفاضيف قياس من تحقيقه يف كثريًا أسهل فهذا ض. ُخفِّ
تكلفًة أقل النتيجة ستكون لذا إجرائها؛ يف وأرسع تكلفًة أقل التجربة وستكون القلبية،

رائعة! نتيجة إيجابيًة. و«أكثر»
حثيثة جهود من بذلَت ما كل من الرغم وعىل التجربة، إجراء من فرغَت وقد أما
لكنها إجماًال، جيدًة تجربتُك كانت إذا حسنًا، تفعل؟ أن يمكن ماذا سلبية. النتائج جاءت
إىل االنتباه تجذب ال قديمة: خدعة تجربة يمكنك السلبية، النتائج بعض عن أسفرت
النص، يف رسيًعا إليها أِرشْ بياني. رسم يف إدراجها خالل من لآلمال املخيِّبة البيانات
ما وهو نفيس، أُخيف إنني حتى األمر، هذا يف بارع (أنا النتائج تقديم عند وتجاَهْلها

الرداءة). شديدة التجارب من الكثري قراءة من يتأتَّى
فقط ولكن انرشها أو اإلطالق، عىل تنرشها فال بالكامل، سلبيًة النتائج كانت إذا أما
مضادات حول بالبيانات الدواء رشكات فعَلتْه ما بالضبط هذا طويلة. تأخري فرتة بعد
قد أنها إىل تشري التي البيانات الرشكات هذه أخفْت فقد آي»؛ آر إس «إس االكتئاب
من أفضل نتائج عن تُسِفر ال كانت لو كما تَظَهر بحيث البيانات ووارت خطرة، تكون
فبعد إذن آخرها، عن تنفقها أن تريد أموال ومعك ا، حقٍّ حاذًقا كنَت إذا الوهمي. العالج
يف أمًال الطريقة؛ بنفس التجارب من مزيد إجراء يمكنك املخيبة، البيانات عىل الحصول
تختفي بحيث مًعا، جميًعا البيانات هذه تجمع أن حاول ثم إيجابية، نتائج تحقق أن

املتوسطة. اإليجابية النتائج بعض داخل السلبية البيانات
صفحتني مدار عىل باإلحصاءات. التالعب يف وتبدأ الجدية، غاية يف تكون أن يمكن أو
إذا م أتفهَّ التعقيد. غاية يف فنية أمور مناقشة إىل الكتاب هذا سيتحول فقط، تاليتني
الذين األطباء يضحك تحديًدا الجزء هذا يف أنه اعلْم لكن الجزء، هذا تجاوز تريد كنَت
يمكن التي الكالسيكية الُخدَع توجد فهنا املثلية. املعالجة ُمختَيص عىل الكتاب هذا اشرتوا

إيجابية. نتيجة تجربتك تحقيق لضمان اإلحصائي تحليلك يف استخدامها

تماًما الربوتوكول تجاهل

يف بياناتك جميع ضْع سببية. عالقة وجود «تُثِبت» تبادلية عالقة أي أن دوًما افِرتض
يشء أي بني عالقة أي إىل — مهمة عالقة باعتبارها — وأَِرشْ حسابات جداول برنامج
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املتغريات، من يكفي ما قسَت إذا تجربتك. نتائج دعم يف يُسِهم هذا كان إذا يشء وكل
البحت. الحظ خالل من فقط إيجابية نتائج عن حتًما األشياء بعض فستُسِفر

للنتائج األدنى بالحد تالعب

محل العالج ْون يتلقَّ الذين املجموعة أفراد يُبيل تجربة، تبدأ عندما األحيان، بعض يف
املصادفة باب من الوهمي العالج ى تتلقَّ التي املجموعة أفراد من أفضل بالءً التجربة
كانت فإذا اآلخر، الجانب عىل أما هو. كما األمر فدِع كذلك، األمر كان إذا كبري. حدٍّ إىل
الحدِّ تعديل إذن فعليك العالج، مجموعة من أفضل بالءً تُبيل الوهمي العالج مجموعة

تحليلك. يف املطلوبة للنتائج األدنى

بني املترسِّ تجاهل

ويكونون األرجح، عىل سيئًا بالءً إحصائيٍّا أبَلْوا التجارب من بون يترسَّ الذين األشخاص
هؤالء سيجعل التجارب. أثناء تناولوه ما جراء جانبية بآثار لإلصابة بكثري ميًال أكثر
تدرجهم وال أخرى، مرة اجتذابهم يف مجهود أي تبذل وال تجاهلهم، لذا أسوأ؛ يبدو الدواء

النهائي. تحليلك يف

البيانات هذِّب

تبعد نقاط أو الشاذة، الشاردة» «البيانات بعض ثمة ستكون البيانية. الرسوم إىل انظر
إالَّ عليك فليس سيئًا، يبدو الدواء تجعل النقاط هذه كانت إذا األخرى. النقاط عن كثريًا
تبدو كانت إذا حتى جيًدا، يبدو الدواء تجعل النقاط هذه كانت إذا لكن منها. التخلص

هي. كما فاتركها زائفة، نتائج

تسعة! … ال … سبعة … …ال بنيخمسة األفضل

الشهر ونصف أشهر أربعة بمقدار كبريًا الوهمي والعالج الدواء بني الفرق صار إذا
فربما النتائج؛ كتابة يف وابدأ الحال يف التجربة فأوِقِف أشهر، ستة تستغرق تجربة خالل
الستة نهاية يف النتائج كانت إذا لكن التجربة. واصلَت إذا إيجابيًة أقل األمور تصبح

أخرى. أشهر لثالثة التجربة فرتة بمد فُقْم مهمة»، «شبه أشهر
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البيانات عذِّب

فرعية مجموعة أي سلوك كان إذا وانظر الكمبيوتر إىل فُعْد سيئة، النتائج كانت إذا
الرشيحة يف الصينيات النساء مع ا جدٍّ جيدة نتائج عن يُسفر العقار أن تجد ربما مختلًفا.
تعرتف وسوف البيانات «عذِّب والستني. والحادية والخمسني الثانية بني الواقعة العمرية

جوانتانامو. خليج يف يقولون مثلما يشء»، بأي

الكمبيوتر جهاز يف األزرار جميع جرِّب

عن يسفر ال لها خططَت التي بالطريقة البيانات تحليل وكان ا، حقٍّ يائًسا كنت إذا
عليها حصلَت التي النتائج أرقام تجرِّب أن إال عليك فما بها، ترغب كنَت التي النتائج
عىل مالئمة تكن لم لو حتى األخرى، اإلحصائية االختبارات من واسعة مجموعة خالل

عشوائيٍّا. اإلطالق،

إذا بفطنة. التجربة نتائج تنرش أن هو بالطبع، الدوام، عىل يشء أهم فإن تنتهي، وعندما
التجربة كانت وإذا إليها، الوصول يمكنك مجلة أكرب يف فانرشها جيدة، تجربتك كانت
التجربة فانرش إذن للجميع، جليٍّا سيكون ما وهو تماًما، سليمًة تكن لم لكن إيجابيًة،
تذكَّر الدواء)؛ صناعة جانب من بالكامل ومحرَّرة ومكتوبة (منشورة، مجهولة مجلة يف
يقرأ شخص ألي واضحًة وستكون شيئًا، تُخفي ال للتوِّ إليها أرشنا التي الخدع أن
يقرأ أالَّ ضمان مصلحتك من لذا شديد؛ بانتباه قرأها إذا فقط ولكن البحثية، ورقتك
يف فأْخِفها حقيقيٍّا، حرًجا ستسبِّب النتائج كانت إذا أخريًا، امللخص. يتجاوز ما أحٌد
بها ذَت نفَّ التي الطرَق أحٌد يعرف لن محفوظة». «البيانات بعبارة إليها وأِرشْ ما مكان
مراجعة إلجراء البيانات بتقديم يُطالبك أحدهم جاء إذا إال ذلك يُالَحظ ولن التجربة،

نأمل. كما طويلة فرتة مرور قبل ذلك يحدث ولن منهجية. نقدية

ممكنًا؟ هذا يكون أن يمكن كيف (2-1)

واألكاديمي، الطبي املجالني خارج من ألصدقاء البحث عمليِة انتهاكاِت إىل أشري عندما
أوًال: حسنًا؛ ممكنًا؟» هذا يكون أن يمكن «كيف ويتساءلون: بالغة، بدهشة يصابون
املنهجية األخطاء من كثري تعود ربما الكفاءة. عدم إىل السيئ البحث من كثري يعود
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الكشف املمكن من هل لكن التزييف. إىل يعود ما بقْدر التوَّاق التفكري إىل أعاله املذكورة
؟ غشٍّ أي عن

أجل من عمًدا ُزيِّفت قد ما تجربة أن إثبات كثريًا يصعب الفردي، املستوى عىل
عام يف إنه حتى ا، جدٍّ كثريًا األمر هذا ُدِرس عليها. القائمني للرعاة املالئمة النتائج تقديم
التمويل كان إذا فيما تبحث منفصلة دراسة ثالثني نقدية بحثية مراجعة َوجدْت ٢٠٠٣
الدراسات أن عام بشكل وُوجد النتائج. عىل أثَّر قد التجارب من املختلفة املجموعات يف
صالح يف نتائج عن تُسفر ألن مرات أربع بمقدار ميًال أكثر دواء رشكة موَّلتْها التي

املستقلة. الدراسات من الرشكة
بالد يف أليس قصة مثل الغرابة غاية يف قصًة نقدية بحثية مراجعٌة تعرض
أيبوبروفني، مثل املسكِّنات أقراص تقاِرن تجربة وخمسني ستٍّ عىل ُعِثر فقد العجائب؛
تُسفر أن يف أمًال األدوية؛ هذه من جديدة نُسًخا الناس يبتدع ما غالبًا إلخ. وديكلوفيناك،
االخرتاع لرباءة خاضعًة تبَقى أن (أو فاعليًة أكثر تكون أن أو أقل، جانبية آثار عن
نتيجًة ق يحقِّ املصنِّعة الرشكة ترعاه الذي الدواء كان تجربة كل يف أرباًحا). ق وتحقِّ
حالة يف ولو املصنَّع الدواء يُسفر ولم التجربة. يف األخرى األدوية مع متساويًة أو أفضل،
«أ» كان إذا «التعدي»: عن الرياضة وعلماء الفالسفة يتحدَّث أسوأ. نتيجة عن واحدة،
«أ». من أفضل يكون أن يمكن ال «ج» فإذن «ج»؛ من أفضل و«ب» «ب»، من أفضل
مسألة عن تجربة وخمسني لستٍّ النقدية املراجعة هذه كشفْت لقد وضوًحا، أكثر بصورة

األخرى. األدوية من أفضل األدوية هذه من دواء كل أن العبث: غاية يف
يف املنهجية القصور أوجه تُبَحث عندما أنه املدهش من قريبة. مفاجأة ثمة لكن
األمر حقيقة يف أنها يتضح الدواء صناعة تموِّلها التي التجارب أن يبدو الدراسات،

املستقلة. التجارب من املتوسط، يف «أفضل»، بحثية أساليب ن تتضمَّ
قبيل من أشياء ا؛ جدٍّ تافهة أخطاء الدواء برشكات إلصاقه يمكن ما أقىص كان
طرح أو سابًقا)، ذكرنا (مثلما املنافسة الرشكة دواء من كافية غري جرعات استخدام
هذه لكن إيجابية. نتيجة تقديم يف تبالغ البحثية الورقة من االستنتاجات قسم يف ادِّعاءات
قد الباحثني أن لرتى التجربة قراءة إال عليك ما واضحة؛ أخطاءً كانت األقل، عىل األخطاء،
والنتائج األساليب قسم قراءة دوًما ويجب املسكِّنة، األدوية أحد من هائلة جرعًة أعَطْوا
النهاية يف واالستنتاج املناقشة صفحات ألن إليها؛ لْت توصَّ نتائج أي لتقرِّر تجربة ألي

خاللها. من األخبار املرء يعرف ال الصحف، إحدى يف التعليقات صفحات مثل
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صناعة تموِّلها التي التجارب أن من الواضحة الحقيقة إذن نفرس أن يمكننا كيف
جميع تكون أن يمكن كيف اإليجابية؟ من القْدر بهذا األحيان من كثري يف تتميَّز الدواء
الحقيقية املشكلة تحدث ربما األخرى؟ األدوية جميع من أفضل نفسه الوقت يف األدوية

التجربة. من االنتهاء بعد

السلبية النتائج النرشوطمس تحيُّز (3-1)

تُنرش األسباب، من لعدد ا. جدٍّ إنسانية وظاهرًة ا، جدٍّ شائًقا أمًرا النرش» «تحيُّز يَُعد
الكايف بالشكل ذلك فهم يسهل السلبية. التجارب من أكثر األرجح عىل اإليجابية التجارب
يبدو سلبية، نتيجة عن التجربة تُسفر عندما أوًال: الباحث. مكان يف نفسك وضعَت إذا
يف شيئًا، تَِجد لم بأنك نفسك إقناع السهل فمن للوقت. مضيعًة كان لو كما برمته األمر
تختربه كنَت الذي اليشء أن وهي ا؛ جدٍّ مفيدة معلومة اكتشفَت قد الحقيقة يف أنك حني

يُجدي». «ال
يجعلك لن ربما خطأ، عن أو صواب عن سواء يُجدي، ال ما شيئًا أن اكتشاف إن
املرشوع، حيال باإلحباط تشعر ربما لذا — العاَلم يف عدالة توجد ال — نوبل بجائزة تفوز
أكاديمية؛ مجلة إىل السلبية النتائج وتقديم كتابة عىل أخرى ملرشوعات األولوية تجعل أو
منحة عىل وتحصل الشهور، وتمر ملكتبك، السفيل الدرج يف ن تتعفَّ حتى البيانات تقبع لذا
تقضيه الذي اليوم هو اإلثنني يوم لكن آخر، إىل آٍن من مضجعك الذنب يقضُّ جديدة.
يوم القسم اجتماع وهناك حقيقًة، األسبوع بداية هو الثالثاء يوم فإن لذا العيادة؛ يف
باٍل؛ ذي يشء أي فيه تفعل أن تستطيع الذي الخميس يوم سوى يوجد ال لذا األربعاء؛
وتقاَعد عام، مرَّ قد يكون األمر، تُدرك أن وقبل فيه، تدرس الذي اليوم هو الجمعة ألن
ودخلْت األساس، من ذْت نُفِّ قد التجربة أن حتى الجديد املرشف يعرف وال مرشُفك،
هذه يف بما إقراًرا تبتسم كنَت إذا تُنرش. ولم لألبد، النسيان طيَّ السلبية التجربة بيانات

ا. جدٍّ سيِّئ شخص فأنَت الفقرة،
اإلطالق. عىل جديدة أخباًرا ليست فهذه السلبية، النتائج كتابة عىل عكفَت إذا حتى
الجميع كان يشء عىل ضخمة تجربة كانت إذا إالَّ كبرية مجلة يف النتائج تُنرش لن ربما
فضًال لذا تقويًضا؛ وقوَّضتْه السلبية تجربتك جاءت حتى للغاية اًال فعَّ سيكون أنه يعتقد
بأكملها العملية أن أيًضا يعني هذا فإن تنزعج؛ لئال وجيًها سببًا يمثِّل هذا أن عن
ِقبَل من البحثية الورقة لرفض كامًال عاًما األمر يستغرق فقد بالغ؛ بشكل ر ستتأخَّ
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إلعادة تضطر ربما مختلفة مجلة إىل تتقدَّم مرة كل ففي املراوغة. املتكاسلة املجالت
مجلة يف التجربة نرش تستهدف كنَت إذا اململ). العمل من (ساعات امَلراجع تنسيق
تَظَهر حتى سنوات األمر يستغرق فقد مرات، بضع البحثية الورقة وُرفضِت مرموقة
الناس يعرف ال سنوات يساوي ما وهو ا، ُمِجدٍّ كنَت إذا حتى النور، إىل البحثية الورقة

تجربتك. عن شيئًا فيها
عام يف أخرى. مجاالت عن املجاالت بعض يف ويكثر شائعة، مسألة النرش تحيُّز
الطب ت مجالَّ يف املنشورة البحوث جميع من فقط املائة يف ١ نسبة أسفرْت ،١٩٩٥
نسبة وهذه سلبية. نتائج املائة يف ٥ هو عنه أُعِلن رقم وأحدُث سلبية. نتائج عن البديل
تكون أن يمكن — منصًفا املرء يكون حتى — النسبة أن من الرغم عىل ا، جدٍّ منخفضة
األبحاث أدبيات كامل يف ١٩٩٨ عام يف نقدية بحثية مراجعٌة بحثْت فقد ذلك. من أسوأ
ملاذا تُدرك أن اآلن يمكن يشء. ال منشورة. سلبية تجربة أي تَِجد ولم الصينية، الطبية
عىل القائم للطب البسيطة التدريس أدوات من كأداة والبديل ل املكمِّ بالطب أستعني

األدلة.
إشارًة تجد أن ويمكنك تمييزه، يف صعوبًة أكثر النفوذ تحيُّز تأثري يُعترب عموًما،
كبري حذق عىل ينطوي يشء عمل خالل من املجاالت أحد يف نرش تحيز ثمة كان إذا ملا

االنتباه. وجيزة، لفرتة هذا، ويتطلَّب الِقْمعي. البياني الرسم ى يُسمَّ
باملصادفة جميعها فستسفر املوضوعات، أحد حول كثرية تجارُب ثمة كانت إذا
نوًعا متساٍو بشكل جميًعا تجتمع أن ع ستتوقَّ لكنك قليًال، مختلفة نتائج عن البحتة
أكرب عدًدا تضم التي املوسعة، الدراسات أن أيًضا وستتوقع السليمة. النتيجة حول ما
من أكثر السليمة النتيجة حول ستجتمع أفضل، أساليب عىل وتنطوي املشاركني، من
عىل وسلبيًة إيجابيًة وتكون مكان، كل يف املصغرة، الدراسات تنترش رة. املصغَّ الدراسات
ال مريًضا، عرشين املثال، سبيل عىل تضم، دراسة يف ألنه عشوائي؛ نحو عىل العادة غري

اإليجابية. إىل اإلجمالية بالنتائج تدفع بحيث غريبة نتائج لثالث إالَّ الباحث يحتاج
النتيجة فتوضع كهذه. نتائج لبيان بارعًة طريقًة القمعي البياني الرسم يعترب
عىل ثم اليمني، إىل اليسار من األفقي، املحور عىل العالج) فاعلية مدى أخرى: (بعبارة
التجربة، حجم مقياس يوضع الحسابية) املرتاتبات أسفل، إىل أعىل (من الرأيس املحور
مقلوب، ِقْمٌع يظهر أن يجب نرش، تحيُّز ثمة يكن لم إذا تها. دقَّ ملدى آخر مقياس أو
الِقْمع، قمة يف بعض حول بعضها جميًعا الدقيقة الكربى التجارب نتائج ع تتجمَّ بحيث
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إىل تدريجيٍّا الدقيقة غري الصغرية التجارب نتائج تنترش الِقْمع، أسفل النزول مع ثم
سواء. حدٍّ عىل وسلبًا إيجابًا بالغ، نحو عىل دقًة فأقل أقل تصبح بينما واليمني، اليسار
«السلبية» التجارب نتائج فتبدو النتائج. فستنحرف نٍرش، تحيُُّز ثمة كان إذا أما
برتك ليخرسه يشءٌ أحٍد لدى يكن لم — تجاهلُها جرى قد ألنه غائبة؛ الصغرية الرديئة
التجارب نُرشت ولذا — املكتب يف السفيل الدرج يف قابعة الصغرية الرديئة التجارب هذه
َوجدْت بل فحسب، الطب مجاالت من العديد يف نرش تحيز وجود يُثبَت لم فقط. اإليجابية
البياني الرسم ييل وفيما النرش. تحيز دراسات يف نرش تحيز وجود عىل دليًال بحثية ورقٌة
عىل القائم الطب عاَلم يف املزاح سبيل عىل يُتداول والذي البحثية، الورقة لتلك الِقْمعي

األدلة.
االكتئاب مضادات أدوية مجال يف كانت مؤخًرا صارخة نرش تحيز حالة أبرز لعل
من مجموعٌة نرش فقد البحثية؛ األوراق من العديد يف تبنيَّ مثلما آي»، آر إس «إس
عام بداية يف ميديسن» أوف جورنال إنجالند «نيو دورية يف بحثية ورقًة األكاديميني
ل تُسجَّ لم التي آي» آر إس «إس أدوية عىل أُجريْت التي التجارب جميع أدرجْت ٢٠٠٨
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ُقيِّمت األكاديمية. األدبيات يف نفَسها التجارب وبحثوا واألغذية، األدوية هيئة لدى رسميٍّا
كل أن وحيد، استثناء مع إيجابية؛ بوصفها األدوية هيئة ِقبَل من دراسة وثالثون سبع
لم نفسه، الوقت يف مالئم. نحو عىل ومنشورة مكتوبًة كانت التجارب هذه من واحدة
فيما اإلطالق، عىل مؤكدة غري أو سلبية نتائج عن أسفرْت دراسة وعرشون اثنتان تُنرش
نتائج عن أسفرت قد أنها إىل أشار نحو عىل أخرى دراسة عرشة إحدى ونُرشت ُكتبت

إيجابية.
لهم كان إذا عليها يُعتمد معلومات إىل يحتاجون فاألطباء صفاقة؛ من أكثر هذه
هذه من حرمانهم ويُعترب ملرضاهم. األدوية وصف عند وآمنة مفيدة قرارات يتخذوا أن
وَفِكه خفيف كتاب تأليف بصدد أكن لم لو كربى. أخالقية جريمة وخداعهم، املعلومات،

الغضب. من عارمة زوابع إىل يْت لرتدَّ اآلن، العلم حول

النرشاملكرَّر (4-1)

نتائج عن تسفر التي الدراسات إهمال من أفضل شيئًا الدواء رشكات تفعل أن يمكن
بنرشها االكتفاء من بدًال إيجابية، نتائج عىل الحصول عند األحيان، بعض ففي سلبية؛
حتى مختلفة، صور ويف مختلفة، ت مجالَّ يف عدة، مرات النتائج ينرشون واحدة، مرة

223



الزائف العلم

الخصوص وجه عىل هذا ويسهل ومختلفة. كثرية إيجابية تجارب ثمة كانت لو كما تبدو
ينرش أن بإمكانه يكون ألنه املراكز»؛ «متعددة كبرية تجربة أجرى قد الباحث كان إذا
هذه وتَُعدُّ مختلفة. تبديل عمليات وفق أو منفصلة، بصورة مركز كل من متداخلة أجزاءً

يكتشفها. أن للقارئ يمكن ال ألنه األدلة؛ الختالق الذكاء غاية يف طريقة أيًضا
االنتباه شديد تخدير طبيب ِقبَل من املجال هذا يف كالسيكي استقصائي بحث جرى
يُسمى للغثيان دواء فاعلية مدى يبحث كان ترامر، مارتن يُدعى أكسفورد جامعة من
مكرَّرة. بدْت يُجريه كان ماورائي تحليل يف البيانات من كثريًا أن والحظ «أوندانسرتون»،
مختلفة صور يف مرات، عدة ُكتبْت قد املرىض من الكثري إىل بالنسبة النتائج فكانت
أن أهمية األكثر األمر ولعل مختلفة. مجالت يف ظاهريٍّا، مختلفة دراسات يف نسبيٍّا،
البيانات من أكثر مكرَّرًة األرجح عىل كانت أفضل صورة يف الدواء أظهرِت التي البيانات
فاعلية يف املائة يف ٢٣ بمقدار املبالغة إىل هذا أفىض وإجماًال إيجابيًة، أقلَّ أظهرتْه التي

الدواء.

الرضر إخفاء (5-1)

له تُفرد الذي إظالًما األكثر الجانب عن ماذا اإليجابية. النتائج الدواء رشكات تُقدِّم هكذا
الخطرية؟ األرضار الدواء رشكات تُخفي حيث الالفتة؛ اإلخبارية العناوين

الفوائد، سياق يف وإدارتها بها، القبول يجب الحياة؛ حقائق إحدى الجانبية اآلثار
غاية يف تكون أن يمكن العالجية للتدخالت املقصودة غري اآلثار ألن بدقة؛ ورصدها
فيها يوجد التي هي األخبار عناوين يف النظر تَلِفت التي اإلخبارية القصص الخطورة.
أيًضا املهمة النتائج بعض تفويت يمكن األمر حقيقة يف لكن تغطية، أو خداع، عمليات
يف الَعَريض اإلهمال يف املعتادة اإلنسانية العمليات مثل بكثري؛ براءًة أكثر أخرى ألسباب

البيانات. تزاحم خضم يف األنظار عن تُخَفى املقلقة النتائج ألن أو النرش، تحيز
الذين األشخاص يصاب لذلك. شائًقا مثاًال القلب رضبات تنظيم أدوية تُعترب
(ألن ما نوًعا شائع نحو عىل القلب رضبات يف انتظام بعدم قلبية بنوبات يصابون
هؤالء مثل يموت وأيًضا تلفت)، قد تكون القلب يف الوقت عىل الحفاظ جهاز من أجزاءً
عدم عالج أدوية تُستخدم القلب. رضبات انتظام عدم جراء شائعة بصورة األشخاص
األشخاص لدى املنتظمة غري القلب رضبات من والوقاية العالج يف القلب رضبات انتظام
قلبية؟ بنوبة أُصيب َمن كلِّ إىل األدوية هذه نعطي ال ِلَم األطباء: وفكَّر بها. املصابني
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ستزيد أنها وقتها يعرف أحٌد يكن ولم آمنة، وبدْت الورق، عىل منطقية األدوية هذه بدْت
خالل من منطقيته يُثِبت لم ذلك ألن الفئة؛ هذه يف الوفاة مخاطر من األمر حقيقة يف
استخدامها ذروة ويف الوفاة، يف تتسبَّب لكنها األكسدة). مضادات مع الحال (كما النظرية
مماثلة وفاة حاالت يف القلب رضبات تنظيم أدوية تسبَّبت العرشين، القرن ثمانينيات يف
يمكنها كان التي املعلومات كانت فيتنام. حرب يف قَضْوا الذين لألمريكيني اإلجمايل للعدد
أوضح مثلما سفيل، درج يف مأساوية، بصورة قابعًة، الكارثة هذه تفادي يف املساهمة

الحًقا: الباحثني أحد ذلك

… الوفاة معدالت زيادة أن نظن كنا ١٩٨٠ عام يف دراستنا أجرينا عندما
تجارية؛ ألسباب الدواء تطوير عن التخيل وجرى … املصادفة بمحض كانت
النرش». «تحيز ل جيًدا مثاًال اآلن تعترب وهي مطلًقا؛ الدراسة هذه تُنرش لم لذا
املقبلة. للمتاعب مبكًرا تحذيًرا ستوفر كانت ربما … هنا إليها املشار والنتائج

األدوية من الخطرة اآلثار أن يبدو األحيان بعض يف لكن توَّاًقا. وتفكريًا إهماًال ذلك كان
الفضائح من سلسلة هناك كانت ببساطة. نرشها عدم — األسوأ — أو منها التقليل يمكن
مثل أدوية عن الناشئة األرضار عىل األدلة أن فيها يبدو مؤخًرا، الدواء صناعة يف الكبرية
حتى طويًال األمر يستغرق ولم غابْت. قد آي» آر إس «إس االكتئاب ومضادات فيوكس
ليس الطب سجادة تحت أُخفيَْت قد املوضوعات هذه أن يزعم َمن وكل الحقيقة، ظهرِت
األعىل البحثية األوراق يف — ستتذكر كما — املوضوعات هذه تناول جرى فقد جاهًال. إالَّ
نظرة إلقاء األوراق هذه تستحق جورنال». ميديكال «بريتش دورية أرشيف يف تصنيًفا

تفصيًال. أكثر نحٍو عىل أخرى، مرة عليها

فيوكس (6-1)

يف األمريكية والدواء الغذاء هيئة واعتمدتْه ِمرك، رشكة رتْه طوَّ أَلٍم مسكِّن «فيوكس» كان
— وغريها الُقَرح — املعدة يف مشكالت يف املسكنات من العديد تتسبَّب قد .١٩٩٩ عام
الجانبية. األعراض هذه مثل يف يتسبَّب أالَّ يف الجديد الدواء هذا عىل معقوًدا األمل وكان
أقدم، آخر بدواء «فيوكس» مقارنة خالل من «فيجور»، باسم تجربة يف ذلك ُفِحص
التجربة نتائج تكن لم هائلة. أرباح بتحقيق تُبرشِّ النتيجة وكانت «نابروكسني»، هو
املفاصل التهاب مرض أعراض من التخفيف يف حاًال أفضل «فيوكس» يكن فلم حاسمة؛
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ما وهو الهضمي، الجهاز أعراض خطر من النصف بمقدار ض خفَّ لكنه الروماتويدي،
القلب. بنوبات اإلصابة خطر يف زيادة أيًضا ُوجدْت ولكن ممتازة. أنباءً يمثِّل كان

أمراض مخاطر مالحظة الصعب من كان «فيجور»، تجربة نُرشْت عندما لكن
ُرِصدت حيث والُقَرح؛ القلب لنوبات ت» مؤقَّ «تحليل ثمة كان هذه. الوعائية القلب
كما املجلة، يف ذلك إىل يَُرش ولم القلبية. النوبات حاالت من أطول لفرتة القرحة حاالت
للنوبات املتزايدة املخاطر من التقليل مع بالقرحة، يتعلَّق فيما «فيوكس» فائدة يف بولغ
معتاد غري نحٍو عىل االنتقاد وشديدة عنيفة افتتاحية مقالة تحدَّثْت ذلك وعن القلبية.
تصميم يف الواهي الجانب «هذا قائلًة: ميديسن» أوف جورنال إنجالند «نيو دورية يف
مؤلِّفي أو ملحرِّري عنه يُفَصح لم النتائج، تحريف إىل حتميٍّا أفىض الذي … التجربة
ثالث حدثْت قد أنه وحيد؛ لسبب نعم، مشكلة؟ هذه كانت هل األكاديميني.» الدراسة
الذي الشهر يف «فيوكس» تتناول كانت التي املجموعة يف القلبية بالنوبة إضافية إصابات
املجموعة يف إصابة حاالت أي تقع لم بينما واإلحصاء، الرصد عن الباحثني ف توقُّ تال

«نابروكسني». تتناول كانت التي الضابطة
الرشكة أن الرشكة، لدى العلماء كبري سكولنك، إدوارد بعثها داخلية مذكرة تُظِهر
أمًرا هذا «كان فيها: (ورد هذا الوعائية القلبية باألمراض اإلصابة خطر عن تعرف كانت
كذلك»). أنها نخىش كنا آليَّة خالل من تحدث وكانت قليلة، حاالت كانت لكنها َمشينًا،
افتتاحيَّنْي مقاَلنْي ونَرشْت كثريًا، ميديسن» أوف جورنال إنجالند «نيو دورية تتأثر ولم

رائَعنْي. نقديَّنْي
يبحثون كانوا أشخاٌص إال حقيقي بشكل القلبية النوبات يف املقلقة بالزيادة يهتمَّ لم
إنهم إذ فعله؛ إىل — بالطبع — األطباء يميل ال يشء وهو واألغذية، األدوية هيئة بيانات
محاولة ويف علمية. مجالت يف املنشورة األكاديمية املقاالت يقرءون األحوال أفضل يف
البحثية الورقة يف يظهر «قد» الذي القلبية للنوبات املتوسط اإلضايف الخطر لتفسري
لم «فيوكس» أن إىل فأشاروا نابروكسني»؛ «فرضية اسمه شيئًا املؤلِّفون اقرتح النهائية،
دليل يوجد وال منها. يِقي «نابروكسني» كان بينما قلبية، نوبات حدوث يف يتسبَّب يكن

القلبية. النوبات ضد قويٌّ وقائيٌّ أثٌر له «نابروكسني» أن عىل مقنع
أن إىل القضية، تغطية خالل باستفاضة نُوقشْت التي الداخلية، املذكرة أشارِت
عىل األدلة من مزيٌد املطاف نهاية يف وظهر الوقت. ذلك يف بالقلق تشعر كانت الرشكة
األدوية هيئة من محللني لكنَّ ،٢٠٠٤ عام يف السوق من «فيوكس» وُسِحب أرضار، وقوع
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حالة، ألف و١٣٩ ألًفا ٨٨ بني عددها تَراَوح قلبية نوبات يف تسبَّب أنه قدَّروا واألغذية
السوق. يف فيها ُطِرح التي الخمس السنوات خالل قاتًال، منها املائة يف ٤٠ إىل ٣٠ كان
املعلومات، ظهور نمط إىل بالنظر لكن فيه، موثوًقا الرقم ذلك كان إذا ا ممَّ التأكد يصُعب
والدواء الغذاء وهيئة مرك من كالٍّ بأن ا، جدٍّ واسع نطاق عىل بالتأكيد، شعوٌر رسى
خالل وقعْت التي األرضار ِحدَّة من التخفيف أجل من املزيد فعل استطاعتهما يف كان
البيانات إن حيالها. املخاوف لهما تبيَّنْت أن بعد فيها، الدواء ُطِرح التي العديدة السنوات
واقرتحْت بمسئوليتها، مرك تُِقرَّ ولم موت. أو حياة مسألة فهي مهمة؛ الطب مجال يف

املتحدة. الواليات يف أمريكي دوالر مليارات ٤٫٨٥ مقابل تسوية إجراء

البيانات نرش من املؤلِّفني منع (7-1)

وقفهم؟ يمكننا ال وملاذا بذلك؟ يقومون باحثني أيُّ السوء. منتهى يف كلُّه هذا يبدو
يفصحوا ال حتى عليهم الضغط أو الكثريين ذراع يلُّ جرى لكن بالطبع. كاذبون بعضهم

الدواء. صناعة ِقبَل من املموَّلة أجَرْوها، التي بالتجارب الخاصة املعلومات عن
رفعْت ،٢٠٠٠ عام يف مأساوي: نحو عىل شائعة لظاهرة متطرفني مثاَلنْي إليك
دراسة نرش ملنع محاولة يف وجامعاتهم الرئيسيني الباحثني ضد شكوى أمريكية رشكة
من أفضل يكن لم املنتج أن وجدْت يف» آي «إتش لفريوس املضادة اللقاحات أحد عىل
شعرِت بينما املنتج، للمرىضعىل األولوية وضع عليهم أن الباحثون شعر الوهمي. العالج
األمريكية. الطبية الجمعية جريدة يف العام ذلك يف النتائج ونُرشِت ذلك. بخالف الرشكة
يف الهيموجلوبني اعتالالت برنامج مديرة أوليفريي، نانيس كانت الثاني، املثال يف
من الزائد الحديد يُزيل دواء وهو «دفريربون»، عىل إكلينيكية تجربًة تُجري تورونتو،
وشعرْت الدم. نقل عمليات من العديد بعد بالحديد أجسادهم تثقل الذين املرىض أجساد
رديءٍ نحٍو عىل فيها ُمتحكًَّما بدْت الكبد يف الحديد تركيز ِنَسب أن رأْت عندما بالقلق
والوفاة القلبية األمراض حدوث مخاطر لزيادة األمان عتبة متخطيًة املرىض، بعض لدى
تطور من ع يُرسِّ ربما الدفريربون أن إىل توسًعا أكثر أخرى دراساٌت وأشارت املبكرة.

الكبدي. التليف
إذا أنها كتابي، وبشكل متكررة بصورة أوليفريي «أبوتكس» الدواء رشكة هددْت
ويا — هائلة شجاعة يف ضدها. قانونية إجراءات فسيتخذون ومخاوفها، نتائجها نرشْت
علمية لقاءات عدة يف نتائجها أوليفريي قدمْت — جامعتها من دعم أي غياب يف للعار!
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النظر بقطع مخاوفها، عن اإلفصاح واجبها من بأن تؤمن كانت أكاديمية. مجالت ويف
تكون أن اإلطالق عىل رضوريٍّا يكن لم ذلك. عىل ترتتب قد التي الشخصية العواقب عن

القرار. ذلك التخاذ بحاجة

كله العالم يف املشكالت جميع سيحلُّ الذي الرخيصالوحيد الحل (8-1)

السلبية، النتائج طمس — تقريبًا املشكالت هذه جميع أن ا حقٍّ استثنائي هو ما لعل
كبرية بصورة حلُّها يمكن كان — ذلك وغري املفيدة، غري البيانات إخفاء البيانات، انتقاء
إكلينيكية، تجارب ِسِجلُّ تقريبًا: يشء أيَّ ليتكلَّف يكن لم بسيط واحد عالج خالل من
دواء. رشكة أنك لنفرتض األمر. يسري أن يجب هكذا فعالة. بصورة ومطبَّق متاح، عام،
املطبقة األساليب قسم أْي بها؛ الخاص «الربوتوكول» تنرش دارستك، يف حتى تبدأ أن قبْل
االطالع يستطيعون الجميع أن يعني هذا ما. حدٍّ إىل عامة دورية يف البحثية، الورقة يف
أن «قبل إلخ، األشخاص، عدد وعىل وكيف، ستقيسه، وما تجربتك، يف ستفعله ما عىل

تبدأ».
عن الخفية والبيانات املتكرِّر، والنرش النرش، تحيز مشكالت عىل القضاء سيجري
يف الحال، يف — رضورية غري ومعاناة وفاة حاالت جميعها تسبِّب التي — الجانبية اآلثار
فستربز املطبوعات، يف تظهر لم لكنها وأجريتَها، تجربة، بتسجيل قمَت إذا واحدة. رضبة
ربما ألنه تخفيه؛ شيئًا لديك أن أساسية، بصورة الجميع، سيفرتض متقرح. إصبع مثل

تماًما. عبثية لكنها الحايل، الوقت يف تجارب ت سجالَّ هناك بالفعل. تخفيه ما لديك
«تحريك وهي: األخرية الدواء رشكات خدعة خالل من واضًحا يظهر العبث هذا َكمُّ
فاعلية لبحث تجربًة بالو ورشينج مرك رشكتا بدأْت ،٢٠٠٢ عام يف املرمى». قائَمِي
بأنهما بالترصيح الرشكتان بدأِت الكولسرتول. مستوى من يحدُّ دواء وهو «إزتيمبي»،
لكنهما ال، أم ناجًعا الدواء كان إذا ملا الرسمي اختبارهما باعتباره واحًدا شيئًا ستقيسان
الحقيقي االختبار باعتباره آخر شيئًا ستقيسان أنهما النتائج، ظهور بعد لتعلنا، عادتا
إذا ألنك ملاذا؟ علنًا. الذعة النتقادات وتعرَّضتا األمر، واكتُشف األول. االختبار من بدًال
باملصادفة إيجابيًة النتائج بعض تخرج ربما فعلتا)، (مثلما األشياء من الكثري قسَت
جميع يصيب فهذا النهائية؛ النتائج يف املبدئية الفرضية عىل العثور يمكنك ال أكثر. ال

الكامل. بالخلل اإلحصاءات
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اإلعالنات (9-1)

لدى االنفصال َقَلق لعالج املعتَمد الوحيد العالج هي «كلوميكالم» أقراص
الكالب.

َمشني؛ أمٌر وهو بريطانيا، يف املستهلك إىل مبارشًة هة موجَّ دواء إعالنات حاليٍّا توجد ال
فوىض، حالة يف حياتك التليفزيونية. اإلعالنات خاصة ا، حقٍّ غريبة أمريكا يف اإلعالنات ألن
يثري يشء كل املستقرة، غري الكولسرتول النصفي/نسبة املتململتان/الصداع ساقاك
تيضء فجأًة الصحيح؛ القرص تتناول عندما ثم مكان. أي يف منطق أي يوجد ال الذعر،
ويلعب الكلب، ذيل ويهتز األطفال، ويضحك الجدة، وتضحك دافئ، أصفر بلون الشاشة
الشمس إزاء املياه من قوًسا يصنع وهو النجيل، عىل املياه بخرطوم للغثيان مثري طفل
أخرى. مرة فجأًة ناجحة عالقاتك جميع تصبح فيما عاٍل بصوت يضحك بينما البازغة

جميلة. الحياة
إن حتى الدواء، رشكات إعالنات وراء األطباء من بكثري أكرب بسهولة املرىض ينقاد
لتصبح ارتفعْت قد أمريكا يف املستهلك إىل مبارشًة هة املوجَّ لإلعالنات املخصصة املوازنة
عن اإلعالنات هذه دراسة جرْت وقد مبارشة. األطباء ملخاطبة املخصصة املوازنة ِضْعف
عىل املرىض إقبال من تزيد أنها مراًرا وتبنيَّ طبيني، أكاديميني باحثني ِقبَل من كثب
«ترفع التي اإلعالنات حتى لهم. كعالج لها األطباء وصف عن فضًال عنها، املعَلن األدوية
تضاعف أنها تبنيَّ رصامًة األكثر الكندية التنظيمية اللوائح تحت ما» بمرٍض الوعي

املرض. ذلك لعالج محدَّد عقار عىل الطلب
وسائل استغالل أو املرىض، مجموعات رعاية عىل الدواء تحرصرشكات السبب لهذا
بالثناء تتغنَّى التي اإلخبارية القصص يف مؤخًرا شوهد مثلما حمالتها، لصالح اإلعالم
الطفيفة. الفاعلية ذات ألزهايمر أدوية أو الثدي، رسطان لعالج «هريسبتني» عقار عىل
أدوية ل تُموَّ أن اإلعالم وسائل يف هائل صخب يف هذه الضغط جماعات تطالب
بجماعات صلة عىل أشخاًصا أعرف الوطنية. الصحية الخدمات هيئة ِقبَل من الرشكات
دون موقفهم، تغيري وحاولوا رصاحًة آرائهم عن وا عربَّ — أكاديميني — هذه الضغط
َخَطَر خاص، وجه عىل الربيطاني ألزهايمر مرض حملة حالة يف ألنه نجاح؛ أي تحقيق
الوطني املعهد وخلص ما، نوًعا الجانب أُحاديَّة كانت املطالب هذه مثل أن لكثريين
جزئيٍّا ألزهايمر؛ ألدوية مقابل دفع تربير يستطع لم أنه إىل اإلكلينيكي والتميز للصحة

229



الزائف العلم

املؤكدة غري البديلة النتائج تبحث كانت ما وغالبًا ضعيفة، كانت فاعليتها عىل األدلة ألن
لعمليات عالجاتها إخضاع يف تُفِلح لم الدواء رشكات ألن ضعيفة؛ ا حقٍّ واألدلة فقط.
مضمونًا ليس صارمة اختبارات الواقعي، العاَلم يف النتائج عىل يكفي بما صارمة اختبار
بحوث إلجراء الدواء مصنِّعي ألزهايمر جمعية تتحدَّى هل إيجابية. نتيجة عن تسفر أن
بحوث يف البديلة «النتائج تناهض كبرية الفتات حاملني أعضاؤها يطوف هل أفضل؟

ال. شفافيًة»؟ أكثر «اختبارات بإجراء مطالبني الدواء»،
البشاعة؟ من الدرجة هذه إىل األمور آلِت كيف أرشار! الكل إلهي! يا

هوامش

قْدر أيُّ هناك يكون حيثما العالجات جميع بأن املناسبات من عديد يف دفعُت (1)
الصحية الخدمات هيئة ويف ممكنًا، ذلك كان متى عشوائيٍّا، توزيعها يجب الشك من
ذلك، تيسري نستطيع بحيث النظرية الناحية من فريد إداري موقع يف نعترب الوطنية،
املعهد طرح قراراته، بعض حيال يُقِلقك قد ما كل من الرغم وعىل العالم. إىل كهدية
بعض بأن بالتوصية املتعلقة الذكية الفكرة أيًضا اإلكلينيكي والتميز للصحة الوطني
هيئة ِقبَل من فقط تمويلها يجب — فائدتها حول شك ثمة كان متى — العالجات
عىل يحصل أن يجب (حيث تجربة سياق يف تقديمها عند الوطنية الصحية الخدمات
متكررة بصورة الوطني املعهد انتقاد يجري بحث»). إجراء عند «فقط ها: نصُّ موافقة
هيئة تمويل يذهب بأن توصيته لعدم نظًرا — حال أي عىل سيايس كيان فهو —
أحد تمويل عىل املوافقَة لكن واعدة. تبدو التي العالجات إىل الوطنية الصحية الخدمات
مسألٌة رضًرا يُوِقع مما أكثر فائدًة ق يحقِّ كان إذا ما مؤكًَّدا يكون ال عندما العالجات
املطاف نهاية يف فيها اتضح متعددة حاالت خالل من واضح بشكل تبنيَّ مثلما خطرية،
يف عقود مدى عىل فشلنا وقد فائدة. تحقق مما أكثر رضًرا تسبِّب الواعدة العالجات أن
الدماغ؛ يف بإصابات املصابني للمرىض الستريويدات بفوائد املتعلقة الشكوك مع التعامل
ألنه داٍع؛ دون وا تُُوفُّ قد األشخاص من اآلالف عرشات أن «كراش» تجربة أظهرْت فقد
مجال يف نفًعا. ق تحقِّ مما أكثر رضًرا تسبِّب املستخدمة العالجات كانت األمر حقيقة يف

أرواًحا. املعلومات تُنِقذ الطب،
الِكتاب إىل بالفضل أَِدين جييل، أطباء من كثريين ومثل املوضوع، هذا يف (2)
لندن كلية يف جرينهالج للربوفيسور بحثية» ورقة تقرأ «كيف الكالسيكي األكاديمي
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«اختبار كتاب يعترب بيًعا. األكثر الكتب ضمن الكتاب هذا يكون أن يجب الجامعية.
أيًضا، عظيًما عبقريٍّا عمًال تشاملرز وإيان ثورنتون وهازل إيفانز، إليموجن العالجات»
موقع عىل اإلنرتنت عرب املجاني للتحميل ومتاًحا القراء، من عادي جمهور ألي مالئًما
كتاب بقراءة أُويص اهتماًما، األكثر القراء إىل بالنسبة .www.jameslindlibrary.org
عنوانه ا، جدٍّ طويل كتاب وهو آندرسن. ليورن الطبية» البحوث يف املنهجية «األخطاء

مكتملة». غري «قائمة هو: الفرعي
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اإلعالم وسائل ج كيفتروِّ
للعلم العامة َفْهم لسوء

ثقافتنا. يف التمثيل وسوء الفهم سوء حاالت تغلغل مدى ونقدِّر هذا، كل نفرس أن يجب
اإلعالم وسائل قصص بتفكيكي معروٌف فأنا األحوال، من حال بأي معروًفا كنُت إذا
وأشعر أعمايل»، «مجمل عميل، من األعظم القسط يمثِّل ما وهو العلم، حول الحمقاء
أُبنيِّ كي بينها من لالختيار قصة خمسمائة من أكثر لديَّ إن أقول أن يف قليًال بالخجل

الهوس. من نوًعا هذا تَعتِرب ربما هنا. عرضها إىل أرمي التي األفكار
الصفة إلضفاء اإلغوائية املسرية أخرى؛ مواضع يف املوضوعات من الكثري غطَّينا لقد
واالدِّعاءات والزيف، التقليدية األقراص، حول الخياالت اليومية، الحياة عىل الطبية
شأنهم الصحفيون فيها يتورَّط التي االدِّعاءات وهي الطعام، حول املضحكة الصحية
عىل تدلَّنا أن يمكن التي القصص عىل هنا أركِّز أن أريد لكنني التغذية. ُمختَيص شأن

خاللها. من ُضلِّلنا التي البنائية املتكرِّرة واألنماط العلم، بها يُدَرك التي الطريقة
يف األمور بزمام يمسكون الذين األشخاص اآلتي: يف األساسية فرضيتي تتمثَّل
ضئيلة معرفًة إال يملكون ال اإلنسانية الدراسات كليات خريجي ِمن اإلعالم وسائل
ربما أعماقهم، أعماق يف ي، ِرسِّ نحو وعىل رشف! وسام وكأنه بجهلهم ويفتخرون بالعلم،
الفكر تاريخ يف األهم التطورات عىل االطالع من أنفسهم َحرموا أنهم حقيقة يبغضون
لألمور اإلعالمية التغطيات جميع يف ضمنيٍّا هجوًما ثمة لكن املاضيني، القرنني يف الغربي
ما اإلعالم وسائل تخلق تغطيتها، وطريقة للموضوعات، اختيارها خالل فمن العلمية؛
أساس ال عبارات باعتباره العلم ر يُصوَّ النموذج، هذا وفق للعلم. ساخرة محاكاًة يشبه
أنفُسهم هم يَُعدُّون الذين العلماء، من تصدر وتوجيهية مفهومة، وغري الصحة، من لها
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منفصلون إنهم االجتماعي. الصعيد عىل بالقوة تنَعم منتخبة، غري فة متعسِّ سلطة رموز
كل فإن األمر، كان ما أيٍّا ولكن خطرة، أو مضحكة إما بأعمال يقومون فهم الواقع؛ عن
سيكون أنه للسخرية مثاًرا واألكثر رسيًعا، سيتغريَّ وربما ومتناقٌض، واٍه، العلم يف يشء
وسائل مجال يف العاملون يهاجمها الساخرة، املحاكاة هذه رسم وبعد الفهم». «صعب

حوله. العلم يدور ما حقيقَة ينتقدون كانوا لو كما اإلعالم،
القصص فئات: ثالث من لواحدة عام بشكل العلمية اإلخبارية القصص تنتمي
القصص هذه ِمن وكلٌّ «الذعر». وقصص الكربى»، «االكتشافات وقصص املضحكة،

بالرتتيب. منها لكلٍّ وسنعرض الخاصة. بطريقتها منها كلٌّ ويقوِّضه، العلم يشوِّه

يشء ال مقابل املال القصصاملضحكة: (1)

عن وتخلَّ املضغوط، التعقيم بجهاز فألِق اإلعالم، وسائل يف أبحاثك تُنرش أن أردَت إذا
عامة. عالقات رشكة إىل روحك وِبْع «ستاتا»، برنامج نسخة من وتخلَّص املاصة،

لقصص غزيًرا مصدًرا وكان وارويك، كيفن د. يُدعى رجل هناك ريدينج، جامعة يف
يُري ثم ذراعه، يف سلكية ال هوية بطاقة من رشيحًة يضع فتجده الوقت. لبعض الفتة
ح يرصِّ ثم باستخدامها، به يعمل الذي القسم يف األبواب فتح يستطيع كيف الصحفيني
هدفْت تأثُّر. أيما به اإلعالم وسائل وتتأثَّر وآلة»،1 رجل من مزيٌج سايبورج، «أنا قائًال:
أي يف تُنرش لم أنها من الرغم عىل — بحوثه أحد حول املفضلة اإلخبارية القصص إحدى
وجودي» «ريتشارد برنامج مشاهدة أن بيان إىل — بالطبع نوع أي من أكاديمية مجلة
األشياء جميع من كثريًا فاعلية أكثر نحٍو عىل الذكاء اختبارات يف األطفال أداء ن يحسِّ
بعض رشب أو التمارين، بعض مثل كهذه؛ نتيجة إىل تؤدِّي أن املرء يتوقع التي األخرى

القهوة.
القصص معظم خالف وعىل إخبارية، قصة بل عابًرا، مضحًكا أمًرا هذا يكن لم
لست إندبندنت». «ذي صحيفة يف افتتاحية مقالة ظهور إىل أفضْت الحقيقية، العلمية
من لالختيار قصة خمسمائة فثمة األمثلة؛ من املزيد عىل للعثور مطوًَّال البحث إىل بحاجة
«الحساسية الباحثون: ويقول جيني.» أمٌر «الخيانة العلماء: يقول ذكرُت. مثلما بينها،
لالقتصاد: لندن كلية من التطورية البيولوجيا علماء أحد ويقول حقيقية.» الكهرباء من

الحجم.» كبرية ذكرية أعضاء الرجال لجميع سيكون املستقبل، «يف
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وتبلغ العلم، هيئة تَتَِّخذ للعقل، مناٍف فراغ ملء مجرد فارغة، قصص هذه
مجانني هم كم ما. بيشء خاصة معادلًة فيها العلماء «َوَجد» قصٍص يف صورها أنقى
كريم اآليس لتناول املثالية بالطريقة مؤخًرا استمتعَت قد تكون ربما العلماء! أولئك
التليفزيوني باملسلسل أو ،(A×Tp×Tm/Ft×At+V× LT× Sp×W/Tt = 3d20)

أو تليجراف)، ذا صحيفة وفق ،C = 3d[(R × D) + V] × F/A + S) املثايل الكوميدي
أكثر أو أخرى)، مرة تليجراف (ذا املثالية النكتة أو ميل)، (دييل املثالية املسلوقة البيضة
تقريبًا). العالم يف الصحف جميع يف ،[W+(D−d)]×TQM×NA) العام يف كآبة األيام

األمثلة. ذكر يف أستمر أن أستطيع
محمومة تعليقات وتليها دائمة، بصورة ِعلميون مراسلون القصص هذه يكتب
جموح مدى حول اإلنسانية الدراسات كليات خريجي من — عليها عام إجماع ظل يف —
يف َحْمقى باعتبارهم العلماء ترى التي العقلية منظور من ألنه العلماء؛ هؤالء ورشود
عىل تلعب فهي القصص؛ هذه جاذبية مصدر هو هذا أطرحها، التي «املحاكاة» فرضية

له. قيمة ال علميٍّا شطًطا صلة؛ ذي غري باعتباره للعلم العامة رؤية أوتار
صفحات ومللء للمنتجات، وللرتويج األموال، لَجنْي أيًضا القصص هذه تُطَرح
يَُعدُّ األمثلة. أبرز من بعًضا لنأخذ الصحفي. الجهد من حدٍّ بأدنى تكلفة، دون الصحف
العام، يف يوم أسوأ معادالت أعماله أحدث وتشمل املعادالت، قصة ملك آرنال كليف د.
والكثري. والكثري املثالية، الطويلة األسبوع نهاية وإجازة العام، يف سعادة األيام وأكثر
من آرنال كليف «د. عادة وهو آرنال»، «الربوفيسور فهو يس»، بي «بي محطة وبحسب
الثقة بناء يف دورات يقدِّم خاصة أعمال رائد هو األمر، حقيقة يف كارديف». جامعة
املكتب يحرص لكن كارديف. جامعة يف جزئي بدوام التدريس وماَرس الضغوط، وإدارة
وسائل ترصدها التي الشهرية النجاح قصص قائمة يف وضعه عىل للجامعة الصحفي

. تََردٍّ من إليه وصلنا ما مبلغ هذا اإلعالم.
«فائدًة» أكثر العلم تجعل أنها تظن ربما املعادالت، هذه عىل توَّاقة آماًال تضع ربما
املعادالت هذه مصدَر أن تعلم أن يجب لكن املسيحية. الروك موسيقى مثل و«مرًحا»،
اسم يرتبط ألن ومستعدًة تماًما مهيَّأًة تكون ما غالبًا التي العامة، العالقات رشكاُت
عمالئها عىل تماًما منفتحة العامة العالقات رشكات إن األمر، حقيقة يف بها. العلماء أحد
خاللها من يجري إعالنية»، مكافئة «خربة باعتبارها إليها يُشار إذ املمارسة؛ هذه بشأن

العمالء. أحد باسم ربطها يمكن «إخبارية» قصة نرش
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َرَعتْها ثابتًا، سنويٍّا إعالميٍّا حدثًا العام أيام أسوأ لتحديد آرنال كليف معادلة صارت
معادلته أما إجازة. لحجز املثايل الوقت يناير، شهر يف وظهرت ترافل»، «سكاي رشكة
صحيفتي يف أيًضا اإلعالمية األضواء بعض ْت تلقَّ — يونيو يف فتظهر العام»، أيام «أسعد ل
كريم. اآليس لصناعة «وول» رشكة وَرَعتْها — ٢٠٠٨ عام يف و«ميل» تليجراف» «ذا
يف اإلنجازات لتقدير عالمات لوضع كوبر كاري الربوفيسور معادلة «تسكو» رشكة ورعْت
جامعة يف اإلكلينيكية البرصيات علم أستاذ وهو — إفرون ناثان د. ابتدع الرياضة. عالم
السيدات خاللها من تصبح التي املعادلة وهي الجعة، جاذبية أثر معادلَة — مانشسرت
املنتجات تصنيع رشكة إنتاجها موَّلْت معادلة وهي الجعة، بعض تناول بعد جاذبيًة أكثر
وضع التي املثالية، الجزاء رضبة معادلة رعاية وجرْت لومب»؛ آند «بوش البرصية
«الدبروكس»؛ رشكة ِقبَل من مورز، جون ليفربول جامعة من لويس ديفيد د. تركيبتها
التي مزيَّنة، أسطوانات يف املطوية الكريسماس هدايا لجذب املثالية الطريقة ومعادلة
الشاطئ ومعادلة «تسكو»؛ رشكة ورعتْها َرسي، جامعة من ستيفنسون بول د. ابتدعها
«أوبودو» رشكة ورعتْها َرسي، جامعة من بوهاليس ديمرتيوس د. ابتدعها التي املثايل،
عىل أسماءهم يضعون مرموقة، جامعات إىل ينتمون أشخاص هؤالء والرحالت. للسفر

العامة. العالقات لرشكات إعالنية مكافئة خربة
قصص منتقًدا الصحيفة يف كتبُت عندما ألنني أْجَره؛ آرنال د. ى يتلقَّ كيف أعرف
الساحرة اإللكرتوني الربيد رسالة إيلَّ أرسل الكريسماس، ُقبَيْل لها نهاية ال التي معادالته

هذه:

منهم. شيًكا توٍّا يُْت تلقَّ لقد «وولز»، برشكة متصًال اسمي ذكرك إىل باإلشارة
آرنال. كليف الكريسماس. يف وتحياتي مرحى

تأكيد؛ بكل مفيدة غري قصص إنها سخيفة. فقط لكنها فضائح، القصص هذه ليست
هازئ نحو عىل — القصص هذه تلعب أخبار. صورة يف متخفٍّ ترويجي نشاٌط فهي
كانت إذا علمية قصة عىل يتعرَّفوا لن األخبار محرِّري معظم أن حقيقة عىل — ما نوًعا
كاٍف وقت توافر عدم عىل تعتمد القصص فهذه زخارف. أي من عاريًة أمامهم تتخايل
إخبارية؛ بمواد الصحف صفحات يملئوا أن فيه بدَّ ال الذي الوقت يف الصحفيني لدى
مثاًال األمر، حقيقة يف هذا، يعترب الصحفيني. من أقل بعدد أكثر موضوعات تُكتَب إذ
املفرطة»؛ الصحفية «اإلنتاجية ديفيز ِنك االستقصائي الصحفي عليه أطلق ما عىل رائًعا
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بعض ومن محتًوى، صورة يف الصحفية للبيانات النقدي غري اإلنتاج إعادة بمعنى
عىل عموًما تنسحب كثريًا أكرب ملشكلة ر مصغَّ نموذج مجرد املسألة هذه تعترب الجوانب
يف كارديف جامعة يف أُجريْت التي البحوث أظهرِت فقد الصحفية. التخصصات جميع
أو كليٍّا، «بُنِيت قد املعتربة اإلخبارية القصص جميع من املائة يف ٨٠ أن ٢٠٠٧ عام
وصناعة األنباء وكاالت رتْها وفَّ ثانوية، مصادر خالل من جزئيٍّا أو رئيسية، بصورة

العامة.» العالقات
يف مقابلها دفع دون اإلنرتنت، عىل صحفية بيانات قراءة بإمكانك أن يدهشني

الصحف. بيع محالت

كبرية ذكرية أعضاء الرجال جميع لدى سيكون (2)

لهذه يمكن العامة، العالقات مجال من حمقاء هراءات جميًعا كونها من الرغم عىل
األعضاء قصص توجد أن فيمكن االخرتاق؛ عىل هائلة قدرة لها تكون أن القصص
ثوري تطوري» «تقرير حول إخبارية لقصة «صن» صحيفة عنوان يف هذه الذكرية
لندن كلية يف داروين أبحاث مركز من تطوري منظِّر وهو كاري، أوليفر د. أصدره

القصص. من النوع هذا عىل كالسيكيٍّا نموذًجا القصة وتُعترب لالقتصاد.

وسيكون سنتيمرتًا، ١٩٥ نحو العادي الرجل طول سيبلغ ،٣٠٠٠ عام بحلول
الجديدة. البحوث تتنبأ مثلما عاًما، ١٢٠ وسيعيش القهوة، بلون برشته لون
معرفة عند كثريًا الرجال سيَُرسُّ فقط. الحدِّ هذا عند الطيبة األخبار تتوقف ال
أكثر. جذابة النساء أثداء وستكون حجًما، أكرب ستكون الذكرية أعضاءهم أن

األمر، حقيقة يف تقريبًا. الربيطانية الصحف جميع يف جديًدا» «بحثًا باعتباره هذا ُعِرض
مقنًعا، مقاًال كان هل لالقتصاد. لندن كلية يف سيايس منظِّر من خيايل مقال مجرد كان

الخاص؟ منطقه وفق حتى
أشياء واالجتماعي الجغرايف التنقل أن يعتقد كاري أوليفر د. أن يبدو أوًال: ال،
خالل د موحَّ بشكل القهوة بلون لونهم برش عن سيسفر التنقل هذا مثل وأن جديدة،
واألوربيون السود، األفارقة يُنجب حيث الربازيل؛ إىل أوليفر يذهب لم ربما عام. ألف
لون ل يتحوَّ لم ذلك ومع كثرية، قرون منذ مًعا أطفاًال األصليون واألمريكيون البيض،
يشكِّل الربازيليني برشة لون يزال ال األمر، حقيقة يف القهوة. لون إىل الربازيليني برشة
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البرشة صبغة دراسات وتُظهر الخمري. إىل األسود من البرشة، صبغة من واسًعا طيًفا
يبدو فيما تتعلَّق ال البرشة صبغة أن الربازيل) يف خاص نحو عىل بعضها يجري (التي
من ر يُشفَّ ربما البرشة لون أن إىل وتشري األفريقي، بالعنرص الوراثي االرتباط بدرجة

أوليفر. يشري مثلما اللون يف يمتزج ال وربما الجينات، من ما نوًعا صغري عدد خالل
من املطاف، نهاية يف أن إىل تشري نظريًة وضع لقد األخرى؟ أفكاره عن ماذا
جنَسنْي، إىل البرش سينقسم املجتمع، يف حادَّة اجتماعية-اقتصادية انقسام عمليات خالل
قصري، واآلخر ق؛ وخالَّ ذكي، بالصحة، يتمتع نظيف، متماثل، نحيف، طويل، أحدهما
ما وهو األول. الجنس مثل ذكيٍّا وليس بالصحة، يتمتع ال متسخ، متماثل، غري وممتلئ،
ويلز جي إتش رواية يف املتوحش املورلوك وجنس للسالم املحب إلوي جنس كثريًا يشبه

الزمن». «آلة
عدم العار من ويبدو عرصنا، يف أفكار ثالث أهم إحدى التطور نظرية تُعترب ربما
جميع يف االدِّعاءات من للسخرية املثرية املجموعة هذه ُغطِّيَت وقد صحيًحا. فهًما فهمها
أن تذكر أن منها أليٍّ يخطر لم لكن إخبارية، قصة باعتبارها الربيطانية الصحف
قوية، ضغوط وجود عادًة يتطلَّب — كاري يعتقد مثلما — أجناس إىل البرش تقسيم
الذين املثال، سبيل عىل تسمانيا، يف األصليون السكان كان فقد جغرافية. انقسامات مثل
مع أطفال إنجاب عىل قادرين يزالون ال عام، آالف ١٠ مدة العاَلم عن انعزلوا قد كانوا
إىل االنقسام عملية وهي التماثيل»، «االنتواع ويُعترب جنسهم. خارج من اآلخرين البرش
عوامل سوى تقسمهما ال واحد، موطن يف املنقسمتان املجموعتان تعيش بحيث أجناس
من الكثري يعتقد لم فلفرتة، حدًة. أكثر — كاري يشري مثلما — اقتصادية اجتماعية
االنقسامات هذه تكون أن سيتطلَّب ذلك كان فقد اإلطالق. عىل حدث قد هذا أن العلماء
الَقبَْحى والرجال الجذَّابات الفقريات اإلناث أن يبنيِّ التاريخ أن من الرغم عىل مطلقًة،

بينهم. الغرامية العالقات يف الفتة بصورة يمتزجوا أن يمكن األثرياء
www موقع عىل بالكامل املوجود الصحفي، البيان عرض يف أميض أن أستطيع
املهم غري املقال هذا يف التافهة املشكالت ليست لكن باستمتاع. لتقرأه .badscience.net
«يقول بعبارة تُسبَق علمية قصة إىل ل تحوَّ قد األمر أن غريب هو ما فلعلَّ املسألة. لُبَّ هي
«ذا وصحف يس»، بي «بي محطة تتقبَّلها حيث كلها؛ اإلعالم وسائل يف حاليٍّا» الباحثون
أي دون حماسة يف الكثري ذلك وغري و«مرتو»، سكوتسمان» و«ذا صن» و«ذا تليجراف»

نقد.
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«املقال» أو — «البحث» أن أخربك أن إىل اآلن حاجة يف لسُت هذا؟ يحدث كيف
حول تدور برامج تقدِّم رجالية» تليفزيونية «قناة وهي «برافو»، ِقبَل من ُموِّل قد —
تشغيلها لبدء والعرشين الحادية بالذكرى تحتفل كانت الرسيعة، والسيارات البكيني
الربامج طبيعة عن ملحة إلعطائك فقط املهم، العلمي كاري د. مقال ظهور أسبوع (خالل
مجموعة يكتشف «عندما «إغراءات»، الكالسيكي الفيلم مشاهدة يمكن كان القناة، يف
خالل من أنفسهم يواسون ممتلكاتهم، مصادرَة ينوي ف امَلْرصِ أن املزارع ال عمَّ من
الزاوية ما بدرجة هذا يفرسِّ ربما الجامحة.» الجنسية املغامرات من مجموعة يف االنخراط

الجديد»). «بحثه يف الجذابة» «األثداء ب الخاصة
أخربوني حقيقيني علميني صحفيني وإىل الصحف، من عدد يف أصدقاء إىل تحدثُت
يكن لم ذلك أن بيان محاولني صحفهم، يف األخبار دسك مع مواجهات خاضوا بأنهم
آخر صحفي ذلك لفعل عنها، الكتابة رفضوا كانوا لو لكنهم علمية. إخبارية قصة
أو االستهالكية، السلع مراسلو كتبها العلمية القصص أسوأ أن الغالب يف ستجد —
التطور، نظرية من مفهوًما أقرتض أن يل كان وإذا — املتخصصني غري األخبار صحفيو
الصحفيني اختيار يف القومية الصحف يف املوظفني تواجه التي االختيار ضغوط تتمثل
«قصًصا باعتبارها لها قيمة ال تجارية مقاالت بالغة رسعة ويف إذعان يف يكتبون الذين

علمية».
منظِّر أنه من الرغم (عىل بحق أكاديمي كاري د. أن تبهرني التي األشياء أحد
أجرى قد أنه من متأكد فأنا املهني، مساره تشويه إىل أسعى ال عاِلًما). وليس سيايس،
مهنته يف سيفعله مما يوجد ال االحتماالت جميع يف لكن املثرية، البحوث من الكثري
هذا عن سيسفر ما للجامعات الرائدة راسل مجموعة يف نسبيٍّا متمكِّنًا أكاديميٍّا باعتباره
املقال هذا مثل — النحو هذا عىل ثقايف باخرتاق يحظى أو — اإلعالمية التغطية من القدر
الحياة أليسِت شخص. ألي يشء أيَّ يفرسِّ ال الذي الخاطئ، الخيايل، املربح، الساذج،

غريبة؟

الدراسات إحدى وفق مثالية، َسرْيٍ طريقُة لها ألبا جسيكا (3)

نيوز» «فوكس شبكة تناوَلتْها قصة حول تليجراف» دييل «ذا صحيفة من عنوان هذا
مجازية بصورة مصحوبًة القصة كانت الحالتني كلتا ويف ذلك، من أقلَّ ال اإلخبارية،
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سنرويها، التي األخرية املضحكة القصة هي هذه الفتنة. شديدة المرأة الجاذبية شديدة
ا. جدٍّ شجاًعا خفيٍّا مجهوًدا تُربز ألنها إال القصة هذه أروي وال

املمثلة ألبا، جسيكا تمتلك كامربيدج، يف الرياضيات علماء من فريق «وفق
فريق تنفيذ من املهمة الدراسة هذه كانت تأكيد.» بكل مثرية َسرْي طريقة أكثر السينمائية،
غاية يف كنُت كامربيدج. جامعة من ويرب ريتشارد الربوفيسور يرأسه — يبدو فيما —
قد كنُت العلمي، البحث باسم إنني، إذ أخريًا؛ مطبوعًة تُنَرش الدراسة رأيُت عندما الرسور
إجراء مقابل سمعتي لبيع — الراعية العامة العالقات رشكة — «كالريون» مع تفاوضُت
تتفتَّح. الزهور مشاهدة من أفضل هو ما يوجد وال أشهر، بستة ذلك قبل كهذا، بحث

لهم: االفتتاحية اإللكرتوني الربيد رسالة هي ها

لصالح املشاهري عند إثارًة مشيات عرش أكثر حول استطالع إجراء بصدد نحن
بمعادلة استطالعنا ندعم أن ونودُّ الشعر)، إزالة (كريم «فييت» رشكة عميلنا
نظرية وجود مع إثارًة، السري طرق أكثر صاحب املشاهري أي تُظِهر خبري من
يف متخصص أو نفس علم طبيب مساعدة عىل الحصول ونودُّ املعادلة. تدعم
بأن نشعر إننا إذ نتائجنا؛ تدعم ملعادالت ل يتوصَّ أن يستطيع مشابه مجال
أكرب. ثقًال القصة يمنح سوف نتائجنا تدعم ومعادلة بدلوه يُدِيل خبري وجود

دييل «ذا صحيفة يف األخبار صفحات يف ظهورهم عن — رأينا مثلما — هذا أسفر
تليجراف».

ممثَّلة تكون أن تودُّون عوامل أي ثمة «هل متسائًال: الحال، يف الرسالة عىل أجبُت
يف نودُّ بن، د. «مرحبًا كريين: أجابت مثري؟» يشء ربما املعادلة؟ يف الخصوص وجه عىل
الساق، وشكل السمانة، طول إىل الفخذ طول نسبة املعادلة عوامل تشمل أن الحقيقة
سندفعها اسرتليني جنيه ٥٠٠ أتعاب هناك … األرداف (أرجحة) وهزة البرشة، ومظهر

خدماتك.» مقابل
االستطالع نُْجِر «لم قائلًة: كريين أخربتْني فقد أيًضا؛ استطالعية بيانات ثمة كانت
بيونسيه تعتيل أن «نريد الروح! هي هذه قها.» نحقِّ أن نريد التي النتائج نعرف لكن بعُد،
وأن وكاييل، جيه-لو مثل الريانة األرجل صاحبات األخريات الشهريات يليها القائمة،
األرجل تَُعدُّ ال إذ القائمة؛ نهاية يف واينهاوس وآمي موس كيت أمثال من الشهريات تأتي
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عبارة كان االستطالع أن اتضح األخرى.» كاألرجل مثريًة ة البضَّ غري والشاحبة النحيفة
الكريم، عرضهم رفضُت الرشكة. يف َمن كلِّ إىل أُرسلت داخلية إلكرتوني بريد رسالة عن
عندما اآلن. ذلك عىل نادم وهو ويرب. ريتشارد الربوفيسور ينتظر لم ولكن وانتظرُت.
األمور أن واتضح اإللكرتوني، الربيد عرب رسالًة إليه أرسلُت النور، إىل القصة خرجِت
فربكته: إعادة عليهم كان االستطالع، فربكة بعد وحتى الزًما. كان مما عبثيًة أكثر كانت

الحقيقة يف بيان وهو لكالريون، الصحفي البيان يف جاء ما عىل أصادق لم
بُذلْت قد جادة محاوالت أي وجود إىل اإلشارة يف وتضليًال أخطاءً ن يتضمَّ
الرياضيات علماء من «فريق ثمة يكن لم ة. جادَّ حسابية عمليات أي إلجراء
بيانات تحليل خالل من املساهمة كالريون مني طلبْت لقد كامربيدج». من
«درجة وفق مشاهري عرشة تصنيف منهم ُطلب َرُجل ثمانمائة آراء استطالع
املرتبة يف جاءت بل القائمة، قمة يف ألبا جسيكا تأِت ولم السري». طريقة إثارة

السابعة.

وتعكس معنًى، بال قصص بالتأكيد هي السوء؟ من النحو هذا عىل القصص هذه هل
العامة العالقات مجال يف ترويجية قصًصا إال ليست إنها للعلم. االزدراء من نوًعا
تكمن أين تماًما تعرف الرشكات هذه أن عىل تدلُّ لكنها زرًعا، زرعتْها التي للرشكات
يف رائجًة تذكرًة املفربكة االستطالعات بيانات تُعترب سنرى، وكما الصحف. ضعف نقاط

اإلعالم. وسائل
ُمستطَلٍع ثمانمائة إجابة عىل ا حقٍّ كوميونيكيشنز» «كالريون رشكة حصلْت وهل
يعرفون كانوا حيث بحثهم؛ أجل من داخليٍّا ع وزِّ الذي اإللكرتونية الرسالة استطالع عىل
لكن السابعة، املرتبة يف ألبا جسيكا حلَّْت وحيث مسبًقا، يريدونها كانوا التي النتيجة
«كالريون» فرشكة ربما؛ نعم، التحليل؟ بعد األوىل املرتبة إىل غامض نحو عىل دت ُصعِّ
العاَلم يف االتصاالت خدمات مجموعات أكرب إحدى بي»، بي «دبليو مجموعة من جزءٌ
حجم ويبلغ ضغط، شبكات وتكوين عامة، وعالقات إعالنية، خدمات تقدِّم وهي أجمع.

دولة. مائة يف شخص ألف ١٠٠ وتوظِّف اسرتليني، جنيه مليارات ستة أعمالها
لها. قيمة ال تافهة أشياء عليها وتضفي ثقافتنا، الرشكات هذه تدير
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الخفية واملخاوف اإلعجازية، والعالجات اإلحصاءات، (4)

جزءًا الخربة نقص يُعترب العلمية؟ لألمور اإلعالمية التغطية عبث تفسري يمكن كيف
نصف عىل يزيد ما يتعلَّق تشويًقا. أكثر أخرى عنارص ثمة لكن القصة، من واحًدا
القصص ألن نظًرا الصحية؛ باألمور صحيفة أي يف العلمية لألمور اإلعالمية التغطية
ويف التحفيز، من عالية بدرجة تتسم قصٌص يُعالجنا أو بنا يُوِدي قد ما حول تدور التي
هذه باقتضاب. توٍّا أرشُت مثلما تماًما، درامي نحٍو عىل البحث إيقاع تغريَّ املجال هذا

مهمة. خلفية
املورفني لدينا كان فقد أساسية؛ بصورة قيمة لألطباء تكن لم ،١٩٣٥ عام قبل
إجراء بإمكاننا وكان — األقل عىل سطحية، جاذبية ذو دواء — األلم ة ِحدَّ من للتخفيف
ألننا التخدير؛ أدوية من كبرية جرعات استخدام من الرغم عىل ما، نوًعا نظيفة جراحات
١٩٣٥ عاَمي حوايل بني فجأًة، ثم العضالت. إرخاء تستهدف ألدوية لنا توصَّ قد نكن لم
املرء أُصيب إذا اإلعجازية. العالجات من تقريبًا منتظم َسيٍْل عن العلم ض تمخَّ و١٩٧٥،
شاعر غرار عىل وهزيًال، شاحبًا يموت املرء كان العرشين، القرن عرشينيات يف لِّ بالسُّ
األرجح عىل يعيش كان العرشين، القرن سبعينيات يف به املرء أُصيب إذا لكن رومانيس.
و«إيسونيازد» «ريفامبيسني» اَرْي عقَّ تناول املرء عىل كان ربما مديًدا. عمًرا يبلغ حتى
محجَرِي الجانبية آثارهما وستُحيل طيبني، ارين عقَّ ليسا وهما متتابعة، شهور طوال
لرتى فستعيش يرام، ما عىل يشء كل سار إذا لكن الوردي، اللون إىل والبول العينني

طفولتك. فرتة خالل تصورها يمكن يكن لم اخرتاعات
الطب وبني بينه نربط يشء كل حدث فقد األدوية؛ عىل مقتًرصا األمر يكن لم
تسمح التي الُكَىل غسيل ماكينات مثل املعجزات، من َسيًْال وكان الفرتة، تلك يف الحديث
زرع عمليات وأعادت حيويني. عضوين فقدان من الرغم عىل الحياة بمواصلة لألشخاص
املحوَسبَة املقطعية املاسحات واستطاعِت باإلعدام. ُحْكٍم من الحياة إىل الناس األعضاء
جراحات وتقدَّمْت الحي. اإلنسان جسم يف الداخلية لألجزاء األبعاد ثالثية صوًرا تقدِّم أن
عمليات وكانت الفرتة. تلك يف بخاطرك يَِرَد أن يمكن دواء كل واخُرتع كثريًا. القلب
يف بدأْت قد وعيه) إىل املرء إلعادة الكهربية والصدمات الضغط (عمليات القلبي اإلنعاش

أشدها. عىل اآلِونَة تلك
عضالت عىل أثَّر وإذا العضالت، املرض هذا يشلُّ األطفال. مرضشلل ننَس ال دعونا
بأنه األطباء يدفع املرء. يموت ثَمَّ وِمن وزفريها؛ األنفاس التقاط يمكن فال الصدر، جدار
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باإلمكان كان إذا ربما، تلقائيٍّا. األطفال شلل مرض عن الناتج الشلل يرتاجع ما غالبًا
من األمر، تطلَّب إذا متواصلة ألسابيع ما، بطريقة التنفس يواصلون املرىض هؤالء جعل
الوقت مرور مع املرىض يبدأ ربما وقناع، تنفس حقيبة خالل من اآليل، التنفس خالل
الحياة، إىل يعودون فالناس حق؛ عىل كانوا وقد أخرى. مرة مستقلة بصورة التنفس يف

املركزة. العناية وحدات ولدْت ثَمَّ وِمن املوت؛ من الكلمة، بمعنى
املعجزات تلك نجد نزال ال كنا إنكارها، إىل سبيل ال التي املعجزات هذه جانب إىل
بالغ حماس يف إليها تتوق اإلعالم وسائل تزال ال التي الخفية املبارشة، البسيطة، الدوائية
«دراسة هيل برادفورد وأوستن دول ريتشارد نرش ،١٩٥٠ عام ففي عناوينها. خالل من
معني، مرض من يعانون ألشخاص حاالت جمع يجري إذ — مبدئية مقارنة» حالة
الحياة أسلوب خطر عوامل ومقارنة املرض، هذا لديهم ليس مماثلني أشخاص وجمع
دراسة وبحثْت والتدخني. الرئة رسطان بني قوية عالقة وجود أظهرْت — املجموعتني بني
موضوع األطباء يعترب — طبيب ألف ٤٠ حاالت يف ١٩٥٤ عام يف الربيطانيني األطباء
عليهم العثور يمكن لذا العام؛ الطبي املجلس سجلِّ يف مقيَّدون ألنهم نظًرا جيد؛ دراسة
دول كان الدراسة. نتيجة وأكَّدت — حياتهم يف الحًقا حدث ما ملتابعة بسهولة مجدًدا
اتضح لكن الوقود؛ أو بالزفت صلة له الرئة رسطان كان ما إذا يتساءالن هيل وبرادفورد
ستجد الحاالت. من املائة يف ٩٧ يف املرض يف السبب هو الجميع، لدهشة التدخني، أن

الختامية.2 التعليقات يف املوضوع حول هائلة تفاصيل
— أسطورية وملحة تبسيط من ربما النموذج هذا يف ما عىل — الذهبي العرص انتهى
ربما تماًما، العكس عىل ف. تتوقَّ لم الطبية البحوث لكن العرشين. القرن سبعينيات يف
عىل املاضية عاًما الثالثني مدار عىل النصف إىل العمر منتصف يف الوفاة فرص تقلَّصْت
خالل من األضواء يخطف درامي، فريد علمي فتح أيِّ إىل يرجع ال هذا لكن األرجح،
التدريجي الصعود خالل من اليوم يتقدم الطبي األكاديمي البحث إن األخبار. عناوين
يف املمارسات وأفضل وفوائده، وأخطاره للدواء، فهمنا يف املرتاكمة، الصغرية للتطورات
وتجنبها البسيطة، الخطر عوامل وتحديد املجهولة، الجراحية األساليب وتطوير وصفه،
والخرضاوات الفاكهة من حصص «خمس حملة (مثل العامة الصحة برامج خالل من

ذاتها. حدِّ يف منها التحقق يصعب برامج وهي يوميٍّا»)
األكاديمية البحوث تغطية تحاول عندما اإلعالم وسائل مع الكربى املشكلة هي هذه
إجماًال التي — الصغرية الرتاكمية الخطوات هذه اختزال يمكنك ال األيام. هذه الطبية

243



الزائف العلم

املثري الخفي العالجي «اإلعجازي النموذج يف — الصحة تحسني يف كبريًا إسهاًما تسهم
سلًفا. القائم للذعر»

للغاية وهزيل سيِّئ نحٍو عىل يعمل نفسه العلم بأن وأجادل ذلك، ِمن سأميضألبعَد
ال ألنه املطوَّلة»؛ «املوضوعات لقسم موضوًعا يعترب ذاته حدِّ يف فالعلم إخبارية؛ كقصة
من يتقدَّم العلم إن عرصها. يف عالمًة تعد مفاجئة اكتشافات خالل من عام بكل يتقدَّم
من األدلة من حزمة يدعمها تدريجيٍّا، الظهور يف اآلخذة والنظريات املوضوعات خالل
من الرغم عىل املختلفة. التفسريية املستويات من عدد يف املختلفة املعرفية النظم من عدد

الجديدة». الكربى «االكتشافات ب مهووسة اإلعالم وسائل تبقى ذلك،
موضوعات عن تكتب أن وظيفتها بأن تشعر أن يجب الصحف أن تماًما املفهوم من
يرجع قد ما فغالبًا األخبار، يف الظهور تستحق تجربة نتيجة ثمة كانت إذا لكن جديدة،
يجب أخرى: بعبارة األرجح. عىل خاطئة النتيجة أن تعني التي نفسها األسباب إىل ذلك
ما وهو سابًقا، نعتقده كنا ما تغريِّ أن ويجب متوقعة، وغري جديدة، النتيجة تكون أن
األدلة من هائل َقْدر مع تتناقض فريدة واحدة معلومة تكون أن يجب النتيجة أن يعني

القائمة. التجريبية
جون ى يُسمَّ يوناني أكاديمي منه كبري بجزء قام الرائع، العمل من الكثري أنجز
الجديدة البحوث من كبريًا قدًرا أن الحًقا سيتضح وملاذا كيف أظهر الذي آيوانيديس،
مجال يف العلمية البحوث تطبيق يف ا جدٍّ مهمٌّ هذا صحيح. غري املتوقعة غري النتائج ذات
ذلك يفهمون الناس معظم أن يف وأشك الطب، مجال يف املثال سبيل عىل اليومي، العمل
البيانات أحد عىل بناءً بحياته املرء يخاطر أن الحكمة عدم قبيل من فسيكون بداهًة؛

األشياء. طبيعة مع كليًَّة تتناقض التي عة املتوقَّ غري
الرؤية بل — العلم أن لفكرة هذه الكربى» «االكتشافات قصص ج تروِّ إجماًال،
وحول للغاية، خالفية جديدة، واهية، بيانات حول يدور — بأرسها العاملية التجريبية
لدى الرئيسية الساخرة املحاكاة نماذج أحد الرؤية هذه وتدعم مدهشة. كربى اكتشافات
غري الفنيات يف مغرًقا كونه عن ففضًال العلم؛ حول اإلنسانية الدراسات كليات خريجي
عابرة. رصعة مثل باستمرار، الذاتية للمراجعة وقابل ومتغري، مؤقت، العلم فإن املهمة،

لالستبعاد. قابلة النقاش، يميض مثلما العلمية، النتائج تعترب ثم ومن
يف نضع أن بنا يجدر تماًما، الجديدة املتنوعة البحثية املجاالت يف ذلك يصح بينما
عام. ألَفْي ملدة األشياء طفو بسبب يتعلق فيما صواب عىل كان أرشميدس أن أذهاننا
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سلوك حول صحيحة نيوتن فيزياء تظل وربما الروافع، تعمل ملاذا أرشميدس أدرك كذلك
ما بطريقة تسلَّل للتغيري العلم قابلية حول االنطباع هذا لكن األبد.3 إىل البلياردو كرات

قيمة. بال باعتباره منه التخلص يمكن يشءٍ فأيُّ األساسية. العلمية االفرتاضات إىل
للعلم، اإلعالم وسائل تغطية طريقة يف اآلن ننظر أن يجب للعدم. أقرب هذا كل لكن
الطرق بحُث أهميًة واألكثر البحوث»، «أظهرِت عبارة وراء الحقيقية املعاني ونستخلص

وروتينية. متكرِّرة بصورة اإلحصاءات وفْهَم تمثيَل بها اإلعالم وسائل تيسء التي

البحوث… أظهرِت (5)

اإلطالق عىل علمية أدلة أي ن تتضمَّ ال أنها يف العلمية القصص يف الكربى املشكلة تكمن
لذا العلمي»؛ «الجزء يفهم لن القارئ أن تعتقد الصحف ألن ملاذا؟ روتيني. نحو عىل
الفكرية الجرعة من التخفيف يجب علمية موضوعات ن تتضمَّ التي القصص فجميع
بالعلم اهتمام أي لديهم ليس الذين الجهالء، وإرشاك الجتذاب مستميتة محاولة يف فيها،
يجب ثَمَّ وِمن للقارئ؛ طيِّب أمٌر هذا أن يعتقدون الصحفيني ألن (ربما حال أي عىل

العلم). دمقرطة
اتساق عدم حاالت ثمة لكن لإلعجاب، مثريًة دوافَع هذه تُعترب الجوانب، بعض من
األخبار صفحات يف الفكرية الجرعة من أحٌد ف يُخفِّ ال أُالحظها. أن إالَّ يسعني ال معينة
يمكن التي األدبية الصفحات يف الريايض. القسم يف ما معظم أفهم أكاد وال املالية.
وهي الغموض، شديدة أجدها كاملة صفحة يف مقاالت خمس هناك الصحف، من نزعها
فيها، بالكتابة الروس الروائيني من أكرب عدًدا تقنع أن استطعَت كلما التي الصفحات

بالحسد. أشعر بل ذلك، من أشكو ال حذًقا. أكثر أنك اآلخرون اعتقد
وكيف، قياسه، جرى بما إخبارك دون ببساطة، إليك البحوث أحد نتائج ُقدِّمت إذا
قيمتها عىل الباحثني نتائج تأخذ فأنَت إذن — الدليل أي — البحث إليه ل توصَّ وما
بسيط مثال وثمة التجربة. إجراء عملية عىل الكامل االطالع عدم عن فضًال الظاهرية،

نحو. أفضل عىل األمر بهذا املرتبطة املشكالت يفرس
إىل يميلون أمريكا يف السود األطفال أن البحوث «أظهرِت العبارتني: بني قاِرن
أن البحوث و«أظهرِت البيض.» األطفال من الذكاء حاصل اختبارات يف جودًة أقلَّ أداءٍ
إليه ل توصَّ بما األوىل العبارة تخربك البيض.» األشخاص من ذكاءً أقلُّ السود األشخاص
شخص للدليل؛ أحدهم تفسري أي الفرضية؛ فتتضمن الثانية العبارة أما الدليل. البحث؛
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الذكاء حاصل اختبارات بني العالقة عن الكثري يعرف ال — هذا عىل وستوافقني —
والذكاء.

بحثية ورقة أي ويف التفاصيل، يف الشيطان يكمن مراًرا، رأينا مثلما العلم، مع
وهو البحث، ولحمة والنتائج، األساليب قسم فلديك الوضوح؛ غاية يف تصميم يوجد
االستنتاجات، قسم هناك ثم قياسه، جرى وما تنفيذه، جرى ما فيه يعرض الذي القسم
جرى التي النتائج بني ربط عالقة وتُعقد االنطباعات، فيه تُعرض الذي تماًما، املنفصل
جميًعا النتائج كانت إذا ما لرؤية اآلخرون إليها توصل التي تلك مع إليها التوصل
أن يف الوثوق يمكن ال غالبًا محددة. نظرية إطار يف وذلك بعض، مع بعضها متوافقة
إنهم إذ تجاربهم؛ عنها أسفرْت التي النتائج حول ُمْرٍض استنتاٍج إىل الباحثون ل يتوصَّ
التأكد إىل بحاجة تكون ثَمَّ وِمن النظريات؛ إحدى حياَل الحماس شديدي يكونون قد
اإلخبارية التقارير تدور أن هذا ويتطلَّب خاصة. نظر وجهة لتكوين تجاربهم صحة من
يف أيًضا السبب هو وهذا ما. موضع يف قراءتها األقل، عىل يمكن، منشورة بحوث حول
العالم يف شخص أي ِقبَل من نقدية بحثية مراجعة وإجراء — كاملًة البحوث نرش أنَّ
التي العملية تلك األقران»، «مراجعة من أهميًة أكثر — البحثية الورقة يقرأ أن يريد
األكاديميني من حفنة ِقبَل من رسيًعا األكاديمية الصحفية املقاالت تُراجع خاللها من

ذلك. إىل وما الكربى األخطاء عن يُفتِّشون الذين املجال، يف العاملني
الصحف ِقبَل من الفت مفرط اعتماد هناك لديهم، لة املفضَّ الذعر قصص إطار يف
عناوين جميع عىل األمر هذا وينطبق اإلطالق. عىل تُنَرش لم التي العلمية البحوث عىل
املثال. سبيل عىل الجديدة، الثالثي التطعيم بحوث حول تقريبًا كلِّها الحديثة األخبار
طرح قد — كريجزمان آرثر د. — منتظمة بصورة إليها يُشار التي املصادر أحد كان
عام منذ الثالثي التطعيم حول جديدة علمية أدلة وجود حول االنتشار واسعة ادِّعاءات
باملثل، سنوات. بستِّ ذلك بعد اليوم، حتى أكاديمية مجلة يف بحوثه ينرش لم لكنه ،٢٠٠٢
البطاطس بأن بوستاي أرباد للدكتور وراثيٍّا» املعدلة «البطاطس بحث ادِّعاءات أفضِت
عام ملدة مرعبة» «أغذية قبيل من عناوين إىل الفرئان، لدى الرسطان تُسبِّب وراثيٍّا املعدلة
النقيض وعىل مفيد. نحو عىل وتقييمه وقراءته املطاف، نهاية يف البحث نرش قبل كامل
وراثيٍّا املعدلة األغذية بأن القائلة الفرضية بحثه يدعم لم اإلعالم، وسائل تخرُّصات من

الحًقا). سنرى مثلما بالرضورة، طيب يشء ذلك أن هذا يعني (ال بالصحة ضارة
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من يكون كيف مالحظة يف املرء يبدأ والفرضية، الدليل بني الفرق إدراك بمجرد
يقول عندما ا حقٍّ بحث أيُّ عنه كشف ما عىل العثور من تتمكَّن أن للغاية النادر

البحوث». «أظهرت الصحفيون
الجيل الفرق ببساطة يدركون ال أنفسهم الصحفيني أن يتضح األحيان، بعض يف
أظهرْت تجربًة املثال، سبيل عىل تايمز»، «ذا صحيفة غطَّْت فقد والفرضية. الدليل بني
يحدث املتعدد. األنسجة تصلُّب من أقل حاالت بوقوع مرتبط سنٍّا أصغر أشقاء وجود أن
يحدث الدراسة، «وفق الجسم. عىل املناعي الجهاز هجوم بسبب املتعدد األنسجة تصلُّب
بأي لإلصابة النمو مراحل من مهمة مرحلة يف طفل يتعرَّض لم إذا األرجح عىل هذا

تايمز». «ذا صحيفة نرشته ما هذا سنٍّا.» األصغر أشقائه من معدية أمراض
يتوافق ربما الذي اإلطار النظرية، أي يَّة»؛ الصحِّ «الفرضيَّة هي تلك خطأ. هذا لكن
وجود أن فقط الدراسة وجدتْه ما فكلُّ الدراسة؛ أظهرتْه ما هذا ليس لكن معه، الدليل
الدراسة تُِرشِ لم املتعدد. األنسجة تصلب ضد واقيًا ما نحو عىل بدا سنٍّا أصغر أشقاء
إذا ما مثل عالقة، وجود سبب إىل اإلشارة من تتمكَّن ولم ذلك، يف املستخدمة اآللية إىل
مالحظة. مجرد كانت لقد باألمراض. لإلصابة أكثر تعرُّض خالل من قت تحقَّ قد كانت
عىل لحصويل بالغ برسور وأشعر والفرضية، الدليل بني تايمز» «ذا صحيفة خلطْت لقد

الثمني. الصيد ذلك
ما غالبًا العلمية؟ األدلة تقديم عىل قدرتها عدم عىل اإلعالم وسائل تتحايل كيف
لطبيعة املوضوعي املناقض وهو مجالها، يف رائدة بشخصيات اإلعالم وسائل تستعني
العلماء كشف … اليوم العلماء «قال آباء. أو ساسة، أو كهنة، أولئك كان لو كما العلم،
عاِلَمنْي تقدِّم اإلعالم وسائل فستجد توازنًا، يحققوا أن أرادوا وإذا العلماء»، حذَّر …
يف يتجىلَّ أن يمكن أسلوب (وهو االختالف هذا تربير دون كان وإن الرأي، يف مختلَفنْي
الثالثي). التطعيم أمان حول «منقسمون» العلماء بأن القائلة الخرافة يف صوره أخطر
بفرسان أشبه يشء الكشف. هذا آخُر «سيعارض» ثم يشء، عن العلماء أحد «سيكشف»

الجيداي.
غياب يف مخاطرة، عىل مجالها يف رائدة شخصيات ن تتضمَّ التي التغطية تنطوي
مشكوك شخصيات لدخول مرصاَعيْه عىل مفتوًحا الباب يرتك هذا ألن الحقيقي؛ الدليل
أكثر التغلغل والبقية ويكفيلد وآندرو ماكيث جيليان تستطيع دعوة. دون مصداقيتها يف
وأدلتهم منطقهم ألن نظًرا به؛ مسلًَّما أمًرا فيها العلمية سلطتهم تُعترب بيئة يف وأكثر

علنًا. تُخترب ما نادًرا
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ظهوُر يَختِزل التجريبية، األدلة تُظهره ما حول خالف يوجد حيثما أنه األسوأ
ادِّعاءً ألن املتبادلة؛ االتهامات يف مباراة إىل املناقشَة اإلعالم وسائل يف الرائدة الشخصيات
َمن «شخصية» طبيعة إطار يف فقط يُنَْقد ال)، (أو التوحد» يسبِّب الثالثي «التطعيم مثل
ألن سنرى؛ مثلما ذلك، إىل حاجة ال تقديمه. يمكنه الذي الدليل وليس االدِّعاء، يطرح

ا. جدٍّ الدليل فهم يسهل ما وغالبًا أغبياء، ليسوا الناس
الدراسات كليات خريجي لدى الساخرة املحاكاة نموذج من أيًضا األسلوب هذا خ يُرسِّ
العلم أن يف واملتمثلة مكوناته، جميع اآلن لدينا يتوافر الذي النموذج وهو اإلنسانية،
عن صادرة تربوية متغرية، الصحة، من لها أساس ال حقائقية عبارات حول يتمحور
موضوعات حول الكتابة يف الرموز هذه تبدأ عندما منتخبة. غري متعسفة سلطة رموز
يف العاملون يعتقد ما هو هذا أن يالحظ أن للمرء يمكن الثالثي، التطعيم مثل خطرية
إذ حتًما؛ اإلحصائيات ستكون رحلتنا يف التالية محطتنا العلم. جوهر أنه اإلعالم وسائل
قليًال نحيد أن أوًال علينا لكن اإلعالم. لوسائل فريدة مشكالت يف يتسبَّب مجاًال هذا يَُعدُّ

املناقشة. ُصلب عن

هوامش

تماًما. دقيقة ليست وهي العبارة، هذه صياغة أَعدُت (1)
قد األملان كان مفاجأًة. ذلك يشكِّل أن يجب يكن لم ربما املناحي، بعض من (2)
لكنهم العرشين، القرن عرشينيات يف بالرسطان اإلصابة معدالت يف زيادة وجود رصدوا
السام الغاز إىل التعرُّض إىل يرجع ربما ذلك أن — للغاية منطقية بصورة — رأَْوا
ية مِّ السُّ مخاطر تحديد صار العرشين، القرن ثالثينيات ويف األوىل. العاملية الحرب خالل
«الصحة خالل من متفوق ِعْرق لبناء النازي للمرشوع ا مهمٍّ ملمًحا املحيطة البيئة يف

الِعْرقية».
،١٩٤٣ عام يف خاصتهما املقارنة الحالة دراسة — وشونيجر شايرر — باحثان نرش
مكان أيِّ يف آخرين باحثني أيِّ قبل الرئة ورسطان التدخني بني عالقة وجود تُظِهر التي
هيل وبرادفورد دول ورقة يف البحثية الورقة هذه إىل يَُرشْ لم كامل. َعْقد بحوايل آخر
لم أنها فستجد العلمية، املراجع مرسد راجعَت وإذا ،١٩٥٠ عام املنشورة الكالسيكية
القرن سبعينيات يف واحدة ومرة العرشين، القرن ستينيات يف فقط مرات أربع إال تُذَكر
معلومات تقديمها من الرغم عىل ،١٩٨٨ عام حتى أخرى مرة تُذكر لم ثم العرشين،
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تُعِجب ال التي املصادر استبعاد مخاطر تبنيِّ الحالة هذه بأن البعض يدفع ربما قيِّمة.
بارد، بدم الجماعي القتْل بفظائع مقيًَّدا كان النازي والطبي العلمي البحث لكنَّ الباحث.
عموًما، البحثية الورقة هذه عن النظر وُغضَّ للنازية. الغريبة املتشدِّدة واأليديولوجيات
حزب إىل وانضموا النازي، املرشوع يف نشطني مشاركني األطباء كان فقد وجيه؛ لسبب
منهم املائة يف ٤٥ (كان أخرى مهنة أي من أكرب بأعداد القومي، االشرتاكي الحزب هتلر،

املدرسني). من املائة يف ٢٠ بنسبة مقارنة الحزب، يف أعضاءً
وأيًضا سالالت، منظِّرو التدخني مرشوع يف املشاركني األملان العلماء ضمن كان
ما ومسألة التبغ، تدخني عن تنشأ التي ْعف الضَّ صفات توارث بقابلية مهتمون باحثون
البحوَث يقود كان فيها. يعيشون التي البيئة جرَّاء «يتدهورون» قد األشخاص كان إذا
إىل أفضت التي الرحيم» «القتل عملية تنظيم يف ساهم الذي آستل، كارل التدخني حول
اليهودية» للمسألة النهائي «الحل يف وساهم وجسديٍّا، عقليٍّا شخصمعاق ألف ٢٠٠ قتل

العرقية. الشئون ملكتب رئيًسا بوصفه
وولربت. لويس الرائع الربوفيسور من األمثلة هذه باستعارة رسور يف أُِقرُّ (3)
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غبية أموًرا األذكياء ق ُيصدِّ ملاذا

ِقبَل من املرءُ يُضلَّل أال ضمان هو العلمي األسلوب من الحقيقي الغرض
األمر. واقع يف يعرفه ال شيئًا يعرف بأنه باالعتقاد الطبيعة

البخارية» الدراجات صيانة وفن «الزِّن بريسيج، روبرت

أي العلمي لألسلوب كان إذا ؟ نَُعدُّ وملاذا األشياء؟ نقيس ملاذا إحصاءات؟ لدينا توجد ملاذا
يمثِّل العلمي األسلوب أن ذلك َمَردَّ فإن — أعتربها أن ل أفضِّ مثلما «قيمة» أو — سلطة
مضلِّلة. تكون قد األخرى البدائل ألن فقط قيًِّما؛ أمًرا يَُعدُّ ذلك أن إال منهجيٍّا؛ أسلوبًا
نستعني — شئَت إذا حدًسا، ذلك سمِّ — رسمية غري بصورة األشياء يف نفكِّر عندما
ف ُوصِّ وقد الفاعلية. تحقيق أجل من املشكالت ط تُبَسِّ التي العملية العامة بالقواعد
طرق وهي «االستدالل»، يُسمى مجال يف جيد بشكل املخترصة األساليب هذه من الكثري

الحاالت. من كثري يف للمعرفة الة فعَّ
ضعف َمواطن ثمة ألن — خاطئة معتقدات — تكلفة دون التبسيط هذا يأتي ال
وال استغالله. يمكن ما وهو هذه، الحقائق صحة من ق التحقُّ اسرتاتيجيات يف منهجية
يف املخترصة األساليب الرسوم بها تستغل أن يمكن التي الطريقة عن كثريًا هذا يختلف
«املنظور» يخدعنا وقد أصغر، تبدو بعًدا، أكثر األشياء تصري فعندما اإلدراكي؛ نظامنا
هذه استغالل خالل من فقط، بُعدين سوى يوجد ال فيما أبعاد ثالثة نرى بحيث
نظامنا يتعرَّض وعندما العمق. من للتأكد اإلدراكية أداتنا تستخدمها التي االسرتاتيجية
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رؤية ومثل حينئٍذ، للخداع، — الحقائق صحة من ق للتحقُّ أداتنا يَُعدُّ الذي — املعريف
نخطئ فربما املجردة. األشياء حول خاطئة استنتاجات إىل ل نتوصَّ مسطَّح، رسم يف عمق
عالقة نحدِّد أو املثال، سبيل عىل معنًى، ذات أنماًطا باعتبارها العادية التقلُّبات تحديد يف

األمر. حقيقة يف سببية عالقة أي توجد ال فيما سببية
بنفس للعقل ة محريِّ ُخَدًعا تكون وقد البرصية. للُخدَع مشابهة إدراكية ُخدٌَع هذه
الحدس عىل معتقداتنا بناء من بدًال للعلم، ممارستنا سبب جوهر يف تقع وهي الَقْدر،
ألن نظًرا العامة؛ اإلعالم وسائل خالل من يُكتسب موضوع «ملخص» من يُستَقى الذي
بدًال والنتائج. العالجية التدخالت حول ونظاٍم بعنايٍة مجدولة بيانات لك يوفر ال العالم
زمنية، فرتة خالل ضئيلة بكميات تدريجية عشوائية بيانات العالم لك يقدِّم ذلك، من
أشبه سيكون الخاصة الخربات ذكرى خالل من للعالم واسع فهم بناء محاولة ولعل
للمرء يمكن كرتوني. رفيع، طويل، أنبوب خالل من سيستني كنيسة سقف إىل بالنظر
نموذج، أو نظام وجود دون لكن وهناك، هنا ملحها التي املفردة األجزاء تذكُّر محاولة

الكاملة. الصورة تقييم أبًدا يمكنه لن
لنبدأ.

العشوائية (1)

يف أشكاًال فنرى يشء؛ ال من يشء صنع عىل كامنة فطرية قدرة نمتلك بًرشا، باعتبارنا
متواصًال»؛ «حظٍّا يمتلكون بأنهم املقامرون ويقتنع القمر؛ يف أشخاٍص ووجوَه ُحب، السُّ
العكيس، االتجاه يف له نشغِّ ثم املرح، غاية يف ميتال هيفي ملوسيقى تسجيًال ونتناول
تمكِّننا التي هي األنماط تحديد عىل تلك وقدرتنا الشيطان. حول خفيَّة رسائل ونسمع
مفِرطة، بحساسية نتحىلَّ شغفنا، خضم يف األحيان، بعض يف لكن العاَلم، فهم من

أنماط. أي توجد ال فيما خاطئ نحو عىل أنماًطا ونرى واستهتار،
األحيان بعض يف املفيد من يكون ما، ظاهرة تدرس أن أردَت إذا العلم، يف
الرياضية األنماط بني سائد اعتقاد هناك تحكًُّما. وأكثرها صورها أبسط إىل اختزالها
يحَظْون للتصديق)، قابلية أكثر هؤالء حالة أن إال (اللهم املقامرين مثل الرياضيني، أن
«اإلحماء»، أو ما»، رياضة يف «التفوق أو الثقة، إىل ذلك الناس يُرِجع متواصل». «بحظٍّ
يف اإلحصاء علماء بحث األلعاب، بعض يف الحظ يتوافر قد وبينما ذلك، من أكثر أو

252



غبية أموًرا األذكياء يُصدِّق ملاذا

— ِلنَُقْل — بني عالقة أي يجدوا ولم الحظ، وجود الناس ادَّعى حيث متنوعة مواضع
التالية. الحفرة داخل أخرى مرة رضبها ثم الحفر، إحدى يف الكرة رضب

كيفية لبحث ممتاًزا نموذًجا هذا يُعترب سائد، اعتقاد املتواصل» «الفوز ألن ونظًرا
أمريكي عاِلم األسلوب هذا عىل اعتمد وقد األحداث. من عشوائية متتابعة لسلسلة إدراكنا
من عينًة أخذ فقد كالسيكية. تجربة توماسجيلوفيتشيف يُدَعى االجتماعي النفس علم يف
أنهما ًحا موضِّ ،Oو X ْ حرَيف من عشوائية متتابعة سلسلًة عليهم وعرض السلة كرة محبِّي
قد التسلسالت كانت إذا عما سألهم ثم الالعبني، ألحد والضائعة املحَرزة األهداف يمثالن

متواصل». تسجيل «نمط أظهرْت
سلسلة أن تعتقد ربما التجربة. تلك من الحروف من عشوائية متتابعة سلسلًة إليك

العملة: قذف عمليات من سلسلة خالل من ُولِّدت قد هذه األحرف

OXXXOXXXOXXOOOXOOXXOO

«نمط تمثِّل هذه املتتابعة األحرف سلسلة بأن مقتنعني التجربة يف املشاركون كان
مجدًدا: نظرَت إذا السبب، تفسري هنا ويسهل متواصًال»، «حظٍّا أو متواصل» تصويب
أصابت لقد انتظر: ال، الهدف. األوىل الثماني الرميات بني من رميات ست أصابْت لقد
هذا يكون أن يمكن ال الهدَف. األوىل عرشة اإلحدى الرميات بني من رميات ثماني

… عشوائيٍّا
العشوائية املتواليات تحديد يف سوءٍ من به نتسم ما مدى املبتكرة التجربة هذه تُظِهر
ع نتوقَّ إذ املتواليات؛ هذه عليه تبدو أن يجب ما حيال نخطئ فنحن صحيح. نحو عىل
متكتلة ما درجة إىل الحقيقية العشوائية املتواليات تبدو لذا التناوب؛ من بالًغا قْدًرا
وهي أال — جميًعا املالحظات أبسط حول الحدسية فتخميناتنا مبالغ. بشكل ومنظمة
إىل قارصٌة — الخلفية يف القابعة األشياء من عشوائية مجموعة مجرد من ما نمط تمييز

بعيد. حدٍّ
هذا يعترب الحدس. من بدًال اإلحصاءات استخدام أهمية يف لنا األول الدرس هو هذا
التي البرصية والُخدَع اإلدراكية الُخدَع هذه بني التشابهات قوة ملدى ممتاًزا مثاًال أيًضا
أو يتحدث وأن شاء، أنَّى برصي خداع يف يحدِّق أن للمرء يمكن بها. أكثر بدراية نحظى
العشوائية املتوالية يف مليٍّا النظر يمكن باملثل، «خطأ». يشء ثمة سيظل لكن فيه، يفكِّر
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تعرفه ما مع واضح تعارض يف ومنظمة، متكتلة تبدو ستظل لكن شئت، كيفما عاليه
اآلن.

املتوسط النكوصإىل (2)

تلك إنها املثلية؛ املعالجة عن الحديث عند املتوسط إىل النكوص بالفعل تناولنا لقد
املنتصف، عند االستقرار إىل أقصاها، تبلغ عندما بمقتضاها، األشياء تميل التي الظاهرة

املتوسط». إىل «تنكص أو
إلسرتيتيد» «سبورتس مجلة يف الظهور شؤم إىل باإلشارة مصحوبًا هذا رأينا وقد
املفهوم طبَّقنا أيًضا ولكننا رايت»)، كاردس يور «بالي فورسايث بروس (وبرنامج
ناقشنا فقد الناس؛ صحة ن تحسُّ مسألة وهو أَال عنه؛ نتحدث الذي املوضوع عىل نفسه
زيارة ربما — مبلغه لديهم الظهر أَلُم يبلغ عندما يشء لفعل سيتحركون الناس أن كيف
ظهورهم حالة ن تحسُّ من الرغم عىل أنه وكيف — املثلية املعالجة يف متخصص معاِلج
يف الفضل يُرِجعون عموًما)، ن تتحسَّ حاالتها، أسوأ األشياء تبلغ عندما (ألنه حال أي عىل

ْوه. تلقَّ الذي العالج إىل التحسن ذلك
يف فشلنا أوًال: الحديس؛ الفشل هذا ضحية نقع عندما منفصالن شيئان يحدث
أنه ذلك عىل بناءً قرَّرنا ثانيًا: الصحيح. النحو عىل املتوسط إىل النكوص نمط تحديد
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املعالجة عالجات من كعالج الوهمي، النمط هذا ظهور يف «تسبَّب» قد ما شيئًا أن بد ال
يَُعد قد ما وهو السببية، العالقة مع البسيط النكوص يختلط التحديد. وجه عىل املثلية
العاَلم يف نجاحهم يعتمد الذين البرش، مثل الحيوانات إىل بالنسبة تماًما طبيعيٍّا شيئًا
ِفطريٍّا نتميَّز فنحن حديس. نحو وعىل برسعة السببية العالقات تحديد عىل الُقْدرة عىل

السببية. العالقات حيال املفرطة بالحساسية
أنه احتمالية وعىل نيتك، حسن عىل ما لدرجة اعتمدُت قبًال، املوضوع ناقشنا عندما
الظاهرة هذه أُثِبتت لكن منطقي. التفسري هذا أن يف تتفق قد الذاتية خربتك خالل ِمن
جميع يف التحكم جرى حيث مبتكر؛ نحٍو عىل تدريجيٍّا طت بُسِّ أخرى تجربة خالل من
فيما سببية، وعالقات أنماط رؤية يستطيعون يزالون ال املشاركون كان لكن املتغريات،

ذلك. من أيٌّ هناك يكن لم
موعده يف يصل األطفال أحد جعل يحاول مدرس دور التجربة يف املشاركون لعب
من اتضح كمبيوتر جهاز إىل مشارك كل جلس صباًحا. ٣٠ : ٨ الساعة يف املدرسة إىل
يف املفرتض الطفل سيصل — متصلة يوًما عرش خمسة ملدة — يوم كل يف أنه خالله
الوصول أوقات كانت املشاركني، معرفة دون لكن صباًحا، و٤٠ : ٨ ٢٠ : ٨ بني وقت
باتخاذ جميًعا للمشاركني ُسمح لكن التجربة. بداية قبل مسبًقا وحدِّدت تماًما، عشوائية
يرغب تباديل ترتيب أيِّ يف باملواعيد، االلتزام عىل مكافآت ومنْح للتأخري، عقابية إجراءات
يف ٧٠ خلص اسرتاتيجيتهم، تقييم النهاية يف املشاركني من ُطلب عندما املشاركون. فيه
باملواعيد. يلتزم الطفل جعل يف الثواب من فاعليًة أكثر كان العقاب أن إىل منهم املائة

باملواعيد، الطفل التزام عىل تأثري له كان أسلوبهم بأن مقتنعني املشاركون هؤالء كان
نموذًجا إال يمثل يكن ولم تماًما، عشوائيٍّا كان الطفل وصول موعد أن من الرغم عىل
أيَّ تُحِدث لم املثلية املعالجة أن تبنيَّ عندما ذاته، النحو عىل املتوسط». إىل «للنكوص
مفيًدا تأثريًا لها بأن مقتنعني يزالون ال املشاركون كان الوهمي، العالج من أكثر ن تحسُّ

صحتهم. عىل

الخالصة:

منتظمة. غري عشوائية ضوضاء سوى توجد ال فيما أنماًطا نرى (١)
عالقة. أي توجد ال حيثما سببية عالقات وجود نرصد (٢)
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سارَّة أخباًرا هذا يمثل وال شكلية. بطريقة األشياء لقياس ا جدٍّ وجيهان سببان هذان
سوءًا؟ أكثر األمر يصبح أن يمكن هل للحدس.

اإليجابية للنتائج التحيُّز (3)

وتحفيزها تأثُّرها يف اإلنسانية الفهم طريقة يف والدائم الفريد الخطأ يتمثَّل
السلبية. النتائج من أكثر اإليجابية بالنتائج

بيكون فرانسيس

األدلة تقييم عن للبحث ِفطري َميْل لدينا صار قد أننا فيبدو سوءًا، أكثر األمور تصري
هذه من للتخلُّص محاولتنا ويف التقييم. هذا يف واإلفراط محددة، فرضية تؤكِّد التي
وهو الثالثي، التطعيم من الذعر أو — والبديل ل املكمِّ للطب الخاليف املجال من الظاهرة
ح توضِّ أكثر مبسطة تجارب لدينا ألن محظوظون؛ نحن — الحديث مسار إليه سيتجه ما

العام. املقصد
و«٣». «٢» والرقمان و«ب»، «أ» الحرفان عليها بطاقات، أربع عليها مائدًة تخيَّل
يف هنا املهمة تتمثَّل اآلخر. الجانب عىل ورقٌم الجوانب، أحد يف حرٌف بطاقة كل عىل
ن تتضمَّ الجوانب أحد يف متحرًِّكا حرًفا ن تتضمَّ التي البطاقات جميع كانت إذا ما تحديد
«أ»، البطاقة الجميع يختار ستقلبهما؟ بطاقتني أيُّ اآلخر. الجانب عىل زوجيٍّا رقًما
ربما — األمر يف مليٍّا التفكري عىل نفسك أَجربَت إذا إال — الناس من كثري مثل لكن بداهًة،
البطاقتني هاتني أن إىل هذا يرجع أيًضا. «٢» رقم ن تتضمَّ التي البطاقة تقلب أن ستختار
املفرتض من التي الفرضية مع «متسقة» معلومات عن ستسفران اللتان البطاقتان هما
البطاقة هما تقلبهما أن يجب اللتني البطاقتني أن األمر حقيقة يف لكن تختربها. أنك
يخربك لن «٢» البطاقة ظهر عىل متحرك حرف وجود ألن نظًرا «٣»؛ والبطاقة «أ»
بينما البطاقات»، «بعض يف ما عىل فقط سيؤكد بل البطاقات»، «جميع حول يشء بأي
االختبار هذا يبني تماًما. فرضيتك «٣» البطاقة ظهر يف متحرك حرف وجود سيدحض
معلومات عن البحث إىل الطليقة، الحدسية تفكرينا طريقة يف ميلنا، املتواضع العقيل

محايدة. ِقيَم عىل ينطوي موقف يف الظاهرة ويثبت ما، فرضيًة تؤكد
أكثر تجارب يف تأكيدية معلومات وراء السعي يف نفسه التحيز هذا إثبات جرى
األشخاص أحد كان إذا ما تحديد محاولة عند االجتماعي. النفس علم مجال يف تعقيًدا
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أسئلًة التجربة يف املشاركني من الكثري سيسأل املثال، سبيل عىل اجتماعيٍّا»، «منفتًحا
من بدًال الحفالت؟») إىل الذهاب تحب («هل الفرضيَة لها اإليجابية النتائُج ستؤكد

دحضها.
التجارب، إحدى ففي ذاكرتنا. من املعلومات نستدعي عندما مماثًال تحيًزا نُظِهر
السلوكيات من متنوعة أنماًطا تمثِّل كانت امرأة حول موجزًة قصًة املشاركون يقرأ
من ُطلب مجموعتني. إىل تقسيمهم جرى ثم واحد، آٍن يف واملنفتحة املنغلقة االجتماعية
بينما مكتبٍة، أمينَة للعمل تصلح املرأة تلك كانت إذا فيما التفكري املجموعتني إحدى
من وُطلب عقارية. وكيلًة للعمل تصلح كانت إذا فيما التفكري األخرى املجموعة من ُطلب
التي املجموعة أفراد تذكََّر واالنغالقي. االنفتاحي سلوكها عىل أمثلة تقديم املجموعتني
االنغالقي، السلوك عىل أكثر أمثلًة مكتبة أمينَة للعمل صالحيتها يف التفكري منها ُطلب
عقارية وكيلًة للعمل صالحيتها يف التفكري منها ُطلب التي املجموعة أفراد ذكر بينما

االنفتاحي. سلوكها عىل أكثر أمثلًة
فقط، املوضوعة الفرضية تؤكد أسئلة توجيه جرى إذا ألنه خطرية؛ نزعة تلك
بتأكيد زائًفا انطباًعا يعطي ما وهو الفرضية، تؤكِّد معلومات ذكر األرجح عىل فسيجري
هون يوجِّ الذين األشخاص أن — التفكري مجال توسيع عند — أيًضا هذا ويعني الفرضية.

العام. الخطاب مجال يف وسبق تميُّز لهم األسئلة
وحاالت والتحيزات، اإلدراكية، للُخدَع املمتدة قائمتنا إىل نضيف أن نستطيع لذا

اآلتي: الحدس، ضعف

محددة. فرضية ألي التأكيدية املعلومات قيمة تقدير يف نبالغ (٣)
محددة. فرضية ألي تأكيدية معلومات عىل الحصول إىل نسعى (٤)

املسبقة معتقداتنا بسبب التحيُّز (4)

بخاطري، جديدة فكرة أو مالحظة أي جالْت متى ذهبيًة، قاعدًة اتبعُت
ويف تردُّد دون الفكرة أو املالحظة ن أدوِّ فإنني العامة، نتائجي مع تتعارض
أكثر كانت واألفكار الحقائق هذه مثل أن الخربة واقع من وجدُت إذ الحال؛

األثرية. األفكار من الذاكرة من رسيًعا للهروب بكثري ميًال
داروين تشارلز
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تشويًقا اإلدراكية الُخدَع أقل كان لو وحتى الجميع، يعرفه الذي التفكري خلل هو هذا
قد أنك الحقيقة من للغاية قريبة تجارب يف إثباته جرى فقد — بديهي إنه حيث —

للغاية. مزعجًة أنا، أجدها مثلما تجدها،
من املسبقة معتقداتهم خالل من األشخاص تحيُّز عىل الكالسيكي الدليل ينبثق
املؤيدين من كبري عدد إرشاك جرى اإلعدام. عقوبة حول املعتقدات يف تبحث دراسة
اإلعدام؛ لعقوبة الرادع األثر عىل دليالن جميًعا وُعرضعليهم اإلعدام. ألحكام واملعارضني

ذلك. ينفي واآلخر رادع، أثر وجود يدعم أحدهما

كاآلتي: املشاركني عىل عرضهما جرى اللذان الدليالن كان

وبعدها. اإلعدام عقوبة تطبيق قبل أمريكية والية يف القتل معدالت بني مقارنة •
اإلعدام عقوبة يطبِّق بعضها مختلفة، واليات يف القتل معدالت بني مقارنة •

يطبِّقها. ال وبعضها

إىل اإلعدام لعقوبة واملعارضني املؤيدين تقسيم جرى هنا. ا جدٍّ ماكرة تفصيلة ثمة لكن
لعقوبة واملعارضني املؤيدين نصف آراء تعزيز إجماًال، جرى، لذا أصغر؛ مجموعتني
املقارنة بيانات خالل من دحضها مقابل يف القبلية/البعدية، البيانات خالل من اإلعدام

والعكس. الواليات، بني
أساليب يف القصور أوجه عن ثقٍة يف املشاركون كشف الدليل، عن سؤالهم عند
من قلَّلوا لكنهم املسبقة، رؤيتهم يف سائد هو ما عكس تؤكِّد كانت التي التجربة إجراء
لعقوبة املؤيدين نصف د تعمَّ فقد رؤيتهم. دعم الذي البحث يف القصور أوجه أهمية
بناءً الواليات، بني املقارنة بيانات فكرة يف القصور أوجه انتقاء املثال، سبيل عىل اإلعدام،
كانوا بينما نظرهم، وجهة تخالف التي البيانات هي تلك كانت إذ منهجية؛ أسس عىل
من اإلعدام لعقوبة املؤيدين من اآلخر النصف قلَّل لكن القبلية/البعدية. بالبيانات سعداء
القبلية/البعدية البيانات عليهم ُعرضت حالتهم يف إن إذ القبلية/البعدية؛ البيانات أهمية

تدعمها. كانت التي الواليات بني املقارنة وبيانات نظرهم، وجهة تخالف كانت التي
بناءً البحث لبيانات املشاركني بتصديق التنبؤ يَْجِر لم بساطة، أكثر أخرى بعبارة
النتائج كانت إذا ما عىل بناءً بل البحث، يف املتَّبع املنهجي لألسلوب موضوعي تقييم عىل
البديل الطب معالجي عند ذروتها الظاهرة هذه وتبلغ املسبقة. نظرهم وجهات تدعم
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يبحثون بينما مساءلة، أي دون البيانات يؤيدون الذي — املقلقة املخاوف مروِّجي أو —
هفوة أي عن بحثًا نفسه املوضوع حول بعناية أُجريْت كبرية، دراسة كل بالغ بتدقيق

كليًة. استبعادها من تمكِّنهم أن شأنها من صغرية
متوافرة واضحة اسرتاتيجيات لدينا تكون أن للغاية الرضوري من أخرى، مرًة لهذا،
يف الكربى. العلم قوة نقطة تكمن وهنا االستنتاجات، عن النظر بغضِّ األدلة، لتقييم
إىل األحيان بعض يف الباحثون سيشري العلمية، لألدبيات منهجية نقدية بحثية مراجعة
دون أخرى: بعبارة — نقاش أو تفكري دون الدراسات إحدى يف «األساليب» قسم جودة
البحوث مجال يف باملثل، تقييمهم. عىل التأثري يمكنه ال حتى — «النتائج» قسم إىل النظر
بيانات من أهميًة أكثر جيًدا أُجريْت التي التجربة تُعترب إذ األدلة؛ يف تراتبية هناك الطبية

وهكذا. السياقات، معظم يف االستطالعات

القصور أوجه حول الجديدة االستبصارات تشمل التي قائمتنا إىل اإلضافة يمكن وهكذا
اآلتي: الحدس يف

املسبقة. معتقداتنا خالل من للتحيز عرضٌة الجديدة األدلة لجودة تقييمنا (٥)

اإلتاحة (5)

تهدر ال أنت والشائقة. االستثنائية األشياء وننتقي أنماًطا، نُعنيِّ حياتنا نقيض نحن
يف الكثرية الخواص جميع وتحلِّل لتالحظ املنزل، إىل تدخل مرة كل يف اإلدراكي، الجهد

املفقود. والتليفزيون املكسورة النافذة تالحظ فأنَت املطبخ. يف برصيٍّا الكثيفة البيئة
تصبح النفس، علماء ذلك عىل يُطلق مثلما «توافًرا»، أكثر املعلومات تصبح عندما
ويمكنك بها، هذا يحدث أن يمكن طرق عدة هناك أهميتها. مع يتوافق ال نحٍو عىل بارزًة
الظاهرة. بحثِت التي الشهرية النفسية التجارب بعض خالل من عنها فكرة عىل الحصول
وإناث، ذكور بأسماء قائمٌة املشاركني مسامع عىل تُليت التجارب، هذه إحدى يف
أكثر نساء أو رجال ثمة كان ما إذا يذكروا أن النهاية يف منهم ُطلب ثم متساٍو، عددهم
وتكون ريجان، رونالد مثل أسماءً يحملون القائمة يف الرجال كان عندما القائمة. يف
من أكثر الرجال عدد بأن اإلجابة إىل يميلون املشاركون كان معروفة، غري النساء أسماء

والعكس. النساء،
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تبيع، ما لديك كان وإذا والشائقة، االستثنائية األشياء إىل دوًما انتباهنا ينجذب
يالحظوها. أن تريدهم التي السمات أكثر إىل املشرتين انتباه ه توجِّ أن منطقيٍّا يصري
كل يف كرتشنك» – «كرتشنك مثري صوت عنها يصدر القمار، ماكينة يف تفوز عندما
تخرس، عندما لكن يسمعها، أن الحانة يف َمن كلُّ يستطيع بحيث ُعملة، منها تخرج مرة
ما أقىص اليانصيب رشكات تبذل باملثل، إليها. االنتباه يجذب صوت أي عنها يصدر ال
نذكر ألن بحاجة لسنا لكن اإلعالم، وسائل يف الفائزين عىل الضوء لتسليط وسعها يف
عدسات أمام حققتَها التي بالنتيجة االحتفاء يجري ال اليانصيب، تخرس عندما أنك

الكامريات.
الفشل وقصص — والبديل ل املكمِّ الطب حول الَعَرضية النجاح قصص تُعترب
ليس حجمها، مع متناسب غري حدٍّ إىل مضلِّلة — الثالثي التطعيم حول املأساوية
فهذه لها؛ املرتفع» «اإلتاحة حجم بسبب لكن موجود، غري اإلحصائي السياق ألن فقط
الخيال استخدام إىل وتميل قوية، بمشاعر وترتبط الشديدة، باملبالغة تتسم القصص
تفعله ما كان وأيٍّا مجردة. قصًصا منها أكثر تُنىس، ال قصصمادية إنها الزاعق. البرصي
إال اإلحصاءات هذه عنها ض تتمخَّ التي األرقام تتسم لن التعايف، أو املخاطرة بإحصاءات
الذعر، وقصص اإلعجازية، العالجات بخالف دوًما، منخفٍض نفيسٍّ إتاحة مستوى عن

املكلومني. واآلباء
عىل القرش أسماك الناس يخىش الدرامية، باملبالغات وتأثُّرنا «اإلتاحة»، بسبب
بالطائرة، فلوريدا إىل السفر من أكثر امليناء، رصيف عىل األراجيح ركوب أو الشواطئ،
لدى التدخني عن التوقف أنماط يف أكثر الظاهرة هذه وتربز الساحل. إىل القيادة أو
جميًعا سيتحلَّْون عقالنيون، أشخاٌص األطباء أن بما أنه املرء يتخيل فسوف األطباء.
إىل تشري التي الدراسات قراءة بمجرد التدخني عن ويتوقفون باملنطق نفسه الوقت يف
العلم رجال فهؤالء الرئة. ورسطان السجائر بني عادي غري بشكل وطيدة عالقة وجود
معلومات إىل الباردة اإلحصاءات ترجمة عىل يوميٍّا القادرون حال، أي عىل التطبيقي،

نابضة. برشية وقلوب مفيدة
طب مثل تخصصات يف العاملون األطباء يميل البداية، من األمر، حقيقة يف لكن
— أعينهم بأم الرئة رسطان جرَّاء يموتون مرىض هؤالء شهد حيث — واألورام الصدر
التخصصات يف زمالئهم من أكثر التدخني عادة عن التخيل إىل األرجح عىل مطردة بصورة
باآلثار تتعلَّق التي واملبالغات اآلنية الشعورية املؤثرات إىل يتعرضون ال الذين األخرى،

التدخني. عىل املرتتبة
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االجتماعية املؤثرات (6)

يبدو وبداهة. بروًزا األكثر الخلُل العقالنية غري للمسائل الخاطفة جولتنا ذيل يف يأتي
اإلذعان خالل من اجتماعيٍّا خ تُرسَّ ِقيَمنا أن يبدو لكن يُذكر، أن من أبرز الخلل هذا
انتقائيٍّا، معتقداتنا خ تُرسِّ التي للمعلومات نتعرَّض نحن رفقتنا. يف تكون التي والصحبة
املعتقدات تلك فيها تتأكَّد «مواقف» إىل أنفسنا نعرِّض أننا إىل منه جزءٍ يف يُعزى ما وهو
التي ولألسباب بطبيعتها، — ستقدِّم أسئلًة نطرح أننا إىل آخر جزء ويف يبدو، فيما
انتقائي بشكل أنفسنا نعرض أننا إىل آخر جزء ويف تؤكدها، إجابات — عاليه ذكرناها

معتقداتنا. يرسخون «أشخاص» ل
ذا شخًصا نفسك تظن أنك يف شك ال لإلذعان. االستثنائي التأثري نسيان يسهل
يؤمن كان نفسها االعتقادات أن إىل أشري ولسوف تعتقد. ماذا وتعرف مستقلة، عقلية
املشاركني هؤالء وضع جرى فقد االجتماعي. اإلذعان حول آش تجارب يف املشاركون بها
يف زمالء مشاركني باعتبارهم أنفسهم قدَّموا الذين املمثلني من صفٍّ أطراف أحد يف
رفع جرى التجربة. عىل القائمني مع متعاونني األمر حقيقة يف كانوا لكنهم التجربة،
مختلفة، بأطوال خطوط ثالثة عليها أخرى بطاقة ثم واحد، خط عليها أعىل إىل بطاقات

بوصات. وعرش بوصات، ثماني بوصات، ست
البطاقة يف الخط طول بنفس كان الثانية البطاقة يف خطٍّ أي َدْوره يف كلٌّ أعلن
املتعاونون املمثلون أجاب البطاقات من زوًجا عرش ثمانية من أزواج ستة ولعدد األوىل.
عرشة االثنتي للبطاقات إجاباتهم كانت لكن صحيحًة، إجابًة التجربة عىل القائمني مع
يف املمثلني مع التجربة يف املشاركون اتفق ربعها، إال الحاالت جميع يف خاطئًة. األخرى
إليها توصلوا التي الواضحة األدلة مع رصيح تعارض يف صحيحة، غري أكثر أو إجابة

حواسهم. خالل من
«التعزيز إن حولنا. مكان كل يف الظاهرة هذه لكن لإلذعان، متطرًفا مثاًال هذا يُعترب
خالل من راسًخا، اعتقاًدا االدِّعاءات أحد يصري خاللها من التي العملية هو الجماعي»
االدِّعاء كان إذا ما عىل العملية هذه تعتمد وال ما. جماعة أعضاء ِقبَل من املتكرِّر التأكيد
االعتقاد لضمان يكفي بما مهمة تجريبية بيانات تدعمه كانت أو جيًدا، بحثه جرى قد

عقالنيني. أشخاص ِقبَل من فيه
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الدينية املعتقدات تمرير يمكن كيف تفسري يف كبري بشكل الجماعي التعزيز يفيد
داخل الشهادات تحل أن يمكن كيف أيًضا ويفرس جيل، إىل جيل من املجتمعات عرب
ومقدمي والساسة، الالهوت، وعلماء واملشاهري، النفس، وعلماء املعالجني، جماعات

منها. قوًة أكثر وتصبح العلمية األدلة محلَّ إلخ، الحوارية، الربامج

آمالهم إال يتَّبعون وال األمور، عىل للحكم أدوات أي الناس يكتسب ال عندما
السيايس. التالعب بذور تُبذر فقط،

جولد جاي ستيفن

عنان تبلغ آراءً نملك نحن جيدة. بحوث عليها أُجريْت للتحيز كثرية مجاالت هناك
من كبرية أغلبية فتعتقد طيب. أمر وهو أوضاعنا، مع يتوافق ال بما أنفسنا حول السماء
ذكاءً، وأكثر تحيًزا، أقل وأنها األمور، عىل الحكم يف العدالة من بمزيد تتمتع أنها العامة
بالطبع فقط نصفنا أن من الرغم عىل العادي، الشخص من القيادة يف مهارًة وأكثر
«التحيز عليه يُطَلق شيئًا معظمنا يُظهر املتوسط.1 الشخص من أفضل يكون ربما
إىل إخفاقاتنا ترجع فيما الداخلية، ملكاتنا إىل ترجع نجاحاتنا أن فنعتقد اإلسنادي»؛
فيما الحظ، إىل ترجع نجاحاتهم أن فنعتقد اآلخرين، إىل بالنسبة أما خارجية. عوامل

صائبني. جميًعا نكون أن يمكن وال لديهم. قصور أوجه إىل فشلهم يرجع
الطريقة، هذه ألن املواقف؛ ألحد تقييمنا تحييز يف والتوقعات السياق نستخدم أخريًا،
الذكاء بحوث فشلت بها. التفكري نستطيع التي الوحيدة الطريقة هي األمر، حقيقة يف
اإلطار». «مشكلة عليه يُطَلق ما بسبب اآلن حتى يشء أي إىل التوصل يف االصطناعي
املتوافرة املعلومات جميع وتقديم املعلومات، معالجة بطريقة الكمبيوتر تزويد فيمكن
عىل لها، ويستجيب يفهمها جملة — له واقعية مشكلة تقديم بمجرد لكن له، العاَلم يف
معلومات أي تعرف ال ألنها نتوقع؛ مما أسوأ بالءً الكمبيوتر أجهزة تُبيل — املثال سبيل
ذات غري املعلومات ترشيح — براعة أيما فيه البرش يَْربَع أمر وهذا باملسألة. تتعلَّق
البيانات لبعض متناسق غري إسنادي تحيز حساب عىل تأتي املهارة تلك لكن — الصلة

غريها. دون السياقية
تتالقى؛ اإليجابية الخصائص بأن املثال، سبيل عىل االفرتاض، إىل نميل نحن
لَُطفاء، يبدون الذين واألشخاص أيًضا، طيبني يكونوا أن يجب الجذابون فاألشخاص
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املتماثلة فاملقاالت تجريبيٍّا؛ إثباته جرى هذا حتى أيًضا. ومطَّلعني أذكياء يكونون ربما
تصنيف ويجري املنظمة، غري املقاالت من أعىل درجات ل تسجِّ واضح يد بخط املكتوبة
من إنصاًفا وأقل عدوانيًة أكثر باعتبارها أسود زيٍّا ترتدي التي الرياضية الفرق سلوك

األبيض. الزي ترتدي التي الفرق
بالغ، بشكل للبديهة مضادًة األشياء تكون األحيان بعض يف فإنه حاولَت، ومهما
اثنني احتفال احتمال ما غرفة. يف شخًصا وعرشين ثالثة وجود تخيَّل العلم. يف خاصًة

اثنني.2 من واحد ذاته؟ التاريخ يف ميالدهما بعيد منهم
تُعترب األدوات. من مجموعة تتوافر حولك، من العالم يف بالتفكري األمر يتعلَّق عندما
ما تحديد مثل االجتماعي، املجال يف خاصًة يشء، كل إىل بالنسبة قيِّمة الحدسية املشاعر
إىل بالنسبة لكن ثقة. محلَّ العمل رشكاء أحد كان إذا ما أو تخونك، صديقتك كانت إذا
خاطئة الحدسية املشاعر تكون ما غالبًا السببية، العالقات تقييم أو الرياضية، األمور
املشكالت لحل سهلة طرًقا باعتبارها برزْت مخترصة ُسبل عىل تعتمد ألنها تماًما؛
والحساسية عكسية، آثار وحدوث الدقة، انعدام حساب عىل لكن برسعة، املعقدة املعرفية

املفرطة.
منها التحقق دون تميض وتحيزاتنا الحدسية مشاعرنا ندع أن األمان من ليس
أمكن، حيثما الحديس التفكري يف هذه القصور أوجه ننقد أن صالحنا فمن واختبارها.
القصور أوجه مواجهة يف الخصوص وجه عىل نشأْت واإلحصائية العلمية واألساليب
التحدي، ويكمن الهنات، هذه ضد أسلحتنا أفضل هو برويَّة األساليب هذه وتطبيق هذه.
علمية بطريقة الترصف محاولة ألن مجال؛ أي يف تُستخدم أدوات أي معرفة يف ربما،
املشاعر وراء السري مع سخافته يف متساِويًا أمًرا يعترب حياتك رشيك مع العالقة حيال

السببية. العالقات حيال الحدسية
اإلحصاءات. مع الصحفيون يتعامل كيف اآلن لنَر

هوامش

شخص عىل تعثر حتى الوقت من ستستغرق كم ملعرفة حقيقي بفضول أشعر (1)
تكراًرا»، األكثر و«القيمة القيمة»، و«متوسط الوسط»، «القيمة بني الفرق إخبارك يمكنه

اآلن. تشغله الذي موضعك من
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تحتاج أنك تذكَّر قليًال، منطقيًة أكثر يبدو األمر هذا جعل يف يُسهم هذا كان إذا (2)
االحتمالية تزداد شخًصا، وأربعني سبعة وجود ففي تاريَخنْي. «أي» تطابق إىل فقط
شخًصا وخمسون (سبعة مرة عرشين من مرة عرشة تسع يكافئ ما وهو ،٠٫٩٥ لتبلغ
حدود هذا يتخطى !(٠٫٩٩٩ النسبة فتصري شخًصا سبعون ،٠٫٩٩ النسبة فتصبح

تأكيد. بكل منطقي غري األمر أن األوىل النظرة من لك يبدو إذ حدسك؛
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الرديئة اإلحصاءات

يمكننا — الحدسية املشاعر ومخاطر فوائد — اإلحصاءات قيمة تقدِّر اآلن رصَت وقد أما
تأتي وسوف مراًرا. الحسابية والعمليات األرقام هذه وفهم استخدام يُساء كيف نبحث أن
الصحفيني أن يف يتمثَّل الحقيقي الرعب مصدر لكن الصحافة، عاَلم من األوىل أمثلتنا

التفكري. يف جوهرية أخطاءً يرتكبون َمن وحدهم ليسوا
حيوات. ر تدمِّ أن يمكنها سنرى، مثلما فاألرقام،

الكربى اإلحصائية (1)

عالجات إىل تحتاج لذا لألبصار؛ الخاطفة والعناوين الكبرية األرقام الصحف تحب
لها كافيًة الخطورة نسب يف الصغرية التحوالت تعترب وال خفية، ذعر ومصادر إعجازية
السائد). التجاري النموذج هو هذا (ألن املعلنني لدى القراء عدد لرتويج اإلطالق عىل
أي إىل لإلشارة وتضليًال ميلودرامية الطرق أكثَر الصحُف تنتقي الغاية، هذه ولتحقيق

للخطورة». النسبية «الزيادة ى يُسمَّ ما وهو الخطر، عوامل يف إحصائية زيادة
بنسبة ترتفع العمر من الخمسينيات يف قلبية بنوبة اإلصابة خطر نسبة إن ِلنَُقْل
قلنا إذا لكن للغاية. سيئًا هذا يبدو مرتفًعا. الكولسرتول مستوى كان إذا املائة يف ٥٠
مرتفًعا الكولسرتول مستوى كان إذا قلبية بنوبة اإلصابة يف الزائدة الخطورة نسبة إن
األرقام هي تلك تظل لكن إيلَّ. بالنسبة به بأس ال أمًرا هذا يبدو املائة، يف ٢ عىل تزيد ال
لديهم عمرهم من الخمسينيات يف رجل مائة بني من هذا. لنجرب نفسها. (االفرتاضية)
قلبية، بنوبة منهم أربعة يُصاب أن املتوقع من سيكون الكولسرتول، من عاديٌّ مستًوى
أن املتوقع من سيكون الكولسرتول، من مرتفع مستًوى لديهم رجل مائة بني من بينما
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مائة لكل إضافيتني قلبيَّتني نوبتنَْي النسبة هذه تمثِّل قلبية. بنوبة منهم ستة يصاب
الطبيعية». «املعدالت النسب هذه عىل ويُطلق شخص.

االستعانة من بدًال ألنه التفسري؛ من مزيد دون مفهومة الطبيعية املعدالت
تستعني قليًال، صعوبًة أو فنيًة أكثر آخر يشء أي أو املئوية، النسب أو باالحتماالت،
يوميٍّا تستخدمها التي العادية األرقام مثل تماًما ملموسة، بأرقام الطبيعية املعدالت
نقودك باقي عىل للحصول أو عليها، تُرشف رحلة يف طفًال فقدَت قد كنَت إذا مما للتأكد
نعقل رصنا بحيث رنا تطوَّ قد بأننا الكثريون دفع وقد املتاجر. أحد يف صحيح بشكل
لذا االحتماالت؛ وليس هذه، مثل امللموسة األرقام باستخدام الحسابية العمليات ونجري

بسيطة. البسيطة فاألرقام بديهيًة؛ أكثر نجدها
مثالنا فمن أيًضا. أسماءً الخطورة نسبة يف الزيادة لوصف األخرى األساليب تحمل
الخطر نسبة يف الزيادة تبلغ أن يمكن الكولسرتول، من مرتفع مستًوى ظل يف السابق،
الخطر معدالت يف املائة يف ٢ تبلغ زيادة نسبة أو للخطر)، النسبية (الزيادة املائة يف ٥٠
األكثر السهلة، النسبة — الوضوح منتهى يف ألكون — أو للخطر)، املطلقة (الزيادة

الطبيعي. املعدل أي رجل؛ مائة لكل زائدتان قلبيتان نوبتان إفادًة،
أيًضا الطبيعية املعدالت ن تتضمَّ للفهم، قابليًة الخيارات أكثر كونها عن فضًال
عىل مؤخًرا، الصحفيني. ِقبَل من املستخدمة للخطر» النسبية «الزيادة من أكثر معلومات
من األيبوبروفني ويزيد املعدة، رسطان يف يتسبَّب األحمر اللحم إن لنا قيل املثال، سبيل
معرفًة. تزداد لن اإلخبارية، التقارير تابعَت إذا لكن القلبية، بالنوبات اإلصابة مخاطر
:«٤ «راديو محطة عىل «توداي» برنامج من املعدة، رسطان حول الحوار، لهذا استمع
مريًعا، هذا «يبدو أعىل.» ثالثًا «خطًرا بنجام؟» بروفيسورة يا أكرب خطر يعني «ماذا
عرشين حوايل إىل يصل … «فرق هنا؟» األرقام إىل هذا يُرتَجم كيف أعىل، ثالث خطر

«… شخص آالف ١٠ لكل … «حسنًا صغريًا؟» رقًما يزال ال «إذن سنويٍّا.» شخًصا
الربوفيسورة األبسط. الصيغة إطار عن املرء خرج إذا األمور هذه عن التعبري يصعب
وباء مع والتعايش الوقاية بقسم للتغذية يس» آر «إم مركز مديرة هي بنجام شيال
لكنها عملها، طبيعة من كجزء األرقام هذه مع وتتعامل كامربيدج، جامعة يف الرسطان
الهواء؛ عىل إذاعي برنامج يف تماًما) العذر له يُلتمس (الذي التلعثم هذا يف وحدها ليست
وأعضاء املحلية، الصحية للسلطات التابعة املكلَّفة واللجان األطباء، عىل دراسات فثمة
طبيعة من كجزء املخاطر ويديرون يفرسون الذين األشخاص أن إىل تشري املحاماة، مهنة
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هؤالء يميل الحال. يف يقصدون عما التعبري يف بالغة صعوبات يجدون ما غالبًا عملهم
مصادر حول املعلومات تقديم يجري عندما السليم القرار اتخاذ إىل األرجح عىل أيًضا

مئوية. نسب أو احتماالت صورة يف وليس طبيعية، معدالت صورة يف الخطر
املوضوعات من آخر موضوع وهو — القلبية والنوبات األلم مسكِّنات إىل بالنسبة
أن إىل ممكن رقم أكرب الختيار ة املِلحَّ الحاجة أفضِت — األوىل الصفحات تتصدر التي
اعتمدِت فقد الصحف. من الكثري يف اإلطالق، عىل دقيقة غري اإلحصاءات أرقام تصبح
أربع عىل تزيد ملدة فيها املشاركني مالحظة خاللها جرى دراسة عىل اإلخبارية التقارير
لكل زائدة قلبية نوبة ع توقُّ إىل الطبيعية، املعدالت باستخدام النتائج، وأشارت سنوات،
بعنوان مقالة يف ميل» «دييل أشارت مثلما أو األيبوبروفني. يتناولون أشخاص ١٠٠٥
املرىض أن عن الربيطانية البحوث «كشفِت تقتلك»: أن الصداع ألقراص يمكن «كيف
اإلصابة خطر يف زيادة يواجهون املفاصل التهاب لعالج األيبوبروفني يتناولون الذين

بالخوف. أشعر املائة.» يف ٢٤ إىل تصل قلبية بنوبة
من «ديكلوفيناك» ار فعقَّ للخطر؛ النسبية الزيادات إىل أشار قد الجميع يكون يكاد
املائة. يف ٢٤ بنسبة و«األيبوبروفني» املائة، يف ٥٥ بنسبة القلبية بالنوبة اإلصابة مخاطر
تليجراف» دييل «ذا صحيفتَْي سوى الطبيعية املعدالت إىل الصحف جميع بني من يُِرش لم
األيبوبروفني. يتناولون أشخاص ١٠٠٥ لدى إضافية قلبية نوبة ستاندرد»: و«إيفنينج
واحًدا أن إىل اإلشارة — وفشلت — مريور» «دييل صحيفة حاولْت ذلك، غضون يف
العام مدى عىل القلب قصور من «سيعاني األيبوبروفني يتناولون أشخاص ١٠٠٥ ضمن
واحًدا شخًصا اآلن النسبة وصارِت القلب، يف قصوًرا وليست قلبية نوبة هذه ال، التايل.»
حال. أي عىل املرء بها يصاب التي القلبية النوبات إىل باإلضافة ،١٠٠٥ من «إضافيٍّا»

نفسه. َ الخطأ عديدٌة أخرى بحثية أوراٌق كرَّرت وقد
أنفسهم األكاديميون يكون وربما الصحفية، البيانات يف الخطأ يكمن ما غالبًا
(ثمة بحوثهم نتائج يف الدرامية باملبالغة األمر يتعلَّق عندما اآلخرين خطأ قْدر مخطئني
والتعبري األبحاث نقل حول امللكية الجمعية من املمارسة سبل ألفضل ممتازة إرشادات
هي فها هذا، يقرأ سلطة موقع يف شخص أي ثمة كان إذا لكن ا). مهتمٍّ كنَت إذا عنها،
حيال قرارات اتخاذ يف ملساعدتي صحيفة، أي من عليها أحصل أن أودُّ التي املعلومات
يف رجال (مثًال، تتحدث ن عمَّ أعرف أن أريد املخاطر؛ أحد عن بحث تقديم عند صحتي،
من رجال أربعة (مثًال، للخطر األدنى الحد ما أعرف أن أريد عمرهم)، من الخمسينيات
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الزيادة قْدر أعرف أن وأريد سنوات)، عرش مدى عىل قلبية بنوبة سيصابون مائة بني
سيصابان مائة بني من إضافيان (رجالن طبيعي معدل صورة يف الخطورة، نسبة يف
الخطر، معدالت زيادة يف السبب أيًضا أعرف أن أريد سنوات). عرش خالل قلبية بنوبة
سأفكر بعدها املفاصل. آلالم مسكنة بعالجات ميلء يومي إناء أو َعَريض صداع قرص
طبيعة يفهمون أشخاص يكتبها التي املدونات من بدًال الصحف، قراءة يف أخرى مرة
بحيث إليها، للرجوع األصلية األكاديمية البحثية األوراق إىل يشريون والذين البحوث،

ذلك. يف أرغب عندما البحوث ملخص من ق أتحقَّ أن أستطيع
يوم ذات سيصري اإلحصائي التفكري إن ويلز جي إتش قال عام، مائة من أكثر قبل
أتفق ال الحديث. التكنولوجي املجتمع يف والكتابة القراءة عىل القدرة أهمية بقْدر ا مهمٍّ
العادية. األرقام الجميع يفهم لكن الجميع، إىل بالنسبة صعب االحتمايل فالتفكري ذلك؛ مع
الخطر. عن للتعبري الوحيدة املنطقية الطريقة الطبيعية» «املعدالت تُعترب السبب لهذا

األرقام اختيار (2)

افرتاض إال تملك ال إنك حتى بكثري، الواقَع األرقام تقديم سوء يتجاوز األحيان، بعض يف
أدوية، أخالقيٍّا؛ جانبًا ن تتضمَّ كانت لو كما املواقف هذه تبدو ما غالبًا األرقام. هذه كذب
تالعبًا البعض يعتربه قد فيما لألرقام، للغاية الدقيق االختيار ومع ذلك. إىل وما إجهاض،
عن لتعربِّ األرقام عنق يلُّ أحيانًا يمكن شخصية، مآرب لتحقيق بالحقائق أخالقي غري

تريده. يشء أي
طويلة، لسنوات الُقنَّب مخدر تعاطي تقنني تؤيد إندبندنت» «ذي صحيفة كانت
يتمثَّل لها املتاحة الخيارات أحد كان موقفها. من تغريِّ أن قررْت ،٢٠٠٧ مارس يف لكن
األخالقية. املسائل يف نظر إعادة أو الرأي، يف تحوًال باعتباره هذا تفسري يف ببساطة
علمية بعبارات مزخرًفا نظرها لوجهة الصحيفة َعْرِض مقاُل جاء ذلك، من بدًال ولكن
منعها إىل اليوجينية املمارسات تأييد من التحول عند الجبناء بون املتعصِّ فعل مثلما —
وكانت األمور. حقائق يف زائف خيايل تغيري خالل من مربًَّرا العرض وكان — تماًما

األوىل. الصفحة تصدَّر الذي البارز مقالهم عنوان هي «الُقنَّب-اعتذار» عبارة

فقط الُقنَّب. تعاطي تجريم لوقف حملًة الصحيفة هذه أطلقْت ،١٩٩٧ عام يف
قياسية أعداًدا يلزم … اليوم عنه نكشف أن استطعنا ملا آنذاك علمنا قد كنا لو
الُقنَّب نبات أنواع أحد وهو السكانك، تدخني جرَّاء عالج ي تلقِّ املراهقني من
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التي القنب ملنتجات ترتاهايدروكانابيدينول) مركب (نسبة الفاعلية متوسط :1-14 شكل
.(١٩٧٥–١٩٨٩ الحكومي، الكيميائي (املخترب املتحدة اململكة يف اختبارها جرى

مرة وعرشين خمس بمقدار مفعوله يف أقوى الُقنَّب إن القصة هذه يف مرتني لنا يُقال
بويكوت، روزي السابقة الصحيفة محررة إىل بالنسبة أما مىض. عقد قبل كان مما
املقاالت إحدى يف مرة». ثالثني بمقدار «أقوى السكانك كان امليلودرامي، استدراكها يف
أحالِت بل «يمكن»، إىل باقتضاب الفاعلية موضوع أهمية من التقليل جرى الداخلية
يف إن الرشعي الطب خدمات هيئة «تقول أرقامها. ذكر معرض يف َمراجع إىل الصحيفة
ترتاهايدروكانابيدينول من املائة يف ١ حوايل عىل الُقنَّب نباتات ستحتوي التسعينيات بداية
الُقنَّب نباتات تحتوي قد لكن العقيل، للنشاط املغريِّ الكيميائي املركَّب يس)، إتش (تي

منه.» املائة يف ٢٥ إىل تصل نسبة عىل اآلن
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خيال. محض إال هذا ليس
من السابقة والبيانات اآلن، أمامي متاحة الرشعي الطب خدمات هيئة فبيانات
ومركز املخدرات، ملكافحة املتحدة األمم وبرنامج الحكومي، الكيميائي املخترب وكالة
البيانات؛ هذه عىل سأطلعك األوروبي. لالتحاد التابع املخدرات وإدمان املخدرات رصد
االجتماعية باملسائل يتعلَّق فيما قراراتهم اتخاذ عىل تماًما قادرون الناس أن أعتقد ألنني

الحقائق. لهم تقدَّم عندما املهمة واألخالقية
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أعشاب مستوردة

التي القنب ملنتجات ترتاهايدروكانابيدينول) مركب (نسبة الفاعلية متوسط :2-14 شكل
.(١٩٩٥–٢٠٠٢ الرشعي، الطب (خدمة املتحدة اململكة يف اختبارها جرى

١٩٧٥ عامي بني ملا الحكومي الكيميائي املخترب وكالة من املستقاة البيانات تعود
مركب من املائة يف و١٠ ٦ بني ترتاوح نسبة عىل القنب راتنج يشتمل و١٩٨٩.

واضح. اتجاه يوجد ال املائة. يف و٦ ٤ بني عشبية ومكونات ترتاهايدروكانابيدينول،
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ُمصِدرة البيانات، تقديم عملية زمام الرشعي الطب خدمات هيئة تتوىل ذلك بعد
اإلنتاج فاعلية تتضاعف فيما الراتنج، فاعلية يف كبريًا تغيريًا تُظِهر ال حداثًة، أكثر أرقاًما
(بيانات املائة يف ١٤ أو ١٢ إىل املائة يف ٦ من املنازل داخل املزروع العشبي للقنب املحيل

املراجع). أسفل جدول يف ٢٠٠٣–٢٠٠٥ األعوام
اإلطالق، عىل مدهش غري أمٌر وهو تدريجي، القنب لفاعلية الصعودي االتجاه
يجري التي املحلية العشبية القنب ملنتجات املتزايدة اإلتاحة كبرية بصورة وتحرِّكه

مكثفة. بصورة املنازل داخل زراعتها
األوىل. الصفحة ويف وتكراًرا، مراًرا تذكَّر. مرة»، وعرشين خمًسا «أقوى

املتحدة اململكة يف صودرت التي القنب منتجات يف يس» إتش «تي مركب محتوى متوسط
.(١٩٩٥–٢٠٠٢ الرشعي، الطب خدمات (هيئة

(٪) املستوردة «التقليدية» األعشاب (٪) الراتنج (٪) السنسميال العام

٣٫٩ بيانات توجد ال ٥٫٨ ١٩٩٥
٥ بيانات توجد ال ٨ ١٩٩٦
٤ بيانات توجد ال ٩٫٤ ١٩٩٧
٣٫٩ ٦٫١ ١٠٫٥ ١٩٩٨
٥ ٤٫٤ ١٠٫٦ ١٩٩٩
٨٫٥ ٤٫٢ ١٢٫٢ ٢٠٠٠

بيانات توجد ال ٦٫٧ ١٢٫٣ ٢٠٠١
بيانات توجد ال ٣٫٢ ١٢٫٣ ٢٠٠٢
بيانات توجد ال ٤٫٦ ١٢ ٢٠٠٣
بيانات توجد ال ١٫٦ ١٢٫٧ ٢٠٠٤
بيانات توجد ال ٦٫٦ ١٤٫٢ ٢٠٠٥

والسيايس، األخالقي إندبندنت» «ذي صحيفة تفكري أسلوب النتقاد مزاج يف كنت إذا
ألحد املنازل داخل الكثيفة الزراعة بأن الدفع يمكن وامَلشني، الواضح تالعبها عن فضًال
عىل القنب صناعة فعل ردَّة يمثل إنما املنازل خارج رائعة بصورة تنمو التي النباتات
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ومن كبرية. بكميات القنب استرياد الخطر فمن نفسها. املنتج زراعة مرشوعية عدم
أكثَر يصبح لذا منه؛ كامل حقل بزراعة متلبًسا األشخاص أحد عىل القبض إلقاء الخطر
كان وإن باهظة، عقارية مناطق باستخدام املنازل، داخل بكثافة القنب زراعُة منطقيًة
طبيعية نتيجة تعترب حال، أي عىل تركيًزا، األكثر فاملخدرات تركيًزا. أكثر مخدٍر إلنتاج
إمكانية من الرغم عىل بيكام يف الكاكاو أوراق رشاء يمكن فال إنتاجها. مرشوعية لعدم

كوكايني. رشاء
الربيطانية السوق أجزاء بعض يف استثنائية فاعلية ذات ُقنَّب منتجات توجد بالطبع
بوسع يكن لم للذعر، املثري رقمها عىل وللحصول دوًما. األمر كان هكذا لكن اليوم،
مع املايض يف تُنتج كانت التي الُقنَّب أنواع «أسوأ» مقارنة إال إندبندنت» «ذي صحيفة
كان ذلك إىل وباإلضافة كهذا، بيشء القيام العبث من اليوم. تُنتج التي األنواع «أفضل»
فأرقام ذلك؛ يف ترغب كنَت إذا عاًما ثالثني قبل نفسها بالطريقة الكتب فربكة يمكن
الذي العشبي القنب أنواع من نوع أقل كان ١٩٧٥ عام ويف متاحة، الفردية العينات
عام يف بينما يس»، إتش «تي من املائة يف ٠٫٢ عىل يزيد ما عىل يحتوي تحليله جرى
املائة. يف ١٢ تبلغ فاعليًة العشبي القنب أنواع أكثر يف يس» إتش «تي نسبة كانت ١٩٧٨
«أكثر صار قد فقط سنوات ثالث غضون يف العشبي القنب يكون األرقام، هذه وبموجب

مرة». ستني بمقدار فاعليًة
خالل العرشين، القرن من الثمانينيات منتصف ففي جديًدا؛ ليس الذعر وهذا
حلقات سلسلة يف ال» قل «فقط زامو وحملة املخدرات» «عىل ريجان رونالد «حرب»
أكثر القنب أن يزعمون الحمالت مجال يف األمريكيون الناشطون كان هيل»، «جرانج
أنه يف للتفكري يدفعنا وهذا .١٩٧٠ عام يف عليه كان مما مرة عرشة أربع بمقدار فاعليًة
أقوى وأنه ،١٩٧٠ عام يف عليه كان ا ممَّ ١٩٨٦ عام يف مرة عرشة بأربع أقوى كان إذا
يعني فهل العرشين، القرن تسعينيات بداية يف عليه كان ا ممَّ اليوم مرة وعرشين خمًسا

عام١٩٧٠؟ يف عليه كان مما مرة ٣٥٠ بمقدار اآلن أقوى أنه ذلك
القدر هذا فمثل مستحيل؛ هذا نبات. أَِصيص يف كريستال قطعة حتى هذا يمثِّل ال
الحجم من النبات يف يس» إتش «تي من أكرب كمية وجود يتطلَّب كان الفاعلية من
بالزما صورة يف املادة تكثيف يتطلَّب كان كما نفسه. النبات يشغله الذي للحيز اإلجمايل
«ذي صحيفة أحٌد يخرب ال عليكم باهلل القنب. من الكثافة شديدة كواركات جلوونات

ممكن. كهذا شيئًا أن إندبندنت»
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املدرسية املالعب يغمر الكوكايني (3)

خالل من تشويًقا، األكثر اإلحصائية املوضوعات بعض إىل لالنتقال جاهزون اآلن نحن
تايمز» «ذا صحيفة يف مقال عن عبارة وهو الفياضة، باملشاعر يتسم مجال من قصة
الفرعي العنوان وكان املدرسية». املالعب يغمر «الكوكايني بعنوان: ٢٠٠٦ مارس يف نُرش
ذلك كان هل عام.» خالل يتضاعف اإلدمان عالجات األطفال «استخدام يقول: للمقال

صحيًحا؟
أنه تجد القصة، عليه تعتمد الذي الحكومي لالستطالع الصحفي البيان قرأَت إذا
أو الكحوليات، رشب أو األدوية، استخدام أنماط يف تقريبًا تغيري أي وجود «عدم إىل يشري
الصحفيون ى ويتلقَّ حكوميٍّا، صحفيٍّا بيانًا إال ذلك يكن لم لكن «.٢٠٠٠ عام منذ التدخني
إخفاقات عىل للتغطية شيئًا، يخفي الصحفي البيان كان فربما األمور؛ تقيص مقابل املال
تعاطي «تضاعف قصَة أيًضا تليجراف» «ذا صحيفة نرشْت أخرى. مجاالت يف الحكومة
مخفيٍّا نفسه الخرب الصحفيون وجد هل «مريور». صحيفة فعلْت وهكذا الكوكايني»،

التقرير؟ داخل
آالف ٩ يشمل استطالع عن عبارة وهي اإلنرتنت، من كاملة الوثيقة تحميل يمكنك
يف يأتي الذي امللخص أشار مدارس. ٣٠٥ يف عاًما، عرش وخمسة عرش أحد بني طفل،
املخدرة. املواد استخدام انتشار يف تغيري أي وجود عدم إىل أخرى، مرة صفحات، ثالث
إذا عما األطفال سؤال عند أولية. بيانات جداول فستجد بالكامل، التقرير قرأَت وإذا
يف بنعم منهم املائة يف ١ بلغت نسبٌة أجابت املايض، العام يف الكوكايني تعاَطوا قد كانوا

.٢٠٠٥ يف بنعم املائة يف ٢ بلغت ونسبة ،٢٠٠٤
األرقام جميع كانت لقد ال. التعاطي! معدل تضاعف حق: عىل الصحف كانت إذن
كاملة. قيم إىل جميًعا تقريبها وجرى املائة، يف ٢ أو املائة يف ١ إما تقريبًا ُقدِّمْت التي
يف ١٫٤ الفعلية األرقام كانت ُمهاتفتهم. عند هائلة مساعدة الحكوميون املوظفون يقدِّم
لم إذن، املائة. يف ٢ أو ١ وليس ،٢٠٠٥ عام يف املائة يف و١٫٩ ،٢٠٠٤ عام يف املائة
للدفاع متحمسني يزالون ال الناس كان لكن اإلطالق. عىل الكوكايني تعاطي يتضاعف

كذلك؟ أليس يشء، كل من الرغم عىل الكوكايني تعاطي زاد لقد القصة: هذه عن
مطلقة زيادة أو املائة، يف ٣٥٫٧ تبلغ للخطر نسبية زيادة هو اآلن لدينا ما ال.
لدينا يوجد طفل، آالف ٩ بني من الفعلية، األرقام وباستخدام املائة. يف ٠٫٥ تبلغ للخطر
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سؤال عىل بنعم يجيبون الذين األطفال عدد يف طفًال وأربعني خمسة حوايل قدرها زيادة
املايض؟» العام الكوكايني تعاطيَت «هل

داللة ذاُت الزيادة هذه هل املرء: يتساءل أن يجب كهذه، صغرية زيادة ظل يف
إنك حيث من كذلك، هي بنعم، اإلجابة وأتِت الحسابية، العمليات أُجريت لقد إحصائيٍّا؟
ال إحصائيٍّا»؟ داللة «ذو تعبري يعني ماذا .٠٫٠٥ من أقل احتمالية قيمة عىل تحصل
حصلَت التي النتيجة تكون أن احتمالية عن التعبري طرق إحدى إىل إال التعبري هذا يشري
عند «صورة» عىل تحصل ربما األحيان، بعض ففي املحضة. املصادفة إىل ترجع عليها
الُعملة إلقاء ظل إذا خاصة تماًما، عادية ُعملة باستخدام متتالية، مرات خمس ُعملة إلقاء
حمراء، بلية وعرشين زرقاء، بلية ٩٨٠ به دورًقا ر تصوَّ يكفي. بما طويًال وقتًا يجري
عند — نادًرا يحدث ذلك كان وإن — واآلخر الحني بني ببعض. بعضها جميًعا مختلطة
بمحض فقط متتالية، حمراء بليات ثالث تسحب ربما العينني، تعصيب مع بلية التقاط
،٠٫٠٥ تساوي احتمالية قيمة اإلحصائية للداللة املعيارية الفاصلة القيمة تبلغ املصادفة.
أن فسأتوقع مرة، مائة التجربة هذه أجريَت «إذا لقول: أخرى طريقة مجرد يُعد ما وهو
املصادفة.» بمحض فقط حاالت، خمس يف حقيقية غري إيجابية نتائج خمس عىل أحصل
أي وجود عدم نتخيل دعنا امللعب، يف لألطفال الواقعي مثالنا إىل أخرى مرة بالعودة
عىل ل تتحصَّ ربما مرة، مائة نفسه االستطالع إجراء مع لكن الكوكايني، تعاطي يف فرق
أنك عشوائيٍّا تصادف ألنه فقط املصادفة، بمحض فقط هنا، رأيناه الذي الفرق مثل فرق
تتوقع لكن الوقت. ذلك يف الكوكايني من أكرب كميًة تناولوا قد كانوا أكثر أطفاًال انتقيَت

االستطالع. فيها أجريت التي مرة املائة بني من مرات خمس من أقل هذا يحدث أن
تبدو قيمة وهي املائة، يف ٣٥٫٧ تبلغ الخطورة نسبة يف زيادة لدينا تكون وهكذا
عن «تنقيب عملية وإلجراء منعزلة. قيمة تزال ال لكنها إحصائيٍّا، داللة ذات ظاهرها يف
ذات بأنها والقول الواقعي، العالم يف سياقها من البيانات استخالص يُعترب البيانات»،
البيانات جميع أن يفرتض لألهمية اإلحصائي فاالختبار مضلًال. أمًرا إحصائية، داللة
ليست هذه اإلحصائيون. يقول مثلما البيانات، ع» «تتجمَّ هنا لكن مستقلة، املرجعية
ويقلِّد مًعا، يخرجون مدارس. ٣٠٥ يف حقيقيني، أطفاًال تمثِّل لكنها مرجعية، بيانات
وأمراض، جنون، نوبات وهناك اآلخر، من أحدهم املخدرات ويشرتون بعًضا، بعضهم

اجتماعية. وتفاعالت
للكوكايني طفًال وأربعني خمسة تناول يف املتمثلة الزيادة تمثِّل أن املمكن من كان
عرشات من مؤلَّفة مجموعات بضع أو واحدة، مدرسة يف الكوكايني لتعاطي جماعيٍّا وباءً
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أو املدارس. من حفنة يف ر، مصغَّ نطاق عىل أوبئة أو مختلفة، مدارس بضع يف األطفال
ما وهو أصدقائهم، عن بمعزل الكوكايني ويستهلكون يجلبون طفًال وأربعون خمسة

إيلَّ. بالنسبة ما حدٍّ إىل محتمل غري أمًرا يبدو
الزيادة كانت فقد كثريًا. إحصائيٍّا داللًة أقل زيادتنا يجعل أن شأنه من هذا إن
٩ بلغت كبرية عينة من جاءت ألنها إحصائية؛ داللة ذات املائة يف ٠٫٥ البالغة الصغرية
يعرفه الذي اليشء ولعل — مرة آالف ٩ معدنية ُعملة إلقاء مثل — بيانات وحدة آالف
النتائج أن تعني حجًما األكرب العيِّنات أن الدراسات، هذه مثل بشأن تقريبًا الجميع
إذن مستقلة، املرجعية البيانات وحدات تكن لم إذا لكن إحصائيٍّا. داللًة أكثر تكون ربما
داللة أقل النتائج تصري بحيث أصغر، كعينة الجوانب، بعض من معها، التعامل يجب
تكتُّل االعتبار يف لتأخذ البيانات قيمة «ضبط يجب اإلحصائيون، يقول ومثلما إحصائيٍّا.
رءوس تؤلم املهارة غاية يف حسابية عمليات إجراء خالل من هذا ويجري البيانات.»
االعتبار يف لتأخذ البيانات قيمة «ضبط أسباب أن هو معرفته إىل تحتاج ما كل الجميع.
الحال هو مثلما األمر، حقيقة (يف توٍّا رأينا مثلما وسهلة، وواضحة، جلية، البيانات» تكتُّل
مختلفة مهارًة ما إحصائية أداة استخدام يجب متى معرفة تُعترب األدوات، من كثري مع
«ضبط يجري عندما املهارة). هذه مثل بناء كيفية لفهم األهمية من القْدر نفس وعىل
الداللة من هائلة بصورة تُقلص إنما البيانات»، تكتُّل االعتبار يف لتأخذ البيانات قيمة
بالفعل انخفضْت التي الكوكايني، تعاطي يف الزيادة ستستمر هل للنتائج. اإلحصائية

املائة؟ يف «٣٥٫٧» إىل ْعف» «الضِّ من
بينها. من لالنتقاء منها ا جدٍّ الكثري هناك البيانات؛ هذه مع نهائية مشكلة ثمة ألن ال؛
والكيتامني، والسجائر، املذيبات، حول التقرير، يف البيانات وحدات من العرشات فهناك
النتائج بأن نعرتف ال أننا البحوث مجال يف عليها املتعارف املمارسات ومن إلخ. والقنب،
ذكرنا، مثلما لكن أقل. أو ٠٫٠٥ تبلغ احتمالية قيمة لها كانت إذا إال إحصائية داللة ذات
خمٌس ستسفر تُجريها، مقارنٍة عمليِة مائة لكل أنه تعني ٠٫٠٥ تبلغ احتمالية قيمة فإن
عقد يمكن كان التقرير، هذا خالل من فقط. البحتة باملصادفة إيجابية نتائج عن منها
املصادفة خالل من لكن التعاطي، يف زيادات بعُضها سيُظهر وكان املقارنات، عرشات
من زوج إلقاء جرى إذا إحداها. الكوكايني تعاطي إحصائية كانت وربما فقط، البحتة
كثري يف متتالية مرات ثالث النردين كال يف ستة رقم لك فسيظهر كاٍف، مرات عدد النرد
االعتبار يف لتأخذ البيانات قيمة «ضبط عملية اإلحصائيون يُجري السبب لهذا املرات. من
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هذه تعترب كثرية. مرات النرد» قطع «إلقاء قيمة ضبط عملية أي متعددة»؛ مقارنات
عىل القسوة شديدَة البيانات، تكتل االعتبار يف لتأخذ البيانات قيمة ضبط مثل العملية،

النتائج. أهمية من بالغ نحو عىل تقلِّص ما وغالبًا البيانات،
معرفة ظل يف — القول باإلمكان كان … خطرية عملية البيانات انتقاء عملية تُعترب
التقرير هذا إن — اإلحصاءات عمل طريقة عن يشء أي معرفة دون االسمية، القيمة
خرباء لكن الكوكايني. تعاطي يف املائة يف ٣٥٫٧ إىل تصل كبرية زيادًة أظهر الحكومي
ضبط وطريقة البيانات، بتكتل دراية عىل كانوا التقرير هذا بتجميع قاموا الذين اإلحصاء
يقومون وهم أغبياء، ليسوا إنهم االعتبار. يف املتعددة املقارنة عمليات ألخذ بونفريوني

عملهم. من كجزء اإلحصاءات بإجراء
بيانهم ويف ملخصهم، يف الوضوح يف غاية بشكل ذكروا افرتاًضا، السبب، لذلك
إىل ٢٠٠٤ عام من اإلحصاءات يف تغيري أي يجدوا لم أنهم الكامل، التقرير ويف الصحفي،
البيانات تفسري إعادة وحاولوا ذلك، تصديق يف يرغبوا لم الصحفيني لكن .٢٠٠٥ عام
قيِّمة. أخباًرا وجدوا أنهم يظنون وكانوا تنقيبًا، البيانات عن بون ينقِّ وراحوا بأنفسهم،
لكنه تدريجيٍّا، اتجاًها يمثل كان ربما رقم وهو — املائة يف ٠٫٥ من الزيادة فتحوَّلت
صحيفة يف األوىل الصفحة صدر يف قصة إىل — مصادفة محض إال يمثل ال كان ربما
لكنك الصحفي، بالبيان تثق ال ربما الكوكايني. تعاطي معدل تضاُعف حول تايمز» «ذا
عن تنقيبًا ب تنقِّ عندما كبرية مخاطرة تخاطر فإنك األرقام، عن كثريًا تعرف تكن لم إذا

صحفية. قصة لكتابة الدراسات إحدى يف البيانات

سهلة قصة إىل لنعد حسنًا، (4)

وهناك للسخرية، مثرية إحصاءات لتقديم للغاية البسيطة الطرق بعض أيًضا هناك
سؤال وتوجيه كعينة، عادية غري مجموعة اختيار وهما أَال شائعان؛ الن مفضَّ مثاالن
تشارلز األمريَ أحُدهم يُخِرب أن يُِرْدَن النساء من املائة يف سبعني إن ِلنَُقْل إليهم. سخيف
«الالئي النساء جميع من املائة يف ٧٠ انتظر، آه، العامة. الحياة يف التدخل عن ف يتوقَّ أن
الحياة يف التدخل عن ف يتوقَّ أن تشارلز األمري أحدهم يُخِرب أن يُِرْدن موقعي» يزرن
كانت إذا الرأي، استطالعات يف وبالطبع، ماضون. نحن أين إىل تَرى أن بإمكانك العامة.
آراء تسجيل يجري لن إذ االختيار»؛ «تحيز ى يسمَّ ما فثمة طوعية، االستطالعات هذه

فقط. االستطالع نموذج تعبئة عناء عاتقهم عىل أخذوا الذين األشخاص إالَّ أحد
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٢٠٠٧؛ عام من األخرية األيام يف تليجراف» «ذا صحيفة يف هذا عىل رائع مثال ثمة
العائالت أطباء عياداتهم. إجهاضيف عمليات إجراء يرفضون «األطباء املقال: عنوان كان
عياداتهم، يف إجهاض عمليات بإجراء لهم للسماح الحكومة خطط ضد بثورة يهددون
أطباء خمسة بني من أربعة يرغب «ال ثورة؟ تليجراف»». «ذا صحيفة ذلك عن كشفْت
خطط إطار يف الفكرة اختبار من الرغم عىل إجهاض، عمليات إجراء يف ني عامِّ ممارسني

الرأي.» استطالعات أحد كشف مثلما التجريبية، الوطنية الصحية الخدمات هيئة
مع العامة، املمارسة أطباء لجميع منهجي رأي استطالع األرقام؟ هذه أتْت أين من
أماكن يف مهاتفتهم خالل من مكثف؟ بشكل االستطالع إىل يستجيب ال َمن أثر ي تقفِّ
اإلنرتنت عرب االستطالع جرى لقد ال. األقل؟ عىل الربيد، خالل من رأي استطالع عملهم؟
ها املهمة. اإلخبارية القصة هذه نرش والذي باألطباء، الخاصة الدردشة مواقع أحد عىل

املتاحة: والخيارات السؤال، هو

عياداتهم. يف إجهاض جراحات إجراء العامة املمارسة أطباء عىل يجب
بشدة. أعارض أوافق، ال أعرف، ال أوافق، بشدة، أوافق

«يجب» هل تام؛ بشكل السؤال هذا شخصيٍّا أفهم ال الوضوح: غاية يف نكون أن يجب
توفري خالل من ظروف؟ أي ويف «ينبغي»؟ يف مثلما اعتدناها؟ التي «يجب» تعني تلك
السلبية؟ النتائج ملواجهة إضافية نظم وضع خالل من واملال؟ والوقت التدريب من املزيد
فقط ال؛ يقولون هل للتباكي. — هللا باركهم — األطباء إليه يذهب موقع هذا وتذكَّْر،

املعنوية؟ الروح وانخفاض الزائد العمل أعباء من يتذمرون ألنهم
يف التعليقات إىل بالنظر بالضبط؟ هنا «إجهاض» كلمة تعني ماذا ذلك، من األكثر
كلمة أن يعتقدون أنهم بدا األطباء من الكثري أن أخربك أن أستطيع الدردشة، منتدى
الذي نسبيٍّا اآلمن الُقْرص ال الجراحية، اإلجهاض عمليات حول تدور كانت اإلجهاض
مثلما الذكاء، من القْدر هذا عىل األطباء ليس الحمل. إلنهاء الفم طريق عن تناوله يجري

التعليقات: من املقتطفات بعض هذه ترى.

إجهاض عمليات إجراء العامة املمارسة ألطباء يمكن كيف عبثية؛ فكرة هذه
جدار ثقب مثل الكربى املضاعفات أحد حدث لو ماذا الخاصة؟ عياداتهم يف

واملعدة؟ الرحم
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االضطرابات فيها توجد التي املثالية األماكن هي العامة املمارسة أطباء عيادات
من عضو أي ن يتضمَّ بها التعقيم عمليات من نوع أي إجراء وفكرة امُلعدية.

بغيضة. فكرة تعترب الهضمي الجهاز أعضاء

العمليات هذه مثل بها تُجرى أن يجب أو بها تُجرى التي الوحيدة الطريقة
جراحية عناية وحدة بها العامة املمارسة أطباء عيادات كانت إذا ما حال يف
طاقم أخرى: بعبارة جيد، بشكل مدرَّب العاملني من طاقم بها يعمل نهارية
عملية توجد ال … نساء أمراض وطبيب تخدير، طبيب العمليات، غرفة
ألطباء جراحي لتدريب سنخضع أننا املفرتض ومن مخاطر، دون جراحية

املهام. أداء أجل من النساء أمراض

وغرف عياداتنا، يف إجهاض عمليات نُْجِر جميًعا دعونا جميًعا؟ نتحدث عمَّ
مثل تماًما تعرفون، مثلما الصغرية، ومتاجرنا ومرائبنا، ومطابخنا، معيشتنا،

الخوايل. األيام

املفضل: مقتطفي هو وها

األطباء موقع ينرش أالَّ وآُمل سيئة، بطريقة صياغته جرت قد السؤال أن أعتقد
تليجراف». دييل «ذا صحيفة يف االستطالع هذا نتائج

هزيمتك (5)

عىل تقترص اآلن حتى تناولناها التي السهو أشكال أن افرتاض الخطأ من سيكون
يأتي واقعيًة األمثلة أكثر فبعض والصحفيني. األطباء مثل املجتمع، من الدنيا الطبقات

املجتمع. يف العليا الطبقات من
أن إىل اإلعالم وسائل أشارت كبري، حكومي تقرير إصدار بعد ،٢٠٠٦ عام يف
املعالجون يقوم أن يجب أسبوعيٍّا. َقتْل جريمة يرتكب نفسية مشكالت لديه شخًصا
الجرائم. هذه من املزيد ارتكاب ويمنعوا الصحف، تخربنا مثلما أكرب، بَدْور النفسيون
لتحسني معقول إجراء أي اتخاذ رضورة عىل — ذلك من متأكد أنا — جميعنا سيتفق
عام نقاش يَْجِري أن تماًما مناسبًا الوقت يكون ما ودائًما والعنف، املخاطر إدارة عملية
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أن اإلنصاف، باسم أود، أنني من الرغم (عىل النفسيني املرىض احتجاز أخالقيات حول
خطًرا تشكِّل قد التي املرىض مجموعات لكل الوقائي االحتجاز لعمليات مناقشًة أرى
املتكرر، العنف يمارسون الذين واألشخاص الكحولية، املرشوبات مدمني مثل أيًضا؛

إلخ). العمل، مركز يف املوظفني معاملة أساءوا والذين
أحداث ع لتوقُّ الالزمة الحسابية العمليات فهم يتطلَّب املناقشة هذه يف االنخراط لكن
أي يف». آي «إتش فريوس اختبار يف ونبحث ا، جدٍّ واضًحا مثاًال لنأخذ النُّْدرة. شديدة
هذا جدوى مدى عىل الحكم بغرض به نقوم تشخييص إجراء أي يف نقيسها سمات
«حساسية» ب يحظى يف» آي «إتش لفريوس الدم اختبار إن اإلحصائيون سيقول اإلجراء؟
فرصة ثمة فستكون للفريوس، حامًال كنَت إذا أنك يعني ما وهو ،٠٫٩٩٩ تبلغ ا، جدٍّ عالية
إن أيًضا اإلحصائيون سيقول إيجابية. االختبار نتيجة تأتي أن املائة يف ٩٩٫٩ بنسبة
بالفريوس، مصاب غري كنَت إذا لذا ٠٫٩٩٩٩؛ تبلغ عالية «خصوصية» ب يحظى االختبار
اختبار من له يا سلبية. ستكون االختبار نتيجة أن املائة يف ٩٩٫٩٩ بنسبة فرصة فهناك

مدهش!1 دم
العمليات تصري عليه، يُجَرى الذي الشخص منظور من االختبار إىل نظرَت إذا لكن
لنتيجة التنبُّئِية، القيمة أو املعنى، ألن نظًرا اليشء؛ بعض للبديهيات مناِقضة الحسابية
يثري الذي األمر املختلفة، املواقف يف تتغريَّ األفراد، ألحد السلبية أو اإليجابية االختبار
يكتشفها. أن االختبار يحاول التي الحالة حدوث نُْدرة مدى عىل يعتمد ما وهو االستغراب،
أن من الرغم عىل أسوأ، االختبار نتيجة صارت العينة، يف ندرًة أكثر الحالة كانت فكلما

هو. هو االختبار
آي «إتش بفريوس اإلصابة معدل إن ِلنَُقْل املحددة. األرقام مع أكثر هذا فهم يسهل
١٫٥ يبلغ معينة منطقة يف مرتفعة بدرجة به اإلصابة لخطر املعرضني الرجال بني يف»
ويمكننا الرجال، هؤالء من شخص آالف ١٠ عىل للدم الرائع اختبارنا نطبِّق املائة. يف
النتائج إيجابية نتيجة ١٥٠ ستمثِّل حيث إجماًال؛ ١٥١ عددها إيجابية نتائج ع توقُّ
نتائج عىل يحصلون الذين يف»، آي «إتش بفريوس املصابني للرجال اإليجابية الحقيقية
الوحيدة السلبية النتيجة املتبقية النتيجة ستمثِّل بينما الدم، اختبار يف حقيقية إيجابية
رجل، آالف ١٠ تضم عينة من عليها الحصول ع نتوقَّ أن استطعنا التي الصحيحة غري
الختبار إخضاعهم جرى والذين سلبية، لديهم يف» آي «إتش فريوس اختبار نتيجة جاءت
لفريوس إيجابية دم اختبار نتيجة عىل حصلَت إذا لذا، حالة؛ آالف ١٠ ضمن خاطئ
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يف بحق إيجابية نتيجة عىل الحصول احتماالت تبلغ الظروف هذه فتحَت يف»، آي «إتش
كبري. حدٍّ إىل تنبُّئِي اختبار إنه .١٥١ بني من ١٥٠ يف» آي «إتش اختبار

يف يف» آي «إتش بفريوس اإلصابة معدالت تبلغ حيث نفسه االختبار اآلن لنستخدم
أن نستطيع شخص، آالف ١٠ عىل اختبارات أجرينا إذا آالف. ١٠ بني من واحًدا العينة
الشخص من إحداهما إجماًال؛ الدم اختبار يف إيجابيتني نتيجتني عىل الحصول نتوقع
هي واألخرى لديه، يف» آي «إتش لفريوس إيجابية نتيجة عن الدم اختبار أسفر الذي
١٠ إخضاع من أخرى، مرة نتوقعها، أن استطعنا التي الحقيقية غري اإليجابية النتيجة
حالة. آالف ١٠ كل مرًة يخطئ الختبار يف»، آي «إتش بفريوس مصابني آالفشخصغري
الدم اختبار حتى يصري الندرة، غاية يف ما حالة حدوث معدل يكون عندما فجأًة،
نتائج أسفرت اللذين الرجلني إىل بالنسبة الدوام. عىل مفيد غري السابقة الحاالت يف الرائع
ال التي العينة هذه يف إيجابية، نتيجة عن لديهما يف» آي «إتش لفريوس الدم اختبار
يبلغ حالة، آالف ١٠ بني من يف» آي «إتش بفريوس مصابة واحدة حالة إال بها يوجد

.٥٠ : ٥٠ ا حقٍّ يف» آي «إتش بفريوس أحدهما إصابة احتمال
النفيس العنف لحاالت تنبُّئِية أداة أفضِل «حساسيُة» تبلغ العنف. إىل اآلن لننتقل
االختبارات تسفر أن صعوبًة أكثر األمر يصبح .٠٫٧٥ تبلغ الخصوصية» و«درجة ،٠٫٧٥
والحياة البرشية العقول مع البرش، عند معينة حاالت بحدوث التنبؤ عند دقيقة نتائج عن
الصحة فريق عىل يُعَرضون الذين املرىض من املائة يف ٥ إن ِلنَُقْل املتغرية. البرشية
بتطبيق األعوام. أحد يف عنف عىل ينطوي حدث يف سيشاركون املجتمعية العقلية
األداة ستسفر يف»، آي «إتش فريوس اختبارات يف فعلنا مثلما نفسها الحسابية العمليات
مائة بني من مرة وثمانني ست يف خاطئة نتائج عن «٠٫٧٥» حساسيتها تبلغ التي التنبُّئِية
فسيسفر سنويٍّا، املائة يف ١ بنسبة تقع التي الشديد، العنف حاالت إىل بالنسبة أما مرة.
دقيق غري تحديد عن ،«٠٫٧٥» حساسيتها تبلغ التي التنبُّئِية أدواتنا أفضل استخدام
ستحتجز هل مرة. مائة بني من مرة وتسعني سبًعا العنف الرتكاب املحتمل للمتسبِّب
تلك ستطبق وهل عنف؟ حاالت ثالث وقوع دون للحيلولة وقائيٍّا شخًصا وتسعني سبعة

أيًضا؟ للمجتمع املعادية السيئة املتنوعة واألنماط الكحوليات مدمني عىل القاعدة
التي التقرير، هذا يف البحث محل النْدرة الشديدة الجريمة تلك القتل، إىل بالنسبة
سنويٍّا حالة آالف ١٠ ضمن حالة بمعدل تقع والتي أكثر، إجراءات اتخاذ تتطلَّب كانت
الصحيحة غري اإليجابية النتائج معدالت تبلغ الذهانية، باألمراض املصابني املرىض بني

اإلطالق. عىل فائدة ذا يعترب ال لها تنبُّئي اختبار أفضل أن لدرجة مرتفًعا، ا حدٍّ
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الحد محاولة دوًما ويمكنك فعلُها، يمكن أشياء هناك للقنوط. دعوًة ليست هذه
إذا ما معرفة صعوبة من الرغم عىل صارخ، نحو عىل الخاطئة للنتائج الفعيل العدد من
التاريخ، إىل بالعودة إن إذ نظام؛ ألي واضًحا فشًال تمثِّل أسبوعيٍّا» واحدة «جريمة كانت
السيئة الحالة إىل حتميٍّا يؤدِّي كان لو كما سيبدو يحدث ما كل املايض، تحليل خالل من
الحاالت عىل تُجَرى التي الحسابية العمليات إال هنا لك أقدِّم ال بها. تنبَّأَت التي الوحيدة

إليك. يرجع أمر فهو الحسابية، العمليات هذه بنتائج تفعله ما أما النادرة.

حركتك تقييد (6)

دراية عىل الناس معظم كان طفَليْها. لقتلها كالرك سايل املحامية حوكمت ١٩٩٩ عام يف
الحقيقية، القصة يعرفون قليلون ثمة كان لكن االدِّعاء، حجة يف إحصائيٍّا ً خطأ ثمة بأن

القضية. الزم الذي اإلحصائي للجهل املدهش املدى أو
مجال يف خبري وهو — ميدو روي السري الربوفيسور استُدعي محاكمتها، أثناء
شهرية عبارة يف ميدو أشار خبري. بشهادة لإلدالء — أطفالهم ضد اآلباء عنف حاالت
من طفلني وفاة احتمال نسبة باعتبارها مليونًا» وسبعني ثالثة بني من «واحد نسبة إىل

ع. للرُّضَّ املفاجئ املوت متالزمة جراء نفسها العائلة
الفهم، سهل أحدهما تماًما؛ مختلفني لسببني كربى إشكالية يمثل الدليل هذا كان
ملتابعة يكفي ما الرتكيز عىل القدرة من لديك وألن استيعابه. يف الصعوبة شديد واآلخر
أكثر تصبح بأن قراءتهما من الفراغ عند املطاف بك سينتهي التاليتني، الصفحتني يف ما
وقضاة دفاعها، وفريق كالرك، سايل محاكمة وقايض روي، سري الربوفيسور من ذكاءً
القضية. تناولوا الذي القانونيني واملعلِّقني الصحفيني جميع وتقريبًا االستئناف، محكمة

أوًال. السهل السبب سنعرض

البيئية املغالطة (1-6)

يقتنع مثلما ذاته، يف محدَّد وغري مريبًا مليونًا» وسبعني ثالثة بني من «واحد رقم يعد
كما ،٨٥٤٣ × ٨٥٤٣ ها: نَصُّ معادلة صورة يف االحتمالية هذه حساب جرى اآلن. الجميع
العائلة هذه يف للرُّضع املفاجئ املوت بمتالزمة إصابة حالتَْي وقوع احتماالت كانت لو
أحد. عىل هذا يخفى وال البداية، من ً خطأ هذا يبدو األخرى. عن كلٌّ مستقلة الواحدة
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كالهما الطفالن كان ربما عوامل وهي دوًرا، تلعب جينية أو بيئية عوامل ثمة كانت ربما
الحقيقة. هذه استيعابك بسبب به تشعر الذي الرسور تماًما انَس لكن فيها. يشرتكان
واحدة عائلة يف للرُّضع املفاجئ املوت متالزمة حالتَْي وقوع احتمال أن َقِبْلنا إذا فحتى
— حالة آالف ١٠ بني من واحد ُقْل، — حالة مليون وسبعني ثالثة بني من واحد من أكثر

اآلن. سنرى مثلما للشك، مثريًا الشاكلة هذه عىل رقم أي يظل

االدِّعاء مغالطة (2-6)

الكثري أشارت الواقعي؟ غري الرقم بهذا نفعل ماذا هو: القضية هذه يف الحقيقي السؤال
احتمالية يمثل مليونًا وسبعني ثالثة بني من واحًدا أن إىل آنذاك الصحفية التقارير من
غري كانت أنها احتمالية أخرى: بعبارة مصادفًة؛ كانتا كالرك سايل طفَيلْ وفاة حالتَْي أن
أن يف شك وال الرؤية، بهذه التقايضمقتنعني عملية من جزءًا كانوا ممن كثري بدا مذنبة.
مثاًال القضية هذه تعترب لكن الذهن. يف تْعَلق باستمرار تكرارها يجري التي املغالطات

االدِّعاء». «مغالطة باسم تُعرف جيًدا وموثَّقة معروفة قارصة تفكري لعملية
الندرة. شديد أمًرا ذاته حد يف يُعترب ما وهو واحدة، عائلة يف رضيعان مات لقد
متنافسني تفسريين بني املوازنة إىل املحلفني هيئة تحتاج الحدث، هذا وقوع وبمجرد
الظروف يف قتل. جريمتا أم املفاجئ الرُّضع موت بمتالزمة إصابة حالتا الرضيعني؛ ملوت
املفاجئ املوت بمتالزمة إصابتني وقوع يعترب ال — ع ُرضَّ أي يموت أن قبل — العادية
قتل. جريمتَْي وقوع احتمالية إىل بالنسبة األمر وهكذا اإلطالق، عىل محتمًال أمًرا للرضع
التفسريان يصبح حدثت، قد واحدة عائلة يف رضيعني ملوت النادرة الحالة أن بما لكن
إذا للغاية. محتَمَلنْي — للرضع املفاجئ املوت بمتالزمة إصابتان أو قتل جريمتا —
حالتا نسبيٍّا، ندرًة «أكثر» أيهما معرفة إىل فسنحتاج اإلحصاءات، نستخدم أن ا حقٍّ أرْدنا
النسبية املخاطر حساب الناس حاول القتل. جريمتا أم للرضع املفاجئ املوت متالزمة
لصالح ٢ : ١ حوايل إىل تصل النسبة إن البحثية األوراق إحدى وتقول الحالتني، لهاتني

للرضع. املفاجئ املوت متالزمة حالتَْي
من — آنذاك أحٌد إليه ينتبه لم االدِّعاء مغالطة يف «جوهريٍّا» فارًقا هذا يكن لم
االستئناف، أثناء أيًضا أحٌد إليه ينتبه لم بل فحسب، — املحكمة يف كان َمن كلِّ ِقبَل
مليونًا»، وسبعني ثالثة بني من «واحد من بدًال أن القضاة فيها اقرتح التي املرحلة وهي
التي الحسابية العملية يف القصور أوجه القضاة أدرك ا». جدٍّ «نادر قول ميدو عىل كان
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سابًقا، إليها أرشنا التي السهلة املشكلة البيئية، املغالطة أي الرقم؛ لهذا للتوصل أجراها
وهي أال ا؛ جدٍّ شاملة «لنقطة خ يرسِّ باعتباره الرقم هذا يتقبَّلون يزالون ال كانوا لكنهم

للرُّضع.» املفاجئ املوت بمتالزمة إصابتني حدوث ندرة
إصابتني حدوث ندرة تكن فلم تماًما؛ صحيًحا — اآلن تدرك مثلما — ذلك يكن لم
أيًضا. نادر َقتْل حالتَي حدوث ألن باألمر؛ صلة ذات للرُّضع املفاجئ املوت بمتالزمة
الرقم استخدام يجب التي الكيفية يف الفرق تعيني يف كاملة قضائية عمليٌة فشلْت لقد

مرتني. فشلت بها. اإلحصائي
تفاقمت قد العملية هذه إن البعض يقول (ربما به التشهري وجرى أحمَق، ميدو كان
لكن الطفل)، حقوق انتهاكات مجال يف العاملني األطفال أطباء اضطهاد حمالت بفعل
اإلحصائي لرقمه تفسريه يف املشكالت ع وتوقُّ تحديد عليه كان ميدو أن صحيًحا كان إذا
من فما أيًضا؛ بذلك القيام القضية يف األخرى األطراف عىل كان فإذن به، تقدم الذي
محاٍم، من أكثر حسابيٍّا ماهًرا يكون بأن نوعها من فريدة مسئولية ل يتحمَّ أطفال طبيب
مغالطة وتعترب محكمة. يف موظف أو محلفني، هيئة يف عضو أو صحفي، أو قاٍض، أو
سبيل عىل النووي، الحمض تحليل أدلة تقديم حال يف األهمية غاية يف مسألًة االدِّعاء
َمن وكل دة. معقَّ وسياقية رياضية موضوعات عىل كثريًا التفسري يعتمد حيث املثال؛
عن فضًال بها، اآلخرين ويقنع خاللها، من ويفكر ويستخدمها، األرقام، يف سيتعامل
قراءة هو فعلتُه ما كل إن فهمها. يف أيًضا مسئولية يتحمل خاللها، من اآلخرين تقييد
الدرجة هذه عىل يكون يكاد ال األمر أن ترى أن ويمكنك األرقام، عن مشهور علمي كتاب

الصعوبة. من

اليانصيب خرسان (7)

طريقي يف هنا، إىل آتيًا كنت الليلة. للغاية مدهش يشء يل حدث أتعرفون؟
سيارًة رأيُت حدث. ما تصدقوا لن االنتظار. باحة عرب وأتيُت املحارضة، إللقاء
ماليني بني من ذلك؟ تتخيلون هل .ARW 357 رقم املعدنية لوحتُها تحمل
الليلة؟ تحديًدا اللوحة تلك رؤيتي احتمال كان كم الوالية، يف املعدنية اللوحات

… مدهش أمر
فاينمان ريتشارد
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برك دي لوسيا تُدعى ممرضٌة ظلَّت فقد للغاية؛ الحظ تعيس املرء يكون أن املمكن من
محاوالت وثالث قتل جرائم سبع ارتكاب بتهمة هولندا، يف سنوات ست مدة السجن يف
األشخاص من كبري عدد وفاة هو القضية يف إليها االتهام توجيه جوهر كان أخرى. قتل
لم ضدها. جدٍّا ضعيفة َعَرضية أدلة ظل يف جوهرية، بصورة ذلك، وكان نوبتها، أثناء
إىل محاكمتها وأفضْت براءتها، عىل اإلرصار يف واستمرْت ُجْرم، أي بارتكابها قط تعرتف

اإلحصاء. أدبيات يف النظرية األبحاث من صغرية مجموعة نرش
إذا حتى مليونًا». ٣٤٢ بني من «واحد رقم عىل كبرية بصورة يعتمد الُحكم كان
هذا فسيظل السابقة، قصتنا يف مثلما — سنجد وصدِّقني — الرقم هذا يف أخطاءً وجدنا
رأينا مثلما — الشائق األمر ألن وذلك كبرية؛ درجة إىل صلة ذي غري اإلحصائي الرقم
تعنيه ما بل املعقدة، الحسابية العمليات ليس باإلحصائيات يتعلق فيما — وتكراًرا مراًرا

األرقام. هذه
األشياء أن وهو أَال جميًعا؛ منه نستفيد أن يمكننا هنا أيًضا مهمٌّ درس ثمة
الربق ويصعق أسبوعيٍّا، اليانصيب بجائزة يفوز األشخاص فأحد تحدث. املحتملة غري
وغري محدَّد أمر يحدث عندما فقط واإلدهاش الغرابة غاية يف األمر يصبح األطفال.

مسبًقا.»2 تحديًدا اليشء هذا حدوث توقعَت قد كنَت «إذا ا جدٍّ ا جدٍّ محتمل
التمثييل. القياس هذا إليك

ِعصابًة أضع ضخمة، آلية بندقية أحمل كبري خشبي إسطبل قرب أقف أنني تخيَّل
جانب يف الرصاصات من واآلالف اآلالف أُطِلُق مجنونة ضحكات ووسط عيني، عىل
ذارًعا الوقت، لبعض كثب عن صه وأتفحَّ الحائط، إىل وأسري البندقية، أُسِقط ثم اإلسطبل،
بعض، من بعضها قريبة ثالث رصاصات ثقوب به موضًعا أجد وذهابًا. جيئة املكان

بارع. راٍم أنني فخر يف معلنًا حولها، تصويب عالمة فأرسم
االستدالل. هذا إىل بالنسبة واستنتاجاتي أساليبي من كلٍّ مع تتفق ال أنك أعتقد
سبعة العموميون املدَّعون وجد فقد لوسيا؛ قضية يف حدث ما بالضبط هو هذا أن عىل
دولة يف واحدة، مدينة يف واحد، مستشًفى يف املمرضات، إحدى نوبة أثناء قَضْوا قتىل،

حولهم. تصويب عالمة رسموا ثم العاَلم، يف واحدة،
وهي أَال إحصاءات؛ إجراء ن يتضمَّ بحث أي يف أساسية قاعدًة املثال هذا يكرس
خالل من البيانات عىل العمل تبدأ أن فقبل النتائج. يف الفرضية إيجاد إمكانية عدم
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جاءت إذا أما الختبارها. محددة فرضية ثمة تكون أن يجب املستخَدمة، اإلحصائية األداة
مرة نفسها البيانات تحليل يف معنًى ثمة يكون فلن البيانات، تحليل خالل من الفرضية

لتأكيدها. أخرى
لكنَّ د، املعقَّ الريايض الفلسفي الدائري املنطق صور من صورة املسألة هذه تُعترب
جمع سبيل ففي الحالة. هذه يف الدائري للمنطق ا جدٍّ مادية أخرى صوًرا أيًضا هناك
من املزيد عىل سيعثرون كانوا إذا ما لرَيَْوا العنابر قون املحقِّ قصد البيانات، من املزيد
«حوادث أي وقوع يتذكَّروا أن منهم طلب َمن جميع كان لكن املريبة. الوفاة حاالت
خطر ثمة كان احة. سفَّ تكون قد لوسيا ألن إليهم؛ ه موجَّ السؤال هذا أن يعلمون مريبة»
موجودة»، لوسيا «كانت عبارة مع مرتادفًة مريبة» «حادثة عبارُة تصري أن يف كبري
يف موجودة لوسيا تكن لم عندما وقعت التي املفاجئة الوفاة حاالت بعض تدخل ولم

موجودة. تكن لم لوسيا ألن مريبة؛ حاٍل بأي ليست فهي الحال؛ بطبيعة الحسابات
نضع أن منا «ُطِلب املستشفى: موظفي أحد قال فقد سوءًا؛ أكثر األمور تصري
هذا عىل منها.» قصري وقت بعد أو لوسيا عمل نوبات خالل وقعت التي باألحداث قائمًة
سيجدون املحققني أن أكثر ًحا مرجَّ بدا لذا األنماط؛ من مزيد عن الكشف جرى النحو،
قابعًة لوسيا كانت ذلك، غضون يف لوسيا. نوبات فرتات يف املريبة الوفاة حاالت من املزيد

ملحاكمتها. انتظاًرا السجن يف
فقط. الكوابيس يف تحدث أشياء هذه

ففي املرتابطة. اإلحصائية املعلومات من ضخم َقْدر تجاهل جرى نفسه، الوقت يف
وفاة. حاالت سبع ثمة كان التحقيق، محل العنرب يف لوسيا تعمل أن قبل الثالث السنوات
إليك وفاة. حاالت ست هناك كانت العنرب، يف خاللها عملْت التي الثالث السنوات ويف
اللحظة يف عنرب يف «ينخفض» الوفاة حاالت معدل أن غريبًا يبدو بخاطري: تجول فكرًة
جميًعا، قتلتهم قد لوسيا كانت إذا القتل. يف انغماس نوبة يف احة سفَّ فيها تصل التي
السنوات خالل اإلطالق عىل العنرب يف طبيعية وفاة حالة أي توجد لم أنه إذن بد فال

هناك. فيها عملْت التي الثالث
مثلما لوسيا فعلْت محاكمتها، يف االدِّعاء كشف مثلما اآلخر، الجانب عىل لكن آه،
كانت التي خواطرها يف قليًال األطوار غريبة لوسيا تبدو بالفعل التاروت. لعبة يف يحدث
بما قامت ربما لذا عاٍل؛ بصوت مقتطفات منها ُقرئت والتي اليومية، مفكرتها يف تدوِّنها

فعًال. به قامت
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اإللزامي، اإلحصائي رقَمُه إصداِرِه يف ييل: ما هو تأكيد بكل األشياء أغرب لكن
مليونًا» ٣٤٢ بني من «واحًدا املرة هذه يف كان الذي — ميدو أرقام غرار عىل السطحي،
مزج لقد بسيًطا. بدائيٍّا، رياضيٍّا، ً خطأ االدِّعاء ِقبَل من املكلَّف اإلحصائي ارتكب —
االحتمالية، الِقيَم مضاعفة خالل من الفردية اإلحصائية االختبارات نتائج بني اإلحصائي
الِعلميون الخرباء الجزئية هذه يُجري اإلحصائية. الداللة أو الريايضلالحتمال، التعبري أو
حال؛ أي عىل أكتبها أن أنوي لكنني النارش، سيحذفها التي الجزئية وهي املتهوسون،
أداة خالل من مًعا صياغتها يجري بل فقط، مًعا االحتمالية القيم رضب يجِري فال

املستقلة». االحتمالية القيم لدمج فيرش «أسلوب مثل ربما بارعة،
واملحتَملة الضارة غري األحداث تبدو ما فرسعان مًعا، احتمالية قيم برضب قمَت إذا
نمط عىل ينطوي منها كلٌّ مستشًفى، عرشين يف عملَت إنك ِلنَُقْل خفي. بشكل مستبَعدًة
االحتمالية القيم تلك جرىرضب إذا .٠٫٥ = احتمالية قيمة ُقْل الضارة: غري الحوادث من
بك فسينتهي — املصادفة بمحض ظهرْت نتائج عن ناتجة قيم وهي — مًعا الضارة غري
،٠٫٠٠٠٠٠١ > احتمالية قيمة وهي عرشين، أُس ٠٫٥ تبلغ نهائية احتمالية بقيمة املطاف
خالل ومن الريايض، الخطأ هذا ظل يف القصوى. اإلحصائية الداللة غاية يف قيمة وهي
يف عملَت هل آيل. نحو عىل به مشتبًها تصبح كثرية، مستشفيات يف عملَت إذا منطقه،

ذلك. فعلَت قد كنَت إذا الهولندية الرشطة تخرب ال عليك باهلل مستشًفى؟ عرشين

هوامش

الرائع جيجرنزر جريد كتاب من مستقاة وهي تقريبية، هنا املتوافرة األرقام (1)
املخاطر». «حساب

عىل معتاًدا الزائف العلم ادِّعاءات وداحض الساحر راندي، جيمس كان (2)
جيمس «أنا جيبه: يف يضعها بطاقة عىل التالية العبارة وكتابة صباح كل االستيقاظ
أوضح مثلما يموت، ألن بًا تحسُّ وذلك وتوقيعه؛ التاريخ يليها اليوم.» سأموت راندي،

بالفعل. حدث ما وهو اإلطالق، عىل متوقع غري حادث بسبب مؤخًرا،
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عبثية، الجوانب بعض ومن صادمة، كانت ربما فردية. حاالت بحثنا السابق الفصل يف
نصيحة مثال خالل من توٍّا، رأينا محدود. فيه تتسبَّب أن يمكن الذي الرضر مدى لكن
يجري عندما أنه الرُّضع، األطفال بها ينام أن يجب التي الطريقة حول لآلباء سبوك د.
إذا بالغ رضر يف تتسبَّب أن يمكنك األشخاص، من ا جدٍّ كبري عدد ِقبَل من مشورتك اتباع
الخطر مصدر يف التعديالت أقلِّ آثاَر ألن النوايا؛ أفضل توافر ظل يف حتى مخطئًا، كنَت

سلوكها. من تغريِّ التي املجموعة حجم بفضل تتعاظم
سنكرِّس أيًضا السبب ولهذا خاصة، مسئولية الصحفيون ل يتحمَّ السبب لهذا
للغاية: توضيحيتني مخاوف قصتَْي وراء العمليات لبحث الكتاب هذا من األخري الفصل
والتطعيم إيه)، إس آر (إم للميثيسلني املقاومة الذهبية العنقوديات مسحات خديعة
تلك من بكثري أكثر هو عما نتحدَّث تعرف، مثلما دوًما، الحال هو كما لكن الثالثي.

املناقشة. أثناء كثرية جانبية موضوعات ثمة وستكون القصتني،

الكربى إيه» إس آر «إم خديعة (1)

موضوعات عن الحديث عند القرَّاء الصحفيون بها يضلِّل أن يمكن كثرية طرق ثمة
الِهسترييا وضع ويمكنهم باإلحصاءات، التالعب أو انتقاءً، األدلة انتقاء فيمكنهم علمية.
ُخدَع كانت السلطة. رموز لسان عىل الجافة الباردة العبارات مع مواجهة يف واملشاعر
صادفتُه يشء أي من األشياء» «اختالق إىل يمكن ما أقرب ٢٠٠٥ عام يف إيه» إس آر «إم

اآلن. حتى
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األصدقاء أحد من هاتفية مكاملة يُت تلقَّ عندما األوىل للمرة يجري كان ما اكتشفُت
عامل وظيفة عىل لتوِّي حصلُت «لقد فيها: قال التليفزيون، يف استقصائيٍّا صحفيٍّا يعمل
للميثيسلني املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا من مسحات بعض عىل للحصول نظافة
لكنها الحيوية»، للمضادات املقاِومة العفنة املستشفيات بكترييا «فضيحة املطوَّل ملقايل
بتقديم سعيد وأنا له، بيَّنُت أفعل؟» فيما الخطأ ما إيجابية. نتائج تؤِت لم جميًعا
عىل جيًدا تعيش ال للميثيسلني املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا أن له، املساعدة
مفربَكة إما أخرى أماكن يف رآها قد كان التي القصص كانت األبواب. ومقابض النوافذ
الصحفيات إحدى إىل تحدَّث فقد انتصار؛ يف مجدًدا، هاتفني دقائق عرش بعد مفربَكة. أو
أي وأخربتُْه املعروفة، اإلثارة صحف إحدى من الصحية الشئون مجال يف املتخصصات
كانت دوًما.» إيجابية نتائج يقدِّم الذي «املخترب التحديد: وجه عىل به يستعني مخترب
يف الواقعة كونسلتنج» «كيمسول رشكة أنه واتضح استخدَمتْها، التي الكلمات هي تلك
شهدَت قد كنَت إذا ماليزوفيتش. كريستوفر د. يُدَعى رجل يديرها كان التي نورثانتس،
من جاءت أنها شك فال إيجابية، إيه» إس آر «إم بكترييا مسحات اختبار لنتائج فضيحة

املخترب. هذا مصدرها جميعها املخترب. هذا
مؤسساتهم سقطْت عندما بالحرية عديدة مستشفيات يف الدقيقة األحياء علماء َشَعر
وأرسلوها تنظيفها، جرى التي نفسها األسطح من مسحات فأخذوا القصص، لهذه ضحيًة
عن املسحات اختبار يسفر لم لكن مخترباتهم، ذلك يف بما معروفة، عادية مختربات إىل
علماء ِقبَل من أكاديمية بحثية ورقة نُرشْت وقد «كيمسول». لنتائج خالًفا بكترييا، أي نمو
مستشفى — املستشفيات أحد يف العملية هذه فيها وصفوا الدقيقة األحياء يف بارزين
عىل تجاهلها وجرى األقران، ملراجعة تخضع أكاديمية مجلة يف — الجامعية لندن كلية

اإلعالم. وسائل يف الجميع ِقبَل من صارخ نحو
بهذا متعلِّق أمٌر وهو واحًدا، أمًرا ح نوضِّ أن يجب ذلك، من ألبعَد نمَيض أن َقبْل
املخاطر حيال القلق تماًما املنطقي من أن وهو أَال الصحية؛ املخاوف حول كله الِقْسم
الحالة هذه ويف الصحية، السلطات يف الوثوق يمكن فال بعناية. منها ق والتحقُّ الصحية،
يف ويوجد تزعم. أن هي تحب مثلما نظيفة املستشفيات من الكثري يعترب ال تحديًدا،
أي إىل ذلك يرجع وربما أخرى، كثرية دول من أكثر إيه» إس آر «إم بكترييا بريطانيا
وصف وأنماط والنظافة، اإلصابة، من الوقاية إجراءات ذلك يف بما األسباب، من عدد

مسبق). تفكري دون ارتجاًال هنا (أتحدث بعُد بها نفكر لم أخرى أشياء أو الدواء،
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مع الصفقات من الكثري يعقد الخاصة، املختربات أحد قضية يف نبحث لكننا
إيه»، إس آر «إم مسحات حول استقصائية قصًصا يكتبون استقصائينيرسيني صحفيني

مريع. بشكل كثرية إيجابية نتائج يقدِّم أنه ويبدو
فكرة أدنى لديه كان إذا عما ألسأله ماليزوفيتش كريستوفر د. أُهاِتف أن قرَّرُت

كهذه. نتائج تظهر ملاذا
كانوا ربما املستشفى يف الدقيقة األحياء علماء أن إىل وأشار يعرف، ال إنه قال
كانوا ربما أنهم إىل وأشار املناسبة. غري األوقات يف الخاطئة األماكن من املسحات يأخذون
دوًما مختربه تختار اإلثارة صحف كانت ملاذا سألُت الغالب. يف بالكفاءة يتمتعون ال
«ممسحة بعنوان تُنىس ال قصة ذلك يف بما مقاًال، عرشين حوايل اآلن حتى نُرش (فقد
أدنى لديه يكن ولم مريور»)؟ «صنداي صحيفة يف األوىل الصفحة صدر يف نُرشْت املوت»
األساليب عن يُفِصح أن رفض إنه الدقيقة األحياء علماء من عدد قال ملاذا سألُت فكرة.
مخترباتهم يف أساليبه استنساخ إال فيه يريدون ال كانوا الذي الوقت يف كاملة، املتبعة
يف كان الوراء، إىل بالنظر أنه، (أعتقد يشء بكل أخربهم إنه فقال بينها؟ الفرق لفهم
أسماء نطق يف أيًضا وأخطأ حقيقيٍّا). كان ذلك أن اعتقد إنه حتى آنذاك، االرتباك غاية

ا. جدٍّ الشائعة البكترييا أنواع بعض
أحد عمل أنقد أن أحب ال مؤهالته. عن ماليزوفيتش د. سألُت النقطة هذه عند
يكن لم الظروف. تلك يف عليه غبار ال سؤاًال هذا كان لكن يكون، َمن عىل بناءً األشخاص
الالزمة الفكرية القدرة يملك رجًال — املبارشة غاية يف أكون حتى — الهاتف عرب يبدو

د. معقَّ دقيقة أحياء مخترب إلدارة
كانت األمر حقيقة يف لسرت. جامعة من البكالوريوس درجة عىل حاصل أنه أخربني
عليه أطلقْت وقد الدكتوراه. درجة يحمل أنه أخربني التطبيقية. لسرت جامعة من الدرجة
بكترييا يف املتخصص ر املوقَّ ماليزوفيتش كريستوفر «د. وورلد»: ذا أوف «نيوز صحيفة
آر «إم بكترييا يف خبري «أفضل صن»: «ذا صحيفة عليه وأطلقْت إيه».» إس آر «إم
عليه وأثُني ماليزوفيتش.» كريستوفر الدقيقة األحياء و«عالم املتحدة» اململكة يف إيه» إس
راودني، بديهي حْدس عىل وبناءً مريور». و«دييل ستاندرد» «إيفنينج صحيفة يف باملثل
املراسلة طريق عن دكتوراه «درجة كانت درجته أن معي اتفق صعبًا. سؤاًال له هُت وجَّ
كان التي الدكتوراه درجة أن معي واتفق أمريكا. من عليها حصل بها» معرتف غري
األحياء علم يف مؤهالت أي لديه تكن لم املتحدة. اململكة يف بها معرتًفا يكن لم يحملها
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جانب من وتكراًرا مراًرا الصحفيني من لكثري قيل (مثلما تدريب أيَّ يتلقَّ ولم الدقيقة،
معه، الحديث عند الرسور عىل وباعثًا جذَّابًا كان الدقيقة). األحياء يف محرتفني علماء

املخترب؟ ذلك يف يفعل كان ماذا اآلخرين. وإسعاد إلرضاء ومتلهًفا
بعض تعلُّم ويمكنك آخر، ونوع البكترييا من نوع بني للتمييز كثرية طرق ثمة
لرتى البكترييا، إىل تنظر ربما رخيص؛ لعبة ميكروسكوب باستخدام املنزل يف الِحيَل
ترى أن تستطيع تكتسبها. الكيميائية واأللوان الصبغات من نوع أي لرتى أو شكلها،
يف استنبات» «أوساط يف نموها أثناء البكترييا مستعمرات تكتسبها واأللوان األشكال أي
عىل تؤثر االستنبات أوساط يف محددة أشياء ثمة كان إذا ما رؤية ويمكن زجاجي، طبق
أن يمكنك أو املغذيات)، من محددة أنواع أو معينة، حيوية مضادات وجود (مثل نموها

قليلة. أمثلة إال هذه ليست عليها. جينية بصمة تسجيل عملية تُجري
الجامعية لندن كلية يف الدقيقة األحياء يف عاِلٌم وهو ويلسون، بيرت د. إىل تحدثُت
التي األساليب حول ماليزوفيتش د. من املعلومات بعض عىل الحصول حاول قد كان
يتلقَّ لم لكنه للميثيسلني، املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا وجود تحديد يف يتَِّبعها
التي االستنبات أوساط من أجزاء استخدام حاول ومحرية. مشوشة قصص نصف إال
بني للتفرقة عليه يعتمد ماليزوفيتش د. أن بدا ما وهو يستخدمها، ماليزوفيتش د. كان
ذلك لكن البكترييا، من األخرى واألنواع للميثيسلني املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا
الباحثون بدأ ذلك بعد الجودة. من الدرجة بنفس كثرية أخرى أشياء نمو عن أسفر
عىل تحتوي كانت أنها زعم التي ماليزوفيتش، د. من أطباق عىل الحصول محاولة يف
بذلك. الصحفيون وعرف رفض. ولكنه للميثيسلني. املقاِومة الذهبية العنقوديات بكترييا
الذين الدقيقة األحياء علماء إىل وتحدثُت أطباق. ثمانية رساح أطلق املطاف، نهاية ويف

اختربوها.
وجود اكتشف أنه يعتقد ماليزوفيتش د. كان حيث الثمانية؛ األطباق من ستٍّ يف
هذه (خضعْت اإلطالق عىل البكترييا من أنواع أيَّ املخترب يجد لم إيه»، إس آر «إم بكترييا
آر» يس «بي تحليل ذلك يف بما ورشعية، دقيقة ميكروبيولوجية تحليل عمليات إىل األطباق
اثنني يف الوراثية»). «البصمة يف املستخدمة التكنولوجيا املتسلسل)، البوليمرييز (تفاعل
شديدة ساللة إىل تنتمي كانت لكنها إيه»، إس آر «إم بكترييا ثمة كانت األطباق من
مختلفة ألنواع الجيني التكوين ن تتضمَّ هائلة مكتبات الدقيقة األحياء علماء يمتلك الندرة.
املختلفة األمراض انتقال كيفية حول استطالعات إجراء يف تُستخدم املعدية، الكائنات من
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سبيل عىل نرى، أن نستطيع هذه، املعلومات بنوك استخدام خالل ومن العالم. حول
شمال يف كانو مقاطعة من األطفال شلل فريوس سالالت إحدى انتقلْت كيف املثال،
أشخاص بحياة لتوِدي له، املضاد املصل استخدام من انترشت التي املخاوف إثر نيجرييا،

الحًقا). ذلك ذكر (سيأتي العاَلم من اآلخر الجانب عىل
ولم املتحدة، اململكة يف مريض أيِّ لدى إيه» إس آر «إم بكترييا اكتشاف يجِر لم
جامح لوجود ا» «جدٍّ محدودة فرصة وهناك أسرتاليا. يف نادرة بصورة إال اكتشافها يجِر
إال البكترييا وجود يكن لم األرجح عىل املتحدة. اململكة يف البكترييا من النوع لهذا
أجل من «كيمسول» مخترب به قام الذي اإلعالمي النشاط أثر من ما، ملوِّث وجود جرَّاء
بوجود يعتقد ماليزوفيتش كان حيث األخرى؛ الستة األطباق يف األسرتالية. اإلثارة صحف
نوع وهي العصوية، البكترييا إال األعم األغلب يف يوجد يكن لم إيه»، إس آر «إم بكترييا
فيما كرة، مثل إيه» إس آر «إم بكترييا تبدو البكترييا. من مختلًفا كان وإن ا جدٍّ شائع
استخدام خالل من بينهما الفرق تمييز ويمكن قضيب. مثل العصوية البكترييا تبدو
العملية» للميكروسكوبات إديو «مجموعة تؤدي سوف — مرة مائة يكربِّ ميكروسكوب
(إذا وجه أكمل عىل املهمَة اسرتلينيَّة، جنيهات ٩٫٩٩ مقابل ،Toys’Я’Us رشكة إنتاج من
منيِّك. إىل تنظر بأن أنصحك ذلك، من تخجل أن دون امليكروسكوبات، هذه أحد اشرتيَت

العمق). غاية يف لحظة إنها
أن يمكن ربما العلمية، التفاصيل متابعتهم عدم للصحفيني نغفر أن يمكن
من — وتكراًرا مراًرا إخبارهم من الرغم عىل صحفيني، قني محقِّ كونهم عىل نسامحهم
«كيمسول» نتائج أن — فضائية كائنات ال تماًما، عاديني الدقيقة األحياء يف علماء ِقبَل
كان أكثر، ملموس يشء آخر، يشء أي ثمة كان هل لكن مستحيلة. وربما محتملة، غري

دقيقة؟ غري نتائج يقدِّم ل املفضَّ مختربهم بأن الصحفيني لهؤالء سيوحي
كان مما اعتماد أي لديه يكن لم الذي ماليزوفيتش، مخترب زاروا عندما نعم، ربما
قطاع ملفتش ُسِمح فقط واحدة مرة ففي عادي. مخترب أي يف وجوده املرء سيتوقع
الزيارة هذه عىل ترتَّب الذي التقرير ويصف املخترب. بتفتيش الحكومي الدقيقة األحياء
الحديقة مساحة تبلغ بذاته، قائم واحد، طابق من خشبي، «مبنًى بأنه «كيمسول» مخترب
ويميض حديقة. سقيفة عىل ينطبق الوصف هذا كان مرتين.» × أمتار ٦ فيه الخلفية
األحياء مختربات معايري وفق (ليس العالية املنزلية الجودة ذات «املقاعد ليصف التقرير

مطبخية. تجهيزات بها حديقة سقيفة عىل ينطبق الوصف هذا كان الدقيقة).»
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تجارية؛ مصالح لديه كانت ماليزوفيتش أن عارض بشكل أيًضا نذكر أن ويجب
أحد أو لصديق املثالية الهدية إيه»؟ إس آر «إم بكترييا وجود من بالقلق تشعر «هل
مستشفى مجموعة إعطائهم خالل من بصحتهم كثريًا تهتم كم أَِرهم مستشفى. يف األقرباء
عافيتهم.» كامل يف املستشفى من خروجهم ضمان مع للميكروبات. املضادة كومباكت
رة مطهِّ ُمنتجات بيع من جاءت «كيمسول» مخترب قها حقَّ التي األرباح معظم أن واتضح

غريبة. ترويجية مواد باستخدام الغالب يف َمصحوبة إيه»، إس آر «إم لبكترييا
األحياء مجال يف كبار ون ُمختَصُّ أثارها التي للمخاوف الصحف استجابت كيف
،٢٠٠٤ يوليو يف زائفة؟ نتائج يقدِّم كان الرجل هذا أن من البالد، أنحاء جميع يف الدقيقة
بالتفتيش االثنني الحقيقيَّنْي الدقيقة األحياء ِ مُلختَيصَّ ماليزوفيتش سماح من يومني بعد
االنتقاد شديد مطوًَّال مقاًال مريور» «صنداي صحيفة نرشْت عنده، الحديقة سقيفة عىل
بريطانيا خبري فم تكميم بمحاولة املاضية الليلة ريد جون الصحة وزير «اتُّهم عنهما؛
أي يمتلك ال الذي الرائد، بريطانيا خبري إن القاتلة.» إيه» إس آر «إم بكترييا يف الرائد
ويُخطئ الحديقة، يف سقيفة يف االختبار عملية يُجري الدقيقة، األحياء مجال يف مؤهالت
لعلم األساسية الجوانب بالغ بوضوح يفهم وال الشائعة، البكترييا أنواع أسماء نطق يف
ماليزوفيتش كريس للدكتور كان «لقد قائلًة: نقدها الصحيفة واستكملِت الدقيقة. األحياء
أخرى وأنواع إيه» إس آر «إم بكترييا مستويات اختبار يف جديد أسلوب ابتكار يف السبق
أتبعها، التي اإلجراءات عن كثرية أسئلة «سألوني ماليزوفيتش: د. وقال البكترييا.» من
آر «إم دعم مجموعة إدارة مجلس رئيس فيلد، توني وقال األكاديمية.» خلفيتي وعن
مثلما بطًال، باعتباره ماليزوفيتش د. إىل حتمي بشكل ينظر كان الذي الوطنية، إيه» إس
للتقليل يائسة محاولة «كانت الجراثيم: هذه أيدي عىل عانَْوا ممن كثريون إليه ينظر كان

وإسكاته.» َقْدره من
حبك يف باهًرا نجاًحا مريور» «صنداي صحيفة يف املصاِحب االفتتاحي املقال ونجح

مؤثِّر: مديح صورة يف مًعا خالدة مزيَّفة كالسيكية علمية قصص ثالث

الحكومة. هذه يف ما أسوأ عن يكشفون الفساد كاشفي أن يبدو
متفاٍن. طبيب مع للتعامل طريقة من ما

الهائل العمال حزب غضب بوستاي أرباد «املريعة» األغذية خبري أثار أوًال:
عانَى ثم وراثيٍّا. لة املعدَّ املحاصيل حيال الخطر ناقوس دق عىل تجرَّأ عندما
لقاح بني عالقة وجود إىل أشار عندما ذاته املصري من ويكفيلد أندرو د.
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الثالثي التطعيم لقاح حقنة خالل من تلقيه يجري الذي الثالثي التطعيم
علنًا كشف الذي ماليزوفيتش، كريس د. عىل الدور جاء واآلن التوحد. ومرض
يف إيه» إس آر «إم بكترييا من مزعجة بصورة مرتفعة معدالت وجود عن

الوطنية. الصحية الخدمات هيئة مستشفيات
من بدًال عمله. نظري ميدالية عىل ماليزوفيتش كريس د. يحصل أن يجب
ريد جون الصحة وزير أرسل كيف مريور» «صنداي لصحيفة ح يُرصَّ ذلك،

«إلسكاته». منزله إىل الوزارة يف املستشارين كبار من اثنني

«إيفنينج صحيفة نرشْت فعندما ذلك، يف وحدها مريور» «صنداي صحيفة تكن لم
نطاق عىل منترشة قاتلة «جراثيم (بعنوان: ماليزوفيتش نتائج عىل يقوم مقاًال ستاندرد»
األحياء مجال يف كبريان مستشاران كتب املستشفيات»)، عن مرعبة دراسة يف واسع
الصحيفة إىل ويلسون، بيرت ود. ريدجواي جيف د. الجامعية؛ لندن كلية من الدقيقة
ستاندرد» «إيفنينج صحيفة تعبأ ولم ماليزوفيتش. أساليب يف املشكالت إىل مشريَيْن

بالرد.
املزيفة. ماليزوفيتش نتائج عىل باالعتماد آخر مقاًال الصحيفة نرشت بشهرين بعدها
الدقيقة األحياء مجال يف أيًضا مستشارة وهي — جانت فانيا د. أرسلْت املرة هذه ويف
هذه ستاندرد» «إيفنينج صحيفة وتفضلْت الصحيفة. إىل ا ردٍّ — الجامعية لندن كلية يف

بالرد: املرة

كفء شخص بواسطة البحث أُجري لقد مقاالتنا. يف والنزاهة بالدقة نلتزم
دقيقة أحياء خبري ماليزوفيتش… كريس إن حديثة. اختبار أوساط باستخدام
أوساط أن نعتقد ونحن … الخربة من عاًما عرش ثمانية ويملك تماًما، مدرَّب
بكترييا من َمَريض نوٍع وجود عن للكشف كافيًة كانت … املستخَدمة االختبار

إيه». إس آر «إم

بحوث يف خرباء يضم قسًما يخرب اإلثارة صحف من صحيفة يف صحفي هو هنا تراه ما
مثال هذا لعل الدقيقة. األحياء بشأن مخطئون أنهم عاملي مستًوى عىل الدقيقة األحياء
واٍع وغري ماهر «غري ، لديَّ لة املفضَّ النفس علم بحوث من واحد يف إليها أشري لظاهرة رائع
فيها؟» مبالغ ذاتية تقييمات إىل الذاتية الكفاءة إدراك يف الصعوبات تفيض كيف بهذا:
يعانون األكفاء غري األشخاص أن الباحثان الحظ دانينج. وديفيد كروجر جاستن ملؤلَفيْه
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للكفاءة يفتقرون ربما بل فقط، أكفاء غري كونهم عىل األمر يقترص فال مزدوج؛ عبء من
س تؤسِّ التي املهارات ألن نظًرا وذلك كفاءتهم؛ عدم تحليل من يمكِّنهم ال نحو عىل

سليم. حكم «إلدراك» الالزمة نفسها املهارات هي صحيح قرار «اتخاذ» عىل للقدرة
العظمى الغالبية أن وتكراًرا مراًرا الرأي استطالعات تُظِهر سابًقا، ذُكر مثلما
القيادة، مهارات ذلك يف بما متعددة، مهارات يف املتوسط فوق أنفسهم يعتربون منا
السابقة الدراسات كانت ذلك، إىل باإلضافة أنفسنا. عن والتعبري اآلخرين، مع والتواصل
قدرتهم تقييم عىل قدرًة أقل القراءة مهارة تنقصهم الذين القراء أن بالفعل وجدْت قد
عىل قدرًة أقل القيادة يجيدون ال الذين السيارات قائدي وأن النصوص، فهم عىل الذاتية
الدرايس األداء أصحاب والطالب الفعل، ردِّ زمن اختبار إجراء عند الذاتي أدائهم ع توقُّ
املؤهلني غري بْية الصِّ أن للصدمة َمْدعاة واألكثر االختبارات، يف أدائهم ع توقُّ يف أسوأ السيِّئ

املتكررة. االجتماعية» تهم «بزالَّ يشعرون ال اجتماعيٍّا
التجارب من سلسلة أيًضا أجريا لكنهما مًعا، األدلة هذه ودانينج كروجر جمع
وكانت العقالني. والتفكري الدعابة مثل مجاالت يف املهارات باحثنَْي بنفسيهما، الجديدة
بأقرانهم مقارنة االختبارات يف سيئًا بالءً أبَلْوا األشخاصالذين كان جانبنَْي: ذاَت نتائجهما
كفاءة إدراك عىل أيًضا قدرًة أقلَّ كانوا ذلك، إىل باإلضافة لكن كفاءتهم، بعدم واعني غريَ

وجودها. معرفة أو املهارة، هذه «إدراك» عىل يعتمد كان أيًضا، هذا، ألن «اآلخرين»؛
أكثر ثانية مسألة هناك العام. النفس علم من جانبيٍّا موضوًعا إال املثال هذا ليس
خالل من متكرِّرة بصورة أنفسهم الصحفيون يتملَّق هنا. طرحها من بد ال عمومية
قد ها بأْرسِ الطبية املؤسسة وأن هائلة، مؤامرات عن النقاب يكشفون بأنهم التوهم
البالغ املتحدة اململكة يف األطباء أن أعتقد األمر، حقيقة يف مريعة. حقيقة لطمس اتَّحدْت
الدم لضغط الثاني الخط عالجات مع يتفقون يكادون ال طبيب، ألف ١٥٠ عددهم
وقصة الثالثي، التطعيم قصة بنية هو الوهم هذا كان األمر؛ كان ما أيٍّا لكن املرتفع،
بالعظمة مماثًال إحساًسا أن عىل كثرية، أخرى وقصص إيه»، إس آر «إم بكترييا مسحات
يخلص كان والتي الكتاب، هذا يف قبًال ذكرناها التي السابقة األمثلة من الكثري وراء كان
تعاطي معدل «تضاعف قصة ذلك يف بما اآلخرين، من أكثر يعرف أنه إىل فيها الصحفي

األطفال». مالعب يف الكوكايني
انتصار هو هذا كان لو كما «ثاليدومايد» ار عقَّ إىل الصحفيون سيشري ما كثريًا
يف الصحفيون كشف حيث الطب؛ مجال يف الدوام عىل األعظم االستقصائية الصحافة
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نتيجة االختبار الفعلية

االختبارات. يف الفعيل لألداء كدالَّة االختبارات يف واألداء التفكري عىل امُلدَرَكة القدرة :1-15 شكل

يف املوضوع هذا يُثار الطبية. الالمباالة مواجهة يف العقار استخدام مخاطر عن شجاعة
ولهذا العلم. مجال يف اإلعالم وسائل جرائم حول محارضًة فيها أُلقي تقريبًا مرة كل
محزن أمر وهو — األمر واقع يف ألنه هنا؛ التفصيل من بيشء القصة ح سأوضِّ السبب

مطلًقا. العظيم االنتصار هذا ساعُة تأِت لم — ا حقٍّ
الدواء رشكة جروننتال؛ يف املوظفني أحد لزوجة أذنني بال طفل ُولد ،١٩٥٧ عام يف
املنزل إىل للغثيان املضاد الجديد الرشكة دواء معه أحرض قد املوظف كان األملانية.
يُعترب السوق. يف طرحه من كامل عام قبل حبىل، تزال ال كانت بينما لتجربته لزوجته
معني نمط تحديد صعوبة ومدى األمور، عليه كانت الذي الترسع ملدى ًحا موضِّ مثاًال هذا

وحيد. حدث خالل من
لديهم طفل آالف ١٠ حوايل ُولد و١٩٦٢ ١٩٥٨ عامي وبني السوق، يف الدواء ُطِرح
لعدم ونظًرا «ثاليدومايد». نفسه، الدواء هذا جرَّاء بأْرسه، العاَلم عرب حادة، تشوُّه حاالت
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النمط. هذا إىل االنتباه يَْجِر لم العكسية، اآلثار أو التشوه لحاالت مركزي رصد أي وجود
يف األوىل للمرة الخطر ناقوَس ماكربايد ويليام يُدعى أسرتايل وتوليد نساء طبيب دقَّ
الطبيب هذا كان .١٩٦١ ديسمرب يف النست» «ذا دورية يف خطابًا نرش حيث طبية؛ مجلة
حقٍّ عن إليه يُنظر وكان الحاالت، من كبريًا عدًدا وفحص كربى، توليد وحدة عن مسئوًال
يف األخذ من بد ال لكن — الربيطانية اإلمرباطورية وسام عىل حصل — بطًال باعتباره
أنه فقط النمط بتحديد له سمح الذي الجيد الوضع هذا مثل يف جعله ما أن االعتبار
نرش وقت ويف ملرضاه.1 مخاطره، معرفة دون الدواء، من كبرية كميات وصف قد كان
نُِرشْت قد دراسته نتائج وكانت مشابًها، نمًطا الحظ قد أملاني أطفال طبيُب كان خطابه،

قليلة. بأسابيع ذلك قبل األحد يوم تصدر أملانية صحيفة يف
االحرتاسية الصيدلة حمالُت وبدأت السوق، من الدواء ُسحب تقريبًا، مبارشة بعدها
عدم يف تعتقد كنَت مهما العاَلم، حول طبية إخطارات نرش خطط َوْضع مع أشدها، عىل
أحد تناول جراء عكيس بأثر شعرَت أنك يف تشك كنَت إذا اإلجراءات. هذه مثل جدوى
اإلنرتنت عىل من صفراء بطاقة تعبئة واجبك من أن أرى الجمهور، أفراد كأحد األدوية،
هذه جمع يمكن ذلك. عمل شخص أي يستطيع .yellowcard.mhra.gov.uk موقع من
نظام من جزءًا تَُعد وهي مبكرة، تحذيرية عالمة باعتبارها فيها ما ورصد التقارير

املختلفة. العالجات تشوب التي املشكالت لرصد املثايل، غري العميل، الرصد
نايتيل فيليب يكتب األمر، حقيقة يف العملية. هذه يف صحفيني أي يشارك وال لْم
صحيفة يف األسطوري «بصرية» فريق ضمن االستقصائية الصحافة آباء أحد وهو —
بعقار الخاصة البطولية بالتغطية اسمه ارتبط الذي الرجل وهو تايمز»، «صنداي
تغطية عدم حيال بالعار شعوره عن الذاتية، سريته يف محدَّد نحو عىل — «ثاليدومايد»
السيايسالخاصبالتعويضات املوضوع يغطون كانوا ذلك. قبل «ثاليدومايد» عقار قضية
املوضوع هذا حتى لكن حال)، أي عىل الصحفيني أعمال «مجمل» يمثل ما (وهو جيًدا
رشكة من البشعة القانونية للتهديدات نظًرا اليوم؛ من ا جدٍّ متأخر وقت يف تغطيته جرت
العرشين. القرن من السبعينيات عقد وأوائل الستينيات عقد أواخر مدى عىل جروننتال
يحاولون قد مما الرغم عىل الطبية، الشئون يف املتخصصون الصحفيون يكشف لم
عاَلٍم ر تصوُّ يصعب كثرية أوجه ومن الثاليدومايد، مخاطر عن تأكيد بكل به، إخبارك
إيه» إس آر «إم بكترييا خديعة عىل تنطوي قصًصا تنرش شخصيات فيه تستطيع
يساعدهم للعقار، الدوائية السالمة وإدارة رصد يف مفيد نحو عىل االنخراَط املفربكة،

حدائقهم. سقائف من رائدون» «خرباء ربما، فائقة، بمهارة
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وشعور باملعاناة بالغ شعور إىل باإلضافة إيه»، إس آر «إم قصة يل تكشفه ما لعل
نقدية بحثية مراجعة يف شهدناها التي نفسها الساخرة املحاكاة هو بالعظمة، فرويس
يف اإلنسانية الدراسات كليات خريجو فيخلص الفارغة. العلمية للقصص لنا سابقة
من يواجهونه ما مدى جراء الفكرية باإلهانة شعورهم منطلق من ربما اإلعالم، وسائل
فيمكن الجميع. إىل بالنسبة مفربًكا، وهراءً اعتباًطا، إال ليس العلم أن إىل العلم، يف صعوبة
وجدتَها؛ فقد إذن أجندتك، تناسب كانت وإذا فيه، ترغب مكان أي من نتيجة أي انتقاء
نظًرا املاكرة؛ كلماتهم خالل من إليها توصلَت التي النتيجة أحد منك ينتزع أن يمكن وال
يعني فيه يشء أي يوجد وال تسأل، َمن عىل إال يعتمد وال لعب، مجرد إال ليس األمر ألن
«ال ربما، أساسية، بصورة ثَمَّ، وِمن الطويلة؛ الكلمات استيعاب يمكنك وال يشء، أي

أيًضا.» العلماء يفهمها

خاتمة (2)

مع األوىل الهاتفية مكاملتي منذ اتضح ما رسعان لطيًفا، رجًال كان أنه من الرغم عىل
حول عادية ولو مناقشة إلجراء الالزمة األساسية للمعرفة يفتقر أنه ماليزوفيتش كريس
أشعر فإنني استعالء، نربة من ذلك يف يبدو قد مما الرغم وعىل الدقيقة. األحياء علم
إىل استشارات تقديم زعم لقد ميتي. والرت غرار عىل كشخصية معه، حقيقي بتعاطف
إيروايز، وبريطانيا إيروايز، وبريتيش إيركرافت، وبوينج «كوسورث-تكنولوجي، من كلٍّ
بريتيش من بكلٍّ االتصال وبعد إيروايز». يوروبيان وبرمنجهام إيروايز، ومونارك
بهذه االتصال عن توقفُت معه، تعامالت بأي سجل أي تمتلكان ال اللتني وبوينج، إيروايز
التحليلية»، «ألساليبه لة املفصَّ االنتقادات عىل ا ردٍّ غامضة تعليقات يرسل كان الرشكات.

كانت. كيفما

بن عزيزي
كمقتطف:

لسُت فأنا أقصد، ما ومعرفة أعرف ما معرفتي ظل يف لكن بالدهشة، «أشعر
مندهًشا.»

شكًرا
كريس
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أن من متأكد فأنا كريس، عىل بالالئمة أُلقي ال القصة. هذه حيال قوية مشاعر تنتابني
النظر بقطع إليه، تحدث شخص ألي واضحًة ستصبح كانت لخربته الحقيقية الطبيعة
أي من أكثر تعرف أن عليها كان ما هي اإلعالم وسائل أن رأيي ويف املعرفية، خلفيته عن
السلوكية والقواعد واملسئوليات، األوامر وسالسل الهائلة، مكاتبها خالل من آخر، طرف
بتجهيزات محاط الخلفية، حديقته يف سقيفة يف قابع رجل ال التحريرية؛ والسياسات
البنكية القروض يشرتي كان وظيفتها، يفهم بالكاد كان مختربية ومعدات مطبخية

نورثامبتون. خارج صغري حرضي سكني ع تجمُّ يف سدادها، أجل من ويجاهد
القصة. تفاصيل عن الكشف بعد عنه قيل وما عنه، كتبُت بما سعيًدا كريس يكن لم
بكل أشعر، وكنُت بالغضب يشعر كان حيث الهاتف؛ عرب نتحدَّث الوقت بعض قضينا
لم أنه وأوضح منصًفا. يكن لم له يحدث كان ما أن يشعر كان الحقيقي. بالذنب أمانة،
ظل األوىل القصة نرش بعد لكن إيه»، إس آر «إم بكترييا يف خبريًا يكون أن إىل أبًدا يسَع
لكنه األخطاء، بعض ارتكب ربما يشء. كل م تضخَّ ثم املوضوع، عن يكتبون الصحفيون

املساعدة. تقديم إال يُِرد لم
قرب سيارته عىل السيطرة فقدان بعد سيارة حادث يف ماليزوفيتش كريس مات
أذنَيْه. حتى مدينًا وكان إيه». إس آر «إم قصص نرش من قصري وقت بعد نورثامبتون

هوامش

أحد انتحال بتهمة مؤسفة، واقعة يف بسنوات، ذلك بعد ماكربايد ويليام أُدين (1)
وإن ،١٩٩٣ عام يف املهنة مماريس سجل من رفعه وجرى البيانات، وتزييف األبحاث،

الحًقا. أخرى مرة تسجيله أُعيد قد كان
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اإلعالم وسائل الثالثييف التطعيم خديعة

بالنسبة أما وجماعية. محدَّدة، بسيطة، خديعة إيه» إس آر «إم مسحة فضائح كانت
التي الصحية، للمخاوف النموذجي املثال فهو كثريًا؛ أكرب فاألمر الثالثي، التطعيم إىل
كل الثالثي التطعيم خديعة ن تتضمَّ أساسه. عىل وفهمها األخرى املخاوف قياس يجب
والفساد، الكفاءة وعدم الهسترييا مالمح من ملمح وكل حيلة، وكل شائعة، وكل عنرص،
إال باالسم الخديعة ذكر عىل حتى أجرؤ ال اآلن وحتى والفردي. املنظومي املستويني عىل

البساطة: غاية يف لسببني والخوف؛ القلق من كبري بقدر
الحمالت منظِّمي من جيٌش سيظل املوضوع، حول ملناقشة إشارة أدنى عند أوًال:
بالحق مطالبني املحرِّرين أبواب يطرقون ،٢٠٠٨ عام يف حتى الصحفية، األعمدة وُكتَّاب
دون مطالبهم تُلبَّى ما ودائًما «التوازن». باسم وعاطفي ومضلِّل، ل، مطوَّ ردٍّ كتابة يف

استثناء.
ويكفيلد، أندرو أن وهو األوىل؛ للوهلة يبدو مما أهمية أقل يكون قد الثاني السبب
الطبي املجلس أمام حاليٍّا يَمثُل القصة، أحداث قلب يف أنه الكثريون يعتقد الذي الطبيب
ربما له، وقراءتك الكتاب كتابة من انتهائي وبني املهني، السلوك سوء بتَُهم العام

املجلس. حكم سيصدر
أفرتض أنني من الرغم عىل وصدًقا، الحكم، هذا سيكون ماذا فكرة أدنى لديَّ ليس
قضيته مثل قضية فإن عموًما، كهذه أشياء يبحث املجلس أن من بالرسور أشعر أنني
األفراد أحِد َعَمُل كان إذا بما كثريًا أهتم وال العام. الطبي املجلس يف قيمة ذات غري تَُعدُّ
التطعيم حيال املخاوف عن املسئولية إلقاء يمكن فال األخالقية: الناحية من شك محلَّ
كذلك األمر بأن الدفع اآلن تحاول اإلعالم وسائل كانت مهما واحد، شخص عىل الثالثي

حتًما.
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واملحررين، األعمدة، وُكتَّاب الصحفيني، مئات عىل ذلك من بدًال الالئمة تُلَقى
وعمدي، عقالني، غري نفعي، نحٍو عىل القصة بهذه دفعوا الذين التنفيذيني، واملسئولني
يف هؤالء أفرط سنرى، ومثلما متصلة. سنوات تسع طوال األوىل الصفحات َصْدر إىل
التأكيدية، البيانات جميع تجاهل مع عبثي، يشء عن واحدة دراسة من انطالًقا االستقراء
باعتبارهم «خرباء» ب استشهدوا فقد مدهشة. مثابرة يف الالحقة التفنيدات وجميع
التاريخي، السياق وتجاهلوا العلمية، األمور تفسري من بدًال العلمية للسلطة مصادر
مملِّني أكاديميني ضد آباء من عاطفية لقصص وروَّجوا الحقائق، لتغطية بَُلهاء بوا ونصَّ
اختلقوا الحاالت بعض يف أنهم كله، األمر يف غرابة األكثر ولعل سمعتهم)، بتلطيخ (قاموا

اختالًقا. األمور
«دحضه» جرى ١٩٩٨ عام يف املنشور األصيل ويكفيلد بحث أن يزعمون هم واآلن
هذا املشاهدة وسيمكنك األول)، املقام يف اإلطالق عىل مثري يشء أي البحث يف يكن (لم
ر أتصوَّ وال أيًضا، طبيب أنا واحد. برجل كامًال الخوف إلصاق محاولتهم أثناء العام
اعتماًدا أعوام تسعة تستمر إخبارية قصة وأكتب أتقدَّم أن أستطيع أنني واحدة للحظة
— مسئوليتها ل تحمُّ يف رغبتها وعدم — اإلعالم وسائل َعَمى إىل يرجع ما وهو نزوة، عىل
تفعله أن يمكن ما يوجد ال املستقبل. يف نفسها الجرائم بارتكاب ستستمر إنها حتى

اآلن. االنتباه بنا يجدر قد لذا ذلك؛ حيال
يف نُرشْت مثلما الثالثي التطعيم حول اإلخبارية القصة إليك أنفسنا، ولتذكري

تاله: وما ١٩٩٨ عام منذ الربيطانية اإلخبارية اإلعالمية الوسائل

سبب أحد معرفة عدم من الرغم عىل فشيئًا، شيئًا شيوًعا د التوحُّ مرض يزداد •
ذلك.

التطعيم حقنة بني العالقة يبني علميٍّا بحثًا ويكفيلد أندرو يُدعى طبيب أجرى •
التوحد. ومرض الثالثي

هذه وجود تؤكِّد التي العلمية البحوث من الكثري أُجريت الحني، ذلك منذ •
العالقة.

األطباء لكن أمنًا، أكثر تكون ربما الفردية التطعيم حقن أن عىل دليل ثمة •
حطُّوا الدواء صناعة رشكات من أجورهم ْون يتلقَّ الذين وأولئك الحكوميني

املزاعم. هذه َقْدر من ببساطة
التطعيم. هذا الصغري ابنَه بلري توني يُعِط لم ربما •
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كبرية. بدرجة ضارة ليست الحصبة •
حال. أي عىل كبري بشكل منها التطعيم يَِق لم أيًضا •

إما كان النقاط هذه من واحدة كل يف األسايس فالزعم ما. نوًعا منصٌف هذا أن أعتقد
سنرى. مثلما اإلطالق، عىل صحيح غري أو مضلًِّال

سياقها يف التطعيم من املخاوف (1)

إنني إذ العاَلم؛ حول التطعيم من املخاوف يف لننظر للحظة ل التمهُّ بنا يجدر نبدأ، أن قبل
هذه ج تُروِّ وكيف املخاوف، هذه اختزال بها يَجِري التي الطريقة من بالغة بدهشة أشعر
الثالثي التطعيم من مخاوف توجد ال مختلفة. دول يف سيئ نحٍو عىل لنفسها املخاوف
وأمريكا. أوروبا يف حتى وال بريطانيا، خارج فعيل بشكل املثال، سبيل عىل والتوحد،
أن من خوف قبضة يف فرنسا كانت العرشين القرن من التسعينيات َعْقد مدى عىل لكن
يدهشني (لن املتعدد األنسجة تصلُّب يف يتسبَّب كان «ب» الكبد التهاب ضد التطعيم

بذلك). يخربك َمن أول كنُت لو األمر
تطعيم باستخدام يتعلَّق التطعيمات إزاء األكرب الخوف كان املتحدة، الواليات يف
من بالرغم هنا، تنترش لم املخاوف تلك أن من الرغم عىل «ثيومرسال»، يُسمى وقائيٍّ
إن إذ — العرشين القرن سبعينيات ويف بريطانيا. يف نفسه الواقي التطعيم استخدام
مرة املتحدة، اململكة يف النطاق واسعة مخاوف ثمة كان — أيًضا أخرى دولة املايض
أرضار يف يتسبَّب الديكي السعال ضد التطعيم أن من واحد، طبيب حرَّكها أخرى

عصبية.
الجدري تطعيم الستخدام مناهضة قوية حركة ثمة كانت أكثر، الوراء إىل بالعودة
األمر حقيقة ويف الواضحة، فوائده من الرغم عىل العرشين، القرن ثالثينيات حتى لسرت يف
يدرس جورين جيمس كان فعندما األوىل؛ بداياته إىل للتطعيم املناهضة املشاعر تعود
جراء الوفيات معدالت من أقل وفيات بمعدالت مرتبط أنه (مكتشًفا الجدري ضد التطعيم
كبري. بشكٍّ بها تقدَّم التي اإلحصائية واألفكار الحديثة األرقام إىل النظر جرى املرض)،
1.١٧٦٩ عام حتى فرنسا يف قانوني غري الجدري ضد التطعيم ظل األمر، حقيقة يف
مطلع يف الجدري مرض ضد للوقاية أمانًا األكثر التطعيم جينر إدوارد قدَّم عندما حتى

شديدة. معارضة لندن يف العلمية الجماعة عارضته عرش، التاسع القرن
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تجد أن يمكنك ١٨٨٨ عام يف أمريكان» «ساينتيفيك مجلة يف منشور مقال ويف
يستخدمونها الجدد التطعيم املناهضة الحمالت منظمو يزال ال التي نفسها الدفوع

اليوم:

التي البحوث نتائج خالل من التطعيم عمليات مناهيض حمالت نجاح تبنيَّ
عام حتى سنوات، عدة مدى عىل جرى حيث بسويرسا؛ زيورخ، يف أُجريت
مرضالجدري، من تماًما الوقاية وتحققت إجباري، تطعيم قانون سن ،١٨٨٣
مناهضة حمالت منظمو وانتهز .١٨٨٢ عام يف واحدة إصابة حالة تقع ولم
تنادي حمالت يف واستغلوها التايل العام يف النتائج هذه نرش فرصة التطعيم
التأثري من يكفي ما لديهم كان أنهم ويبدو كهذه، قوانني وجود رضورة بعدم
أنه (١٨٨٣) العام ذلك يف الوفاة معدالت أظهرت القانون. إلغاء إىل أفىض ما
عام ويف الجدري؛ مرض فيهما يتسبب منها حالتان كانت وفاة حالة ألف لكل
ويف ،١٧ الوفيات عدد بلغ ،١٨٨٥ عام ويف وفاة؛ حاالت ثالث ثمة كان ١٨٨٤

حالة. ٨٥ ،١٨٨٦ عام من األول الربع

مرض عىل القضاء يف للغاية الناجح العاملية الصحة منظمة برنامج كان ذلك، غضون يف
األرض وجه عىل من نهائيٍّا القاتل املرض عىل القضاء يستهدف عامليٍّا األطفال شلل
قليلة أنواًعا إال اللهم بالفعل، الجدري فريوس القاه مصري وهو — الحايل العام بحلول
شمال يف كانو تُسمى صغرية مقاطعة يف املحليني األئمة من عدٌد زعم حتى — منه
العاَلم يف والعقم اإليدز مرض لنرش أمريكي مخطط من جزءًا كان التطعيم أن نيجرييا
وتال البالد. يف أخرى واليات خمس يف رسيًعا انترشت مقاطعة حملة ونظَّموا اإلسالمي،
يدعو وما املحيطة، والدول نيجرييا يف كبرية بمعدالت األطفال شلل مرض تفيشِّ ذلك
وهو وإندونيسيا، اليمن يف املرض تفىشَّ فقد كثريًا؛ ذلك من ألبعد انترش قد أنه لألسف
املخربية التحليل نتائج وأظهرت األطفال، لدى الحياة طوال شلل حاالت يف تسبَّب ما
األطفال شلل فريوس ساللة نفس سببها كان هذه التفيش حاالت أن الجينية للشفرة

كانو. من القادمة
الطبقة إىل ينتميان أطفال، لديهما عرصيان زوجان يتفق قد مثلما حال، أي عىل
اإلنسانية، الدراسات كليات إحدى من ومتخرجان لندن، شمال يف ويعيشان املتوسطة
شلل مرض عىل قىض قد التطعيم أن معنى ليس الثالثي، التطعيم استخدام ويتفاديان
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— ١٩٨٨ حتى دولًة ١٢٥ يف متوطِّنًا كان الجسد يوهن مرض وهو — تقريبًا األطفال
جيًدا. عالًجا بالرضورة يكون أن

التي الطريقة بيان يف التطعيمات استخدام مناهضة مخاوف وعزلة تنوع يسهم
حقيقية تقييم عملية إجراء من أكثر املحلية واالجتماعية السياسية املخاوف بها تعكس
أو «ب»، الكبدي االلتهاب ضد التطعيم كان ما إذا حال يف إنه إذ املخاطر؛ لبيانات
بالقدر خطًرا يكون أن يجب الدول، إحدى يف خطًرا األطفال شلل أو الثالثي، التطعيم
األدلة، عىل حقيقة مبنية املخاوف هذه كانت وإذا الكوكب، ظهر عىل مكان كل يف نفسه
املخاوف عن الصحفيون يعربِّ أن فستتوقع للمعلومات، الرسيع االنتشار عرص يف خاصة

يحدث. ال ذلك ولكن مكان. كل يف نفسها

النست» «ذا دورية يف املنشورة البحثية وورقته ويكفيلد أندرو (2)

أندرو يُدعى جرَّاح بقيادة واألطباء الباحثني من مجموعة نرشت ،١٩٩٨ فرباير يف
تُعترب النست» «ذا دورية يف بحثية ورقًة لندن يف امللكي املجاني املستشفى من ويكفيلد
األكاديمية. البحوث تاريخ يف ونرشها فهمها أُيسء التي البحثية األوراق أكثر إحدى اآلن
نحو عىل مكتوبة فهي البحثية؛ الورقة صالح يف يشء أي يوجد ال الجوانب، بعض من
يف استنتاجاتها أو األساسية، فرضيتها عىل تنص واضحة عبارة بها توجد وال سيِّئ،
نقُضها وجرى ذلك). يف ترغب كنَت إذا اإلنرتنت عىل مجانًا تقرأها أن (يمكنك األمر واقع

ذلك. بعد جزئيٍّا
ومشكالت املعدة يف مشكالت لديهم كانت طفًال عرش اثني حالة تصف الورقة كانت
األطفال هؤالء من ثمانية أطباء أو آباء أن وذكرْت بالتوحد)، مصابون (معظمهم سلوكية
التطعيم بمصل تطعيمه من أيام غضون يف بدأْت قد طفلهم مشكالت أن يعتقدون كانوا
األنسجة من عينات عىل واختبارات متنوعة، دم اختبارات إىل أيًضا الورقة أشارِت الثالثي.
األحيان، بعض يف طبيعية غري العينات هذه تحليل نتائج كانت األطفال. من مأخوذة

آخر. إىل طفل من تختلف كانت لكنها

الهضمي الجهاز أمراض قسم إىل بالتتابع أحيلوا طفًال، ١٢ فحص جرى
فقدان مع ل املتأصِّ النمو اضطراب من طبي تاريخ يصاحبهم لألطفال
انتفاخ، البطن، يف آالم (إسهال، هضمية مشكالت وأعراض املكتسبة املهارات

هضم). عرس
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سواء السلوكية، املشكالت ظهور بني الربط جرى أطفال، ثمانية يف …
والنكاف، الحصبة، تطعيم استخدام وبني الطفل، طبيب أو اآلباء خالل من
منذ الفرتة متوسط كان الثمانية األطفال هؤالء حالة يف … األملانية والحصبة
الفرتة هذه (ترتاوح أيام ٦٫٣ سلوكي عرض أول ظهور إىل للفريوس التعرض

يوًما). و١٤ ١ بني

شائع يشء بني عالقة وجود عن البحثية األوراق من النوع هذا يخربك أن يمكن ماذا
يتعلَّق فيما سواء حقيقة، يشء ال التوحد؟ مثل شائع ويشء الثالثي، التطعيم مثل
عرشة اثنتي من مجموعة إال البحثية الورقة هذه تكن لم التوحد. أو الثالثي بالتطعيم
حاالت». «سلسلة عليه يُطلق البحثية األوراق من نوع وهو مؤكدة، غري إكلينيكية قصة
املؤثرات ألحد تعرُّض عملية بني العالقة هذه مثل تبنيِّ ال بطبيعتها، الحاالت، وسلسلة
الثالثي التطعيم وا تلقَّ الذي األطفال ببعض التجربة تستِعِن لم قوة. بأي ما ونتيجة
التوحد بمرض اإلصابة معدالت مقارنة ثم التطعيم، هذا وا يتلقَّ لم الذين األطفال وبعض
تستِعِن لم كذلك حشدية»). «دراسة ستصبح الحالة هذه يف (كانت املجموعتني بني
مقارنة ثم به، املصابني غري األطفال وبعض بالتوحد، املصابني األطفال ببعض التجربة

مقارنة»). حالة «دراسة ستصبح كانت ثَمَّ (وِمن املجموعتني بني التطعيم معدالت
ومشكالت الثالثي، التطعيم بني الظاهرة العالقة يفرس أن آخر يشء ألي يمكن هل
األشياء هذه حدوث أن من الرغم عىل أوًال: الثمانية؟ األطفال هؤالء عند والتوحد املعدة،
مستشًفى يف متخصًصا مركًزا التجربة فيه أُجريت الذي املركز كان نادًرا، أمًرا يبدو مًعا
ومشكالت املعدة يف مشكالت لديهم ألن إال هناك إىل األطفال إحالة يَْجِر ولم جامعي،
مثلما العام، الطبي املجلس ِقبَل من حاليٍّا اإلحاالت هذه ظروف بحث (يجري سلوكية

سنرى).
تعرضوا ن ممَّ األطفال بعض اجتمع إذا السكان، من املاليني تضم كاملة أمة بني من
مكان يف مًعا البطن) يف مشكالت التوحد، (التطعيم، ما نوًعا الشائعة األشياء من ملزيج
العيادة، هذه كانت مثلما األشياء، بهذه للمصابني «وجهة» بالفعل يمثل مكان واحد،
الهولندية املمرضة حالة مناقشة خالل من تتذكَّر سوف الحال. بطبيعة ننبهر أال يجب
الفائزين حول اإلخبارية التقارير قراءة من األمر حقيقة (ويف بريك دي لوسيا الحظ سيئة
بمحض ما، مكان يف دوًما، ستقع األحداث من محتملة غري مزائج أن اليانصيب) بجوائز

اإلطالق. عىل يشء بأي يخربنا ال وقوعها بعد عليها الضوء وتسليط البحتة. الصدفة
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مثل متواضعة إكلينيكية حدسية بأفكار والخطر العالج القصصحول جميع ستبدأ
بصورة نرشها تستحق ال يدعمها، ما وجود دون الحدسية، األفكار أن غري القصص، هذه
امللكي، املجاني املستشفى يف صحفي مؤتمر ُعِقد البحثية، الورقة هذه نرش عند عامة.
أعلن املؤتمر، حرضوا ممن اآلخرين واألكاديميني اإلكلينيكيني األطباء من الكثري ولدهشة
التطعيم من بدًال مفردة تطعيمات استخدام الحكمة من أن يعتقد أنه ويكفيلد أندرو
ِقبَل من ر مصوَّ إخباري بيان صدر قد فكان يندهش. أن بأحد يجدر يكن لم الثالثي.

نفسه. اليشء إىل ويكفيلد فيه دعا املستشفى،
يكن لم لكن كأفراد، اإلكلينيكية، الحدسية بأفكارنا نستعني أن جميًعا لنا يحق
منشور بحث أي يف أو طفًال، عرش اثني عىل أُجريت التي الدراسة هذه يف يشء أي يوجد
أسباب توجد اتفق، ومثلما أمانًا. أكثر سيكون فردية تطعيمات إعطاء أن إىل يشري آخر،
تحتاج أكثر: أرضار إىل يُفيض قد منفصلة بصورة التطعيمات ي تلقِّ بأن لالعتقاد وجيهة
كريهة، حقن ست ي وتلقِّ مرات، ست العامة املمارسة طبيب زيارة إىل التطعيم عمليات
مريًضا، تكون فربما تفويتها. يجري للطبيب الزيارات من أكرب عدًدا هناك يجعل ما وهو
التطعيمات أي نسيَت وربما آخر، إىل منزل من تنتقل وربما عطلة، يف تكون وربما
إىل بالنسبة األملانية الحصبة ضد تطعيم ي تلقِّ فائدة فهم يمكنك ال وربما تلقيتَها،
طفالن لديِك عاملة وحيدة ا أمٍّ تكونني ربما أو الفتيات، إىل بالنسبة النكاف أو الصبية،

الطبيب. لزيارة وقت لديِك يوجد وال
انتظرَت إذا خاصة لإلصابة، معرضني كثريًا أطول فرتة األطفال يظل بالطبع، أيًضا،
أن من الرغم عىل أنه واملفارقة فجأة. هكذا ويكفيلد، أوىص مثلما حقنتني، بني سنة مدة
جيًدا املحدَّدة القليلة األسباب أحد يُعترب واضحة، غري تظل التوحد حدوث أسباب معظم

أمه. رحم يف الطفل يزال ال بينما نفسها، األملانية الحصبة عدوى بالتوحد لإلصابة

البحثية الورقة وراء الكاملة القصة (3)

تفصيًال؛ األسئلة هذه نستعرض لن الحني. ذلك منذ للغاية املقلقة األسئلة بعض أُثريت
أرغب ال وألنني عنها، أكتب تجعلني لدرجة شائقة «الشخصية» القصص أجد ال ألنني
فيما السبب — البحثية األدلة إىل اإلشارة من بدًال — القصة من الجانب هذا يكون أن يف
ثمة أن غري والتوحد. الثالثي التطعيم مخاطر حول خاصة استنتاجات من إليه ل تتوصَّ
املصالح تضاُرب ادِّعاءات ذلك يف بما تماًما، تجاهلها يمكن ال ٢٠٠٤ عام يف نُرشْت أشياء
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غري السلبية والنتائج البحث، يف املشاركني ضم يف للتحيز املعلنة غري واملصادر املتعددة،
األشياء هذه عن الكشف جرى االختبارات. إجراء يف األخالقية النزاهة ومشكالت املعلنة،
يُدعى تايمز» «صنداي صحيفة من عنيد استقصائي صحفي ِقبَل من كبرية بصورة
العام الطبي املجلس يتوىلَّ التي االدِّعاءات من جزءًا اآلن تشكِّل أمور وهي دير، براين

فيها. التحقيق
دورية محرِّر عن أخفى قد ويكفيلد كان إذا فيما التحقيق يجري املثال، سبيل عىل
إثارة األكثر ولعل جديد. تطعيم ار لعقَّ اخرتاع براءة استصدار يف ضلوعه النست» «ذا
دراسة يف عرش االثنا األطفال منها جاء التي الجهة حيال املخاوف هي ذلك من للقلق
عىل البحثية الورقة ت نصَّ فبينما .١٩٩٨ عام أُجريْت التي امللكي املجاني املستشفى
حقيقة يف ويكفيلد كان العيادات، إحدى إىل بالتتابع إحالتهم جرت قد األطفال أن
ِقبَل من القانونية املعونة أموال من اسرتليني جنيه ألف ٥٠ قدره مبلًغا ى تلقَّ قد األمر
استخدام ضد قضية لرفع يستعدُّون آباؤهم كان أطفال عىل بحث إلجراء محامني رشكة
جرت الذي املصدر حول تحقيًقا يجري العام الطبي املجلس يزال وال الثالثي، التطعيم
ويكفيلد إىل تحويلها جرى التي الحاالت من الكثري أن يبدو إذ منه؛ باملرىض االستعانة
الثالثي التطعيم بني عالقة وجود إثبات يستطيع شخًصا باعتباره خصوًصا إليه جاءت
هي ها قانونية. قضية يف منخرًطا وكان رسمية، غري أم رسمية بطريقة سواء والتوحد،
«فقط» ثمانية أن حقيقة ستكون الظروف، هذه وتحت أخرى، مرة تعود التوجيه مشكلة
سببها أطفالهم لدى املشكالت أن يعتقدون كانوا طفًال عرش اثني أطباء أو آباء بني من

اإلطالق. عىل يشء أي يعني كان إذا مثري، غري أمًرا الثالثي التطعيم
دواء رشكات منهم عرش أحد قاَىض البحثية، الورقة يف عرش االثني األطفال بني من
ْوا تلقَّ قد منهم عرشة وكان أمريكيٍّا)، رشكة أي يقاِض لم الذي الوحيد الطفل (كان
الثالثي التطعيم استخدام مسألة التقايضيف عملية أجل من قانونية كمعونة أمواًال بالفعل
جنيًها ٤٣٥٦٤٣ النهاية يف نفسه ويكفيلد ى وتلقَّ .١٩٩٨ عام يف البحثية الورقة نرش قبل
استخدام ضد القضية يف لَدْوره القانونية املعونة أموال من أتعاب إىل باإلضافة اسرتلينيٍّا

الثالثي. التطعيم
وتنظري القطني البزل مثل — متنوعة تدخلية إكلينيكية فحص عمليات أُجريْت
املهنة. أخالقيات لجنة من إجازًة تتطلَّب كانت عمليات وهي األطفال، عىل — القولون
كانت األطفال إليها أُخِضع التي اإلجراءات أن املهنة أخالقيات لجنة طمأنة جرت قد وكان
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املجلس ق ويحقِّ لألطفال. اإلكلينيكية الرعاية صالح يف أخرى، بعبارة إكلينيكيٍّا، معلومًة
اإلكلينيكية املصلحة مع تتعارض اإلجراءات هذه كانت إذا فيما حاليٍّا العام الطبي

بحثية. ألغراض فقط تنفيذها وجرى لألطفال،
الستخالص الفقري العمود منتصف يف إبرة وضع القطني البزل عملية ن تتضمَّ
مرنة كامريا تثبيت القولون تنظري عملية ن تتضمَّ فيما الشوكي، النخاع سائل من بعٍض
تنطوي طويل. أنبوب عىل األمعاء إىل وصوًال املستقيم، عرب الرشج، فتحة يف ضوءٍ ومصدِر
للفحص خضعوا الذين األطفال أحد أُضري بشدة وبالفعل مخاطرة، عىل العمليتني كلتا
وُهرع قولون، تنظري عملية خالل الثالثي التطعيم حول البحث ملرشوع ٍع توسُّ من كجزء
يف ثقوب حدوث بعد الكبري أورموند شارع مستشفى يف املركَّزة الرعاية وحدة إىل به
مشكالت ذلك يف بما متعدد، عضوي فشل من الطفُل عانَى موضًعا. عرش اثني يف معدته
عىل اسرتليني جنيه ٤٨٢٣٠٠ ى وتلقَّ العصبي، الجهاز يف وأرضار والكبد، الُكليتني يف
إالَّ أقصد وال عليه، الالئمة تُلَقى َمن يوجد وال تحدث، األشياء هذه التعويض. سبيل

فحص. عمليات إجراء عند الحذر ي توخِّ رضورِة أسباب إىل اإلشارة
نيك يُدعى الشباب الدكتوراه درجة طالب أحد كان ١٩٩٧ عام يف ذلك، غضون يف
تكنولوجيا باستخدام ويكفيلد، أندرو معمل يف البحثية املهنية مسريته يبدأ شادويك
الوراثية) النووي الحمض بصمة أخذ عملية من كجزء تُستخدم (التي آر» يس «بي
كان إذ عرش؛ االثني األطفال هؤالء أمعاء يف للحصبة جينية مواد آثار وجود عن للبحث
برنامج يف مقابلًة شادويك أجرى ،٢٠٠٤ عام يف ويكفيلد. نظرية من أساسيٍّا ملمًحا ذلك
األمريكية القضايا إحدى يف دليًال قدَّم ٢٠٠٧ عام ويف الرابعة، القناة عىل «دسباتشز»
العينات. هذه يف للحصبة ريبية نووية أحماض أي غياب إىل مشريًا التطعيمات، حول
ذي عليه املرشف نظرية مع تتعارض كانت التي املهمة النتيجة هذه نرش يَْجِر لم لكن

الكاريزمية. الشخصية
التفاصيل. رسد يف أستمر أن أستطيع

ا؛ مهمٍّ األمر يُعترب ال حال، أي عىل .١٩٩٨ عام يف ذلك عن يشء أي يعلم أحٌد يكن لم
انتهائها يف تتمثَّل الثالثي التطعيم عن اإلعالم وسائل خديعة يف الكربى املأساة إن إذ
حذرة تقييم عملية خالل من إنهاؤها يجب كان الذي الوقت يف القضايا، هذه عن باإلعالن
— يس» بي «بي ذلك يف بما — اإلخباريني املراسلني سرتى اآلن، آنذاك. لألدلة ومتوازنة
يربِّر لم صحيح. غري ذلك.» بعد البحث نتائج دحض «جرى مثل: غبية أشياء يقولون
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قد اإلعالم وسائل كانت ولو اإلعالم. وسائل يف فيه املبالغ املضحك التفسري أبًدا البحث
األساس. من الذعر ظهر ملا انتبهت،

تبدأ الصحفية التغطية (4)

يُنىس أمر وهو — الثالثي التطعيم حيال الذعر مسألة يف الدهشة يثري ما أكثر لعل
جارديان» «ذا صحيفتا غطَّْت لقد .١٩٩٨ عام يف يبدأ لم برمته األمر أن — غالبًا
صن» «ذا صحيفة لكن األولينَْي، صفحتَيْهما صدر يف الصحفي املؤتمر إندبندنت» و«ذي
تنرش التي الدولية الصحيفة — ميل» «دييل صحيفة وارت فيما ته، برمَّ األمر تجاهلت
القصة تغطية كانت الداخلية. الصفحات يف املسألة حول تغطيتها — الصحية املخاوف
غالبًا وكانوا والصحية، العلمية الشئون يف متخصصني صحفيني ِقبَل من تُكتب عموًما

ما. نوًعا باهتًا القصة عرض كان والفوائد. املخاطر بني املوازنة عىل قادرين
بحثية ورقة ويكفيلد نرش فقد زخم؛ اكتساب يف الذعر معدل بدأ ،٢٠٠١ عام يف
جديد. دليل أي تقديم دون التطعيم، برنامج أمان يف مشكًِّكا مجهولة، مجلة يف نقدية
كاواشيما)، (ورقة يابانيني باحثني مع بالتعاون جديًدا تجريبيٍّا بحثًا نرش مارس ويف
البيضاء الدم خاليا يف الحصبة فريوس وجود إلثبات آر» يس «بي بيانات باستخدام
بصورة التجربة هذه نتائج كانت والتوحد. املعدة مشكالت من يعانون الذين لألطفال
بحث وظل ويكفيلد. معامل يف شادويك نيك إليها ل توصَّ التي النتائج عكس أساسية
اإليجابية النتائج صحة عدم أظهرْت بحثية ورقة ذلك بعد (وظهرْت مجهوًال شادويك
أن ويبدو التطور، هذا تجاهلت قد اإلعالم وسائل أن من الرغم عىل كاواشيما، ورقة يف

للدراسة). الدعم تقديم عن كفَّ قد ويكفيلد
آلتهم تفعيل يف التطعيمات مناهضة حمالت منظِّمو فبدأ التدهور، يف األمور بدأت
جهات من املستقلني األطباء من منظمة غري مجموعة ضد واملتناغمة الجبارة الدعائية
يتلوها قصص مقابل يف مكلومون آباء يتلوها عاطفية قصًصا وُطرحْت متنوعة. متنافرة
عن ويتحدثون إعالمي، تدريب أي ْوا يتلقَّ لم مضلَّعة، رساويل يرتدون عجائز أغبياء
رشيرة، طبية مؤامرة وجود ينفي دليل أي ترى أن يوًما أردَت إذا علمية. بيانات
الصحافة، عن بجانبهم النائني واألكاديميني األطباء سيل من ألبعد للنظر بحاجة فلسَت
ألطباء امللكية الكلية تفشل ولم الوقت. هذا خالل اإلعالم وسائل مع التدريجي وانخراطهم
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بطريقة — أيًضا نجحْت بل فحسب، األدلة عن بوضوح التحدث يف العامة املمارسة
التطعيم الستخدام املناهضني العامة املمارسة أطباء بعض عن التنقيب يف — بطولية

ترصيحات. عىل للحصول طلبًا مهاتفتهم عند الصحفيني إىل لتقديمهم الثالثي
الرغبة مع كبري بشكل متالزًما جاء ما ربما، وهو، زخم، اكتساب يف القصة بدأت
الصحية. والخدمة الحكومة عىل وحسب الهجوم يف والشخصيات الصحف لبعض األوسع
لكثري التحريرية السياسات من جزءًا الثالثي التطعيم حيال موقف عن التعبري صار فقد
الشخصيات حول الدائرة بالشائعات يرتبط ما غالبًا املوقف ذلك وكان الصحف، من
هي هذه كانت التوحد. بمرض عائالتهم أفراد بعض أُصيب قد كان التي الكربى اإلدارية
شبيهة شخصية وهي النظام، تحارب كاريزمية شخصية وجود ظل يف املثالية، القصة
وبالطبع، مريعة، مأساوية شخصية أحداث وعنارص خطر، عنارص ثمة كانت بجاليليو.
التشخيص هذا القصة خلفية يف كان التوحد؟ مسئولية تقع َمن عىل املسئولية. مسألة
دون فجأة ظهر كان لو كما وبدا الصغار الصبية أصاب مرض العادي، غري الجديد

تفسري. أي ودون إنذار، سابق

التوحد (5)

والوالدة العائلة، يف نفيس مريض تاريخ وجود يُعترب التوحد. سبب نعرف ال زلنا ما
لكنها خطر، عوامل جميعها املقعدية، والوالدة الوالدة، عند مشكالت ووقوع املبكرة،
منها أيٌّ يفرس ال لكن بحثي، منظور من شائقة أنها يعني ما وهو بسيطة، عوامل
الصبيان يصاب الخطر. عوامل مع غالبًا الوضع هو فهكذا محدَّد. شخص لدى الحالة
يُعزى ما وهو التوحد، بمرض اإلصابة حاالت ظهور ويتواصل الفتيات، من أكثر باملرض
السابق يف صون يُشخَّ كانوا الذين املرىض صار إذ — التشخيص عمليات ن لتحسُّ جزئيٍّا
بمرض مصابني باعتبارهم اآلن صون يشخَّ «فصاميني» أو عقليٍّا» أسوياء كأشخاص«غري
ظل ويف مفهومة. غري تزال ال أخرى عوامل إىل أيًضا األمر يرجع ربما لكن — «التوحد»

الثالثي. التطعيم قصة ظهرْت هذا، الاليقني فراغ
إىل بالنسبة كفكرة التوحد حيال أيًضا غريب نحو عىل جذاب يشء ثمة كان
لغويٍّا، اضطرابًا التوحد يُعترب أخرى، أشياء بني فمن اآلخرين. واملعلِّقني الصحفيني
ممتًعا موضوًعا أيًضا يعترب لكنه الُكتَّاب، إىل بالنسبة حساًسا وتًرا يلمس قد ما وهو
تظهر التي االجتماعي التفكري يف القصور أوجه ألن فيه؛ للتفكري الفلسفي الصعيد عىل
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وأعرافنا معايرينا عن للحديث سببًا تمنحنا بالتوحد املصابني األشخاص خالل من
مبيًعا. الكتب أكثر من للعالم التوحدية والنظرة التوحد حول الكتب وصارت االجتماعية.
عرش الثالثة ذي جاكسون، لوك من جميًعا إلينا مقدَّمة الحكيمة الكلمات بعض هي ها
املراهقني إىل النصائح فيه يقدِّم كتابًا ألَّف والذي أسربجر، بمتالزمة واملصاب عاًما
ومتالزمة اجتماعيٍّا، املنعزلون واألذكياء «املسوخ، (بعنوان: التوحد بمرض املصابني

املواعدة: عن فيه يتحدث الذي الجزء من املقتطف هذا أسربجر»).

«لسُت حتى أو كبرية؟» مؤخرتي تبدو «هل مثل يشء عن الفتاة تساءلت إذا
اإلطراء». وراء «السعي هذا يُسمى يعجبني»، الفستان هذا كان إذا مما متأكدة
يف املرء يكون أن من بدًال إن يل يُقال لكن للغاية، فهمها يصعب أمور هذه
من يكون بالفعل، كبرية تبدو مؤخرتها إن الفتاة لهذه ويقول الرصاحة غاية
رائعة.» تبدين إنك سخيفة، تكوني «ال مثل: بيشء اإلجابة أكثر األدب قبيل
نفسه. الوقت يف وتطريها مزعًجا سؤاًال ببساطة تتفادى أنت بل تكذب، ال أنَت

الحقيقة! ذكر يف مقتصًدا كن

التوحد، طيف اضطراب أو أسربجر، بمتالزمة األشخاص من متزايدة أعداد ص تُشخَّ
األطوار» «غريبي يُعتربون ربما كانوا الذين البالغني أو األطفال شخصيات وصارْت
أسربجر». متالزمة «سمات لديهم أن إىل اإلشارة خالل من متكرِّر نحو عىل طبيٍّا تُصنَّف
مشابهة أبعاًدا الحقيقي غري التشخيص من فئًة باعتباره التوحد تصنيف تنامي اتخذ
فيما الخاصة آراؤك لديك تكون ربما — الطفيف» القراءة «عرس متالزمة لتشخيص
نشعر جميًعا جعلنا التشخيص لهذا الواسع واالنتشار — ال أم مفيدة العملية هذه كانت
شخصية عالقة أساس عىل كلٌّ التوحد، وغموض أعجوبة يف املشاركة نستطيع بأننا

الثالثي. التطعيم حيال باملخاوف
األشخاص ومعظم النمو، يف شامًال اضطرابًا الحقيقي التوحد كان إذا إالَّ بالطبع،
العاَلم حول الغريبة نظرهم وجهة عن األطوار غريبة ُكتبًا يكتبون ال بالتوحد املصابني
وطبيعي بسيط رسدي بأسلوب االجتماعية ومعايرينا أعرافنا عن الكثري لنا تكشف التي
الظهور مهارات بالتوحد املصابني األشخاص معظم يمتلك ال باملثل، ساحر. نحٍو عىل
الوثائقية أفالمها يف وترويجها بدعمها كثريًا اإلعالم وسائل استمتعت التي اإلعالمي
عىل العزف أو العقلية، الحسابية العمليات يف ا» حقٍّ «مدهًشا املرء يكون أن مثل الرديئة،

القريب. األفق يف حرية يف التحديق مع عليها املتعارف العزف معايري وفق البيانو
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الناس معظم أذهان إىل يتبادر ما هو األشياء من النوع هذا أن حقيقة ولعل
الخرايف الطابع إضفاء عىل شهادًة يجعلها ما هو عقولهم إىل «التوحد» كلمة ورود عند
ممارسة طبيب وهو فيتزباتريك، مايك يقول تشخيصالتوحد. عىل املتناقضة و«الشعبية»
صفعك؛ يريد سيجعالنه املوضوع حول سؤالني ثمة إن بالتوحد، مصاب ابن له عامة،
مهارات أي ابنك لدى «هل واآلخر: الثالثي؟» التطعيم التوحد سبب أن تعتقد «هل األول:

خاصة؟»

بلري ليو (6)

يف ليو. اسمه جميل صغري رضيع طفل يف الكربى العامة الصحية الكارثة تمثَّلِت لكن
الثالثي، التطعيم ى تلقَّ قد الرضيع ابنهم كان ما إذا بلري عائلُة ُسئلْت ،٢٠٠١ ديسمرب
كان إذا ما بتوضيح يسعدون اآلخرين الساسة معظم كان السؤال. عن اإلجابة فرفضوا
أن الناس يصدِّق أن يمكن كيف ر تتصوَّ أن يمكنك لكن ال، أم التطعيم وا تلقَّ قد أطفالهم
عن الجميع حديث ظل يف خاصة أبناءها، م تُطعِّ ال التي العائالت نوع من كانت بلري عائلة
للخطر، ويعرِّضونه ابنهم، مون يُطعِّ كانوا ربما أنهم من وقلقهم الجماعية»، «الحصانة

أمنًا. أكثر الشعب أفراد بقية يصبح حتى
شريي صديقات ألقرب املكثَّف الظهور خالل من خاص نحٍو عىل املخاوف ثارِت
حياة»، و«مدرِّبة الجديد، العرص إىل تنتمي خبرية كابلن كارول كانت ومساعدتها. بلري
يقيضعقوبًة ًرا مزوِّ كان فوسرت، بيرت صديقها، أن من الرغم عىل اجتماعية»، و«شخصية
إن أيضا ويقول العقارية، صفقاتها إجراء يف بلري عائلة يساعد فوسرت كان السجن. يف
الذي تمبل، جاك هو الجديد، العرص إىل ينتمي معاِلج إىل ليو اصطحبت بلري عائلة
والعالج واألعشاب، املثلية، واملعالجة الكريستايل، البندول حركة خالل من العالج عرض
حديقته يف الحديث الحجري العرص إىل ترجع التي الحجر دوائر داخل الخطو خالل من

الخلفية.
شخصيٍّا، مصداقية أيَّ فوسرت مزاعم يف أرى أن يمكن درجٍة أي إىل أعرف لسُت
يف واسع نطاق عىل انتشارها يف تمثَّل الثالثي التطعيم حيال املخاوف عىل ذلك أثر لكن
أرجحة عىل وافق املتحدة اململكة وزراء رئيس إن لنا فقيل الوقت. ذلك يف اإلعالم وسائل
بالطبع) الفصل، يف زمالئه ثَمَّ (وِمن لوقايته ابنه رأس فوق كريستاليٍّا بندوًال تمبل
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بعض تمبل بإعطاء لشريي سمح توني وأن األملانية، والحصبة والنكاف، الحصبة، من
برطمانات يف تمبل بها احتفظ التي أظافره، قصاصات وبعض شعره من خصالت
ملعرفة الربطمان فوق بندوله أرجحة إىل فقط يحتاج كان إنه وقال كحول. عىل تحتوي

مريًضا. أم عفيٍّا واألظافر الشعر صاحب كان إذا ما
تمبل زعم هذا، الكريستايل البندول فباستخدام بالتأكيد. صحيحة األشياء بعض
مثل أسماءً تحمل عالجات يبيع وكان سماوية. أجسام من طاقة تسخري عىل قدرته
، لديَّ ل املفضَّ والعالج املوزة»، «ساق القرد»، «عيص النتن»، «الزبد الربكانية»، «الذاكرة
كتابه مقدِّمَة يورك دوقُة كتبْت فقد واسعة، عالقات ذا رجًال أيًضا كان «سفنكرت».
ح رصَّ وقد السخافة). غاية يف (كتاب تمبل» لجاك االستثنائية العالج أساليب «املعالج:
لحظة منذ أمهاتهم أثداء من يرضعون الذين الرُّضع األطفال بأن ميل» «دييل لصحيفة
لحقنة بديًال مثليٍّا عالًجا أيًضا باع إنه بل األمراض، جميع ضد مناعًة يكتسبون ميالدهم

الثالثي. التطعيم

يف أثداءهن يضعن أن يجب الطفل والدة عند أنه الحبليات مريضاتي «أُخرب
األمر يستغرق ما عادًة ي. ِّ الرسُّ الحبل يف النبض يختفي حتى أطفالهن أفواه
الطفل، إىل لألم املناعي الجهاز ينقلن بذلك، القيام خالل من دقيقة. ٣٠ حوايل
أي إىل يحتاج لن ثَمَّ وِمن كامل؛ بشكل يعمل مناعي جهاز لديه سيتوافر الذي
أسدى قد كان إذا ما عىل التأكيد باألمس تمبل السيد رفض وقد … تطعيم»
النساء اتَّبَعِت «إذا قال: لكنه ليو. رضيعها م تُطعِّ بأالَّ بلري السيدة إىل نصيحًة

الثالثي.»2 التطعيم حقن إىل أطفالهن يحتاج لن نصيحتي،

٢٠٠١ ديسمرب ٢٦ ميل»، «دييل صحيفة

عالج خبرية وهي كابلن، سيلفيا كارول، والدة زيارة عىل أيًضا تداوم بلري شريي كانت
الخصوص وجه عىل نشاط فرتة ثمة «كانت قائلًة: ميل» «دييل صحيفة ونَرشْت روحي.
أسبوعيٍّا، مرات ثالث أو مرتني من أكثر شريي إىل تذهب سيلفيا كانت عندما الصيف يف
التي الفاكسات صفحات عدد بلغ فرتات ثمة وكانت بينهما. يومي شبه اتصال مع
الطب معاِلجي من كثري جانب إىل — سيلفيا كانت صفحات.» عرش ترسلها شريي كانت
أكثُر (نصح الثالثي التطعيم الستخدام رشسًة مناهضًة — معظمهم يكن لم إن البديل،
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استخدام بعدم صارم بشكل الرأي استطالعات أحد يف البديل الطب معالجي نصف من
قائلة: تليجراف» دييل «ذا صحيفة وكتبت التطعيم).

التطعيم موضوع وهو أال للغاية؛ سياسيٍّا موضوًعا يُعترب قد ما إىل ننتقل
يف تسبَّبوا ثم الثالثي، التطعيم الستخدام علنيٍّا تأييًدا بلري عائلة أبدت الثالثي.
أم ليو رضيعهم تطعيم جرى قد كان إذا بما الترصيح رفضهم بسبب غضب
أشعر استخدامه. ضد «أنا تقول: إذ برأيها؛ اإلدالء يف كابلن سيلفيا ترتدد ال ال.
فيما األمر مناط لعل صغار. ألطفال منه كبرية جرعات إعطاء إزاء بالصدمة
بالنسبة فيها. التطعيمات يضعون التي ية مِّ السُّ املادة هو األدوية بهذه يتعلَّق

للسخرية. مثريًا أمًرا الثالثي التطعيم يُعترب صغري، طفل إىل
إلنكار املقدمة األدلة وجميع التوحد. يسبِّب الثالثي التطعيم أن يف شك ال
السليم والتفكري املنطق ألن شك؛ محل القديمة، الطب مدرسة من اآلتية ذلك،
أن تعتقد أال الثالثي. التطعيم يف سمية مادة ثمة أن إىل بد ال حتًما سيدالنك
رسيًعا، ليس كثريًا، ليس ال، بذلك؟ ستسمح هل صغري؟ طفل عىل سيؤثر ذلك

الخاطئة.» الرتكيبة باستخدام

كابلن وكارول بلري شريي أن — رخيصة تشهري عملية من كجزء شك ال — أيًضا نُرش
يُعتقد كان الذي الضوء، وتستشري «تطفئ سيلفيا يجعل أن عىل الوزراء رئيس شجعتا
ما ليقرر بندولها» استخدام خالل من إلًها، أو سماويٍّا كيانًا كونه يف سيلفيا ِقبَل من
ديسمرب يف املوضوع، نناقش نزال ال وبينما آمنًا. العراق عىل الحرب خوض كان إذا
حيث باملكسيك؛ تمازكال، يف بلري عائلة عطلة إىل تايمز» «ذا صحيفة أشارت ،٢٠٠١
الشاطئ، عىل كبري هرم داخل البعض بعضهم أجساد فوق والطني الفواكه يفركون كانوا
الجديد. العرص طقوس أحد الجديد؛ االنبعاث طقس يمارسون كانوا بينما يرصخون ثم

العالم. يف السالم ق تحقُّ تمنَّْوا ثم
عندما فيه الناس يفكِّر كان ما هو هذا أن إالَّ أقول ال هذا. بكل مقتنع إنني أقول ال
الثالثي التطعيم رضيعهم أعَطْوا قد كانوا إذا ما علنًا يوضحوا أن بلري عائلة رفضت
من حدًسا هذا ليس وصوب. َحَدب كل من عليهم مفتوحًة الجحيم أبواب كانت بينما
املكتوبة اإلخبارية القصص جميع من املائة يف وثالثني اثنتني نسبة أشارت فقد جانبي،
ال أم التطعيم ى تلقَّ قد بلري ليو كان إذا ما إىل الثالثي التطعيم حول العام ذلك يف
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أكثر أحد هو ذلك وكان منها)، فقط املائة يف ٢٥ يف إليه أشري ويكفيلد أندرو (حتى
العامة كان فقد الشعبية؛ االستطالعات يف القصة بشأن باألذهان التصقت التي الحقائق
عىل ا ً مؤرشِّ باعتباره التطعيم بلري ليو ي تلقِّ إىل ينظرون — تماًما مفهوم أمر وهو —
إذا ا، رسٍّ األمر يكون أن ينبغي لَم كثريون يستوعب ولم التطعيم، يف الوزراء رئيس ثقة

األساس. من االهتمام يستحق موضوًعا يكن لم
أكثر أنه رأوا الذي الخصوصية، يف طفلها حق إىل بلري عائلة أشارت ذلك، غضون يف
خطوة يف قرَّرت، بلري شريي أن اآلن املدهش ومن ناشئة. عامة صحية أزمة من أهمية
ذلك يف األهمية غاية يف كان الذي املبدأ ذلك عن التخيل املربحة، الذاتية لسريتها تسويقية
عن مكثَّف بشكل له ج ُروِّ الذي كتابها يف باستفاضة بالكتابة شريي تكتِف ولم الوقت،
قد كان إذا عما أيًضا كتبت لكنها ليو، يف الحمل إىل أفضت التي املحدَّدة الجماع مرَّة
التطعيمات كانت إذا ما إىل وضوح يف تشري ال أنها يبدو لكن نعم، (تقول التطعيم ى تلقَّ
ا مهتمٍّ أَُعد لم صدًقا، حقنه. جرى متى أيًضا توضح لم بل منفرد، بشكل له أُعطيْت قد

األشخاص). هؤالء يقوله بما
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القومية. الصحف يف الثالثي التطعيم حول اإلعالمية القصص :1-16 شكل
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الواقعة هذه كانت ًصا، وتلصُّ ابتذاًال إليك بالنسبة يبدو قد ذلك كل أن من الرغم عىل
رحيل وعام بامتياز، بلري ليو عام هو ٢٠٠٢ عام كان الثالثي. التطعيم تغطية يف أساسية
للموضوع، اإلعالمية التغطية ذروة يمثِّل وكان امللكي، املجاني املستشفى عن ويكفيلد

للغاية. كبري بهامش

القصص؟ هذه ن تتضمَّ كانت ماذا (7)

التحليل يف النطاق محدودة صناعة َخْلق إىل الثالثي التطعيم حيال املخاوف أفضِت
البحوث مجلس نَرش ،٢٠٠٣ عام يف التغطية. عن معروف كبري قدٌر ثمة لذا اإلعالمي؛
وهي للعلم، العامة فهم يف اإلعالم وسائل دور حول بحثية ورقًة واالجتماعية االقتصادية
من الفرتة يف الكربى اإلعالم وسائل يف العلمية القصص جميع من َعيِّنة استقت ورقة
التطعيم حول املخاوف تغطية ذروة شهد الذي العام وهو ،٢٠٠٢ سبتمرب إىل يناير
التطعيم حول تدور العلمية القصص جميع من املائة يف عرشة نسبة كانت الثالثي.
األغلب يف كانت التي املوضوعات أكثر أيًضا الثالثي التطعيم موضوع وكان الثالثي،
عىل للموضوع متابعني القراء كان (إذن الصحف إىل خطاباٍت القراء إرسال تستدعي
مقاالت يف عنها يُكتب كان التي األغلب يف العلمية املوضوعات أكثَر وكان واضح)، نحٍو
الدوام. عىل الصحفية املوضوعات أطول نرش عن وأسفر االفتتاحية، املقاالت أو الرأي
مدى عىل تغطية بأقىص حظيت التي العلمية املوضوعات أكرب الثالثي التطعيم كان لقد

سنوات.
من األرجح عىل تُكتب االستنساخ، عن أو وراثيٍّا، لة املعدَّ األغذية حول املقاالت كانت
كبرية بصورة الصحفيني هؤالء تنحية يجري كان لكن متخصصني، علميني صحفيني ِقبَل
العلمية القصص أهم من املائة يف ثمانني يغطي كان إذ الثالثي؛ التطعيم موضوعات يف
أمور حول ونصائح تعليقات ى نتلقَّ رصنا وفجأًة، متخصصني. غري صحفيون العام يف
األغلب يف به يخربوننا ما كل كان أشخاص من األوبئة وعلم املناعة علم مجال يف دة معقَّ
نايجيال من كلٌّ فكتبْت عشاء. حفل إىل طريقها يف وهي أجنبية ملربِّية حدث طريًفا شيئًا
أمثلة وهي — فوردرمان وكارول يل-بوتر، وليندا مور، وسوزان بريفز، وليبي الوسون،
يف نافخات الثالثي، التطعيم حيال أساس غري عىل القائمة مخاوفهن عن — فقط قليلة
املناِهضة الضغط جماعة عن معروًفا صار نفسه، الوقت يف مرتفع. بصوت الدعاية أبواق
ممكنًا؛ ذلك كان متى املتخصصني غري الصحفيني استهداف الثالثي التطعيم الستخدام
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يف املتخصصني املراسلني عميل بشكل يتجنَّبون فيما اإلخبارية، بالقصص يمدُّونهم حيث
العلمية. أو الصحية الشئون

عملية عىل سلبيٍّا تأثريًا أثَّر يشء ثمة كان إذا قبُل. من رصُده جرى نمط هذا
يف املتخصصني الصحفيني أن حقيقة فهو والعامة، والصحفيني، العلماء، بني التواصل
الرشاب احتساء خالل فمن الكربى. العلمية األخبار يغطُّون ال ببساطة العلمية الشئون
أحٌد يتأكَّد ال الوقت، معظم ذلك أعرف العلمية، الشئون يف املتخصصني الصحفيني مع

رسيعة. بمراجعة ولو يكتبونها التي الكربى القصص هذه صحة من
نرش تليا اللذين ني املهمَّ اليومني خالل هنا. عموميات عن أتحدَّث ال أخرى، مرة
إخباري «مقال كتابة تجِر لم ،١٩٩٩ فرباير يف وراثيٍّا لة املعدَّ املريعة» «األغذية قصة
متخصص صحفي ِقبَل من املوضوع حول افتتاحي مقال أو رأي، مقال أو واحد»،
أحد يقدِّم عندما أنه تحريره رئيس يُخرب علمي مراسل أي كان العلمية. الشئون يف
لدى الرسطان مرض يف وراثيٍّا املعدلة البطاطس تسبُّب حول العلمية نتائجه األشخاص
يف» تي «آي محطة يف أكشن» إن «وورلد برنامج يف بوستاي أرباد أشار مثلما الجرذان،
تجربة نُرشْت يحدث. مريبًا أمًرا ثمة أن بد فال إذن أكاديمية، مجلة يف تقديمها من بدًال
عليها؛ التعليق أحد يستطع لم بحيث طويلة فرتة بعد — بعام ذلك بعد أخريًا بوستاي
يشء كل عن الكشف جرى وعندما — األمر حقيقة يف فعل ماذا يعرف أحٌد يكن لم إذ

اإلعالمية. املخاوف تربِّر معلومات أي التجربة نتائج ن تتضمَّ لم محرتمة، مطبوعة يف
موضوع العلم يصبح عندما جانبًا املتخصصني املراسلني إزاحة عملية عىل ترتتَّب
الفرتات؛ هذه خالل معلومات كمصدر حتى بهم االستعانة وعدم األوىل، الصفحة أخبار
من الصحفية البيانات إىل ناقدة بآذان االستماع الصحفيون اعتاد لقد عة. متوقَّ نتائُج
املبيعات، ومسئويل التنفيذيني، العامة العالقات ومسئويل والساسة، الصحفيني، املسئولني
شكٍّا عام بشكل ويُظِهرون والنمائم، اإلشاعات ومروِّجي واملشاهري، املصالح، وجماعات
الالزمة املهارات الصحفيون يمتلك ال العلم، حالة يف لكن يسمعون. ما إزاء صحيٍّا طبيعيٍّا
أفضل يف موضوعي. بشكل وعيوبه مميزاته عىل بناءً نقديٍّا تقييًما علمي دليل لتقييم
كأشخاص، ُهويَّتهم خالل من «الخرباء» هؤالء أدلة صحة من ق التحقُّ سيجري األحوال،
— الدعائية الحمالت منظِّمي من وكثريٌ — الصحفيون يعتقد لصالحه. عملوا َمن ربما أو
بأنفسهم فخورين ويبدون العلمية، األطروحات إلحدى النقدي التقييم فحوى هو هذا أن

بذلك. يقومون حني
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— الفعلية التجريبية األدلة — للقصص العلمي املحتوى من التخلُّص يجري
جانبَِي كال من علمية بسمعة تتمتَّع شخصيات من محلها توجيهية عبارات وإحالل
حدٍّ إىل العلمية النصائح باعتباطية جامح شعور ترسيخ يف يُسهم ما وهو املناظرة،
تجريبية أدلة عىل اعتمادها ِمن أكثر — «الخبري» — اجتماعي دور عىل واعتمادها ما،
إىل تربز أخرى عنارص أن هذا من سوءًا األكثر ولعل الحال. يف للفهم وقابلة واضحة
رضيعه كان إذا بما الترصيح بلري توني رفض سياسية، موضوعات النقاش: واجهة
والتوسالت األضواء، عليه تُسلَّط «منشق» عاِلم الخرافية، القصص تطعيًما، ى تلقَّ قد

اآلباء. من العاطفية
املقِنعة، الجذابة اإلنسانية القصة هذه بمثل توجيهه يجري العامة، من عاقل فرٍد أيُّ
باعتباره آمٌن الثالثي التطعيم أن يزعم خبري أي إىل النظر يف تماًما الحق له سيكون

يدعمه. دليل أي غياب يف جاء قد الزعم هذا كان إذا خاصة ووقًحا، أخرَق
التطعيم قصُة بدْت وراثيٍّا، املعدلة األغذية قصة فمثل أيًضا؛ جذَّابة القصة كانت
مفاُده: شخصيٍّا مه أتفهَّ نموذج وهو بسيط، أخالقي نموذج مع ما نوًعا متالئمًة الثالثي
كانت إذا ما مسألَة لكنَّ الساسة. يف الوثوق يمكن وال الغالب، يف مراِوغة الكربى الرشكات
أهمية. ذات مسألًة تَُعد الصحيح اإلطار يف تقع واألخالقية السياسية الحدسية أفكارك
لكن رديئة، األدوية جميع أن أعتقد ألنني ليس األدوية؛ رشكات يف كثريًا أشك نفيس، عن
تيسء الرتويجية موادها رأيُت وألنني صالحها، يف ليست بياناٍت أخفْت أنها أعرف ألنني
ليس وراثيٍّا؛ لة املعدَّ األغذية حيال بالغًة شكوًكا لديَّ أن أيًضا وللمصادفة العلم. تمثيل
فريدة درجة عىل أنها أعتقد ألنني وليس التكنولوجيا، يف كامنة قصور أوجه أي بسبب
ستعالج منتجات إنتاج أجل من الجينات بني الجمع بني ما موضع ففي الخطورة. من
نطاق عىل الحيوية املضادات مقاومة لعالج جينات وإنتاج جانب، من الهيموفيليا مرض
ال لكن الوراثي، التعديل عملية لتنظيم معقوٌل وسٌط مساٌر يوجد آخر، جانب من واسع

كتقنية. الوراثي التعديل عملية حيال نوعه من فريد خطر أو بشدة الفت يشء يوجد
الوراثي التعديل عملية حيال بالغة شكوك لديَّ زالت ما ذلك، كل من الرغم عىل
من خطري نوع عن أسفرت ببساطة ألنها وذلك بالعلم؛ اإلطالق عىل لها عالقة ال ألسباب
املوسم، نهاية يف تموت التي املنهية»، «البذور وتُعترب الزراعة، مجال يف السلطة انتقال
النامي العالم ويف القومي املستوى عىل املزارعني، اعتمادية من تزيد التي الطرق إحدى
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املتعددة الرشكات أيدي يف العاملي الغذاء إمدادات تضع ذاته الوقت ويف سواء، حدٍّ عىل
الشناعة غاية يف رشكًة أيًضا مونسانتو تُعترب أكثر، تستقيص أن أردَت إذا الجنسيات.

املثال). سبيل عىل فيتنام، حرب خالل الربتقايل العامل ُمبيد صنعْت التي (هي
لة املعدَّ واألغذية الثالثي التطعيم ضد الخرقاء املحمومة، العمياء، الحمالت رصد عند
تنجح؛ املثلية «املعالجة بأن القائلة الطفولية األفكار سلسلة يعكس ما وهو — وراثيٍّا
بشعور اإلحساس يسُهل — مرك» رشكة عليها تَتََسرتَّ فيوكس لعقار الجانبية اآلثار ألن
ودور التنموية، املوضوعات حيال العارم غضبنا وأن السياسية، الفرص بضياع عميق
مساره تغيري يجري الرصيحة، الكربى الرشكات ممارسات وسوء مجتمعنا، يف الثروات
ويبدو خرافية. طفولية خياالت اتجاه ويف ومفيدة، صحيحة غاية أي عن بعيًدا ما بشكل
مع وقتك تُهِدر فأنَت إذن والصحة، والبيئة الكربى، بالرشكات ا حقٍّ تهتم كنَت إذا أنك يل

وويكفيلد. بوستاي أمثال الَهِذرين
أن حقيقة خالل من بالطبع، واإلعاقة، التعطيل من مزيًدا العلمية التغطية تواجه
لألذكياء، إهانًة ذاته حد يف هذا يبدو قد للغاية. الفهم صعب يكون أن يمكن املوضوع
ثمة كان لكن األشياء، معظم فهم عىل قادرين أنفسهم يتخيَّلون الذين الصحفيني، مثل
تصيغ أن بإمكانك كان عاًما، خمسني فقبل مؤخًرا. األمور د تعقُّ معدالت يف أيًضا تساُرع
معرفة خالل من مائدة، فوطة ظهر عىل إم» «إيه راديو جهاز عمل لطريقة كامًال تفسريًا
الفصل يف ِبلَّوري بمكشاف السلكي راديو مستقبل وتصميم بسيطة، مدرسية علمية
يستطيعان كانا الشباب، مرحلة يف أبواك كان وعندما تماًما. سيارتك يف الذي كذلك
معظم وراء الكامنة العلمية القاعدة َفْهم يستطيعان وكانا بنفسيهما، سيارتهما إصالح
فحتى اليوم. كذلك األمر يعد لم لكن يصادفونها، كانوا التي اليومية التكنولوجية األجهزة
هاتفه عمل طريقة تفسري يف بالغًة صعوبًة سيجد بالتكنولوجيا خربة األشخاص أكثر
األجهزة اكتسبِت ولقد وتفسريها، فهمها يف صعوبة أكثر صارت التكنولوجيا ألن النقال؛
أمًرا يبدو قد ما وهو األسود»، «الصندوق يشبه والغموض التعقيد من نوًعا اليومية

البذور. بُِذرِت لقد فكريٍّا. ًرا مدمِّ كونه عن فضًال مشئوًما
فما إذن العلم، من قليل َقْدر ثمة كان إذا األسايس. املوضوع إىل نعود أن يجب لكن
عام بيانات إىل بالعودة الثالثي؟ التطعيم عن املطوَّلة القصص هذه جميع يف «نُرش» الذي
إال ويكفيلد أندرو يذكر لم واالجتماعية، االقتصادية البحوث مجلس من املستقاة ٢٠٠٢
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القصة. يف األسايس الركن يمثِّل كان أنه إىل بالنظر غريبًا، يبدو ما وهو الباحثني، ربع
يف تتشكَّك كانت الطبية اآلراء من كبرية مجموعة ثمة بأن خاطئًا انطباًعا هذا وَخَلق
ذات التقارير ثُلث من أقلُّ أشار «منشق». واحد عاِلم مجرد وليس الثالثي، التطعيم
إال تُِرش ولم آمن، الثالثي التطعيم بأن القائلة الدامغة التجريبية األدلة إىل الكبري الحجم
األخرى التسعني الدول يف آمنًا الثالثي التطعيم اعتبار إىل فقط املائة يف ١١ بلغت نسبة

فيها. يُستخدم التي
اعتُِربْت إذ الدوام؛ عىل األدلة حول مستفيضة مناقشة عىل العثور النادر من كان
يجري كان تفسريها يحاولون األطباء كان وعندما التعقيد، غاية يف كهذه مناقشة
مفادها باهتة عبارات صورة يف تفسرياتهم اختزال يجري كان األسوأ، أو دائًما، إسكاتهم
النظر وجهة وضع يجري كان حياله. للقلق يشء أي وجود عدم أثبت» قد «العلم أن

املكلومني. اآلباء لدى العاطفية املخاوف مقابل يف هذه القارصة
الصحف، بعض جعلْت فقد ا؛ حقٍّ غريبة األمور صارت ،٢٠٠٢ عام انقضاء مع
سياسية حملة محور الثالثي التطعيَم تليجراف»، دييل و«ذا ميل» «دييل صحيفتي مثل
مقابلًة فريزر لورين فأَْجرت املحموم. الرتويج من نوًعا ويكفيلد مباركة وبلغت موسعة،
للمرىض «نصريًا باعتباره فيها ُوِصف تليجراف» دييل «ذا صحيفة يف نُرشْت معه حرصية
املقاالت من مجموعًة فريزر وكتبْت تجاهلها.» جرى قد مخاوفهم بأن يشعرون الذين
كاتبة جائزة عىل حصلت عندما مكافأتها ْت (وتلقَّ التالية السنة مدى عىل املشاِبهة
اها أتلقَّ أن أتوقع ال جائزة وهي ،٢٠٠٢ لعام الربيطانية للصحافة الصحية الشئون

شخصيٍّا).
مجلة يف وعائلته ومنزله، ويكفيلد، عن مبهًرا ًرا مصوَّ مقاًال بيكاردي جوستني قدَّمْت
بالنسبة الشعر المع وسيم، «بطل آندي أن فتخربنا السبت. يوم الصادرة «تليجراف»
نابضة اإلعجاب، إىل تدعو «عائلة عائلته؟ تبدو كيف املتوحدين.» األطفال عائالت إىل
ت تنصُّ أجهزة زرعْت خفية قًوى مواجهة يف بمصادقتها، تسعد التي العائلة بالحياة،
تختلق إنها ظاهريٍّا».» مفهومة «غري سطو عمليات يف الصحية املرىض ت سجالَّ ورسقْت
لرصاع هوليوودية صورة حول — هذا من أيٍّا أختلق ال إنني لك وأقسم — خياالت
تلعب التي روبرتس جوليا «أمام البطولة دور كرو راسل يلعب فيما البطويل، ويكفيلد

لطفلها.» العدالة تحقيق أجل من تناضل ِمقدامة وحيدة أمٍّ دور
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الثالثي التطعيم أمان عىل األدلة (8)

الثالثي؟ التطعيم استخدام أمان عىل األدلة ما إذن
عىل يعتمد ما وهو ، معنيَّ عالجي ل تدخُّ أمان عىل األدلة لبحث الطرق من عدٌد ثمة
الشخصيات إحدى انتقاء يف الطرق أبسط تتمثَّل له. توليه أن يجب الذي االنتباه مقدار
مستساًغا يبدو ال ذلك أن من الرغم عىل طبيبًا، يكون ربما والثقل، العلمية السلطة ذات
شخص أي من أكثر األطباء يف يثقون إنهم امُلستطَلعون يقول الرأي استطالعات (يف
النوع هذا يف القصور وجه يبنيِّ ما وهو آخر، شخص أي من أقل الصحفيني ويف آخر،

االستطالعات). من
شخصية ثمة كانت إذا تدقيق، دون تأثريًا أكثر أخرى شخصية انتقاء أيًضا يمكن
ذلك وغري الوطنية، الصحية الخدمات وهيئة امللكية، والكليات الطب، معهد كان تناسبك.
كافيًا يبدو فيما ذلك يكن لم لكن الثالثي، التطعيم استخدام أيَّدوا قد سات، املؤسَّ من
صدارة يف اآلتية العبارة جاءت املعلومات: بعض تقدِّم أن يمكنك ُمقِنًعا. يكون بحيث
آمن» الثالثي «التطعيم :mmrthefacts.nhs.uk الوطنية الصحية الخدمات هيئة موقع
لم لكن املفردة.3 الدراسات يف تفصيليٍّا البحث إمكانية للقارئ املوقع ر ووفَّ (حرفيٍّا).
يبدو ربما الصحية، املخاوف إحدى انتشار فبمجرد ، املدِّ وقف يف قليًال إال أيًضا هذا يُفلح

املخاوف. مصدر إىل أكثر االنتباه يجذب ما وهو بالذنب، إقراٍر بمنزلة تفنيد كل
بإجراء املرشوع قام وقد األخطاء، من خالية كوالبوريشن» «كوكرين تقارير تأتي
عدم إىل املراجعة وَخَلصِت الثالثي، التطعيم أدبيات حول منهجية نقدية بحثية مراجعة
يف إال املراجعة ظهور عدم من الرغم (عىل الثالثي التطعيم أمان عدم عىل دليل وجود
وسائل كانت التي للبيانات مراجعٍة عمليَة البحثية املراجعُة هذه أجرت .(٢٠٠٥ عام

ذلك؟ يدل عالَم ممنهج. بشكل تجاهلتْها قد اإلعالم
فثمة عليها؛ نقف التي املرتفعة األخالقية الصلبة باألرض نحتفظ أن أردنا إذا
أن تثبت قاطعة واحدة دراسة توجد ال أوًال: األدلة؛ بشأن فهمها إىل نحتاج قليلة أشياء
عىل مقنعة غري كانت خطري إنه تقول التي األدلة أن من الرغم (عىل آمن الثالثي التطعيم
عشوائيٍّا. وتوزيًعا ضابطة مجموعًة ن تتضمَّ تجربٌة املثال، سبيل عىل توجد، فال اإلطالق).
مختلفة، دراسات عدة من البيانات، من ضخم مستنقع ذلك، من بدًال علينا، يُعرض بل
بالتكلفة، تتعلَّق ألسباب البحث يف املتَّبَعة الخاصة طرائقها يف عيوبًا ن تتضمَّ جميعها
أسئلة عن اإلجابة يف القديمة البيانات استخدام يف شائعة مشكلة ثمة إلخ. والكفاءة،
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من الكثري ن تتضمَّ كانت ربما البيانات ومجموعات البحثية األوراق هذه أن هي قديمة،
األسئلة عن لإلجابة العالية بالكفاءة يتسم نحٍو عىل جمعها جرى التي املفيدة، املعلومات
هي حاجاتك، لتلبية مثالية ليست لكنها الوقت، ذلك يف بها ني مهتمِّ الباحثون كان التي

فقط. جيدة بيانات ربما
مقارنة»، «حالة دراسة عليه أطلقوا شيئًا املثال، سبيل عىل وآخرون، سميث أجرى
من شائًعا نوًعا هذا يُعترب العامة. املمارسة أطباء بحوث بيانات قاعدة باستخدام
تبحثه الذي باملرض املصابني األشخاص من مجموعة أخذ فيه يجري الدراسات،
ثمة كان ما إذا تبحث ثم به، املصابني غري األشخاص من أخرى ومجموعة (التوحد)،
املرض يسبِّب ربما أنه تعتقد الذي لليشء مجموعة كل تعرُّض حجم يف اختالف أيُّ

الثالثي). (التطعيم
قد تكون أن وآُمل — الدراسة تكاليف لْت تحمَّ التي الجهة بمعرفة تهتم كنَت إذا
وجد فقد الطبية. البحوث مجلس فهي — اآلن ذلك من فكريٍّا تطوًرا أكثر أصبحَت
األشخاص من بمجموعة استعانوا ثم بالتوحد، مصاب شخص ١٣٠٠ حوايل الباحثون
العمر، نفس يف بالتوحد، مصابني غري أشخاص من عشوائية عيِّنة ضابطة»؛ «كمجموعة
شيوًعا أكثر التطعيم كان إذا ما إىل الباحثون نظر ثم واملهنة. الجنس، نفس ومن
بني فرق أيَّ يجدوا ولم الضابطة، املجموعة لدى أم بالتوحد، املصابني األشخاص بني
مشابهة لدراسات منهجية نقدية بحثية مراجعًة أنفُسهم الباحثون أجرى املجموعتني.
لم البيانات، جمع خالل من أخرى، ومرة االسكندنافية، الدول ويف املتحدة الواليات يف

والتوحد. الثالثي التطعيم بني عالقة أيَّ يجدوا
تالحظها: أن آُمل ما وهي بالتأكيد، البحوث، من النوع هذا يف عملية مشكلة هناك
و«لم» تبحثهم الذين األشخاص يكون ربما لذا الثالثي؛ التطعيم الناس معظم ى» «يتلقَّ
ألسباب التطعيم آباؤهم رفض ربما — أخرى أوجه من عاديني غريَ التطعيم وا يتلقَّ
تلك تتعلَّق وربما — قائمة عضوية صحية مشكلة الطفل لدى أو ثقافية، أو أيديولوجية
الدراسة تصميم إطار يف عمله يمكنك مما الكثري هناك ليس بالتوحد. نفسها العوامل
تُجري أن — ذكرنا مثلما — املحتمل غري من ألنه املحتمل؛ املحري» «املتغري هذا حيال
التطعيمات فيها األطفال تعطي ال ضابطة ومجموعة عشوائيٍّا توزيًعا ن تتضمَّ دراسة
من املعلومات، بقية مع واحدة بوتقة يف بالنتيجة تُلقي بذلك إنك إذ عشوائي؛ نحو عىل
أن لضمان بعيًدا وآخرون سميث مىض اتفق، ومثلما الخاص. حكمك إىل الوصول أجل
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الورقة تقرأ أن يمكنك شئَت، إذا ة. معربِّ كانت بها استعانوا التي الضابطة املجموعة
ال. أم ذلك مع تتفق كنَت إذا ما وتقرِّر البحثية

بني مقارنة تجري حيث مقارنة»؛ «حالة دراسة «سميث» دراسة كانت إذن
مدى يف خاللها من البحث ويجري ق، تتحقَّ ال أو النتيجة لديهما ق تتحقَّ مجموعتني
بدراسة وآخرون مادسن قام الدنمارك، يف مجموعة. كل يف باملرض اإلصابة شيوع
مصابتني مجموعتني مقارنة تجري الدراسة هذه يف حشدية». «دراسة ى تُسمَّ عكسية،
الحالة هذه يف النهائية. النتيجة يف تغيري أي ثمة كان إذا ما بحث أجل من ال، أو باملرض
الحًقا التأكد يجري ثم ال، أو الثالثي التطعيم أفرادهما ى تلقَّ مجموعتان، تُشكَّل تحديًدا،

املجموعتني. بني األحوال من حال بأي مختلًفا بالتوحد اإلصابة معدل كان إذا مما
يف ُولدوا الذين األطفال جميع وشملْت — جدٍّا كبرية — كبرية الدراسة هذه كانت
ُهويَّة أرقام ن يتضمَّ نظام ثمة الدنمارك يف .١٩٩٨ وديسمرب ١٩٩١ يناير بني الدنمارك
التوحد، تشخيص حول املتوافرة واملعلومات التطعيم ت بسجالَّ تتصل مميزة، شخصية
هذا كان تقريبًا. الدراسة يف املشاركني األطفال جميع حالة متابعة باإلمكان جعل ما وهو
ْوها. يتلقَّ لم و٩٦٦٤٨ التطعيمات، وا تلقَّ قد طفًال ٤٤٠٦٥٥ ثمة كان إذ باهًرا؛ إنجاًزا
يف سواء مني، املطعَّ وغري مني املطعَّ األطفال بني فرق أي وجود عن النتائج تُسِفر ولم
وجود عن النتائج تُسِفر لم كما التوحد، طيف اضطرابات أو بالتوحد اإلصابة معدالت

التطعيمات. ي تلقِّ عند والعمر بالتوحد اإلصابة بني ارتباط
من الدراسة هذه إىل الثالثي التطعيم الستخدام املناهضة الحمالت منظِّمو استجاب
ال ما وهو التطعيمات، جراء ر يترضَّ األطفال من فقط صغريًا عدًدا بأن القول خالل
تشخيص يف الهائلة الطفرة عن مسئول الثالثي التطعيم بأن عاءاتهم ادِّ مع متوافًقا يبدو
األشخاص، من ا جدٍّ صغري لعدد رضر يف التطعيمات أحد تسبَّب إذا حال، أي عىل التوحد.
أي (أو آخر عالجي تدخل أي عن مختلًفا األمر يكون لن إذ مدهًشا؛ هذا يكون فلن

قصة. أي ثمة يكون لن وبالتأكيد جدل)، محل أمر وهو إنساني، نشاط
سجالت تنتهي الضخمة. الدراسة هذه مع مشكالت هناك الدراسات، جميع مع كما
إىل االنضمام تاريخ من األخري اليوم بعد (١٩٩٩ ديسمرب ٣١) التشخيص متابعة
من يكون لن واحد، عام عمر بعد به اإلصابة تتم التوحد ألن نظًرا لذا، الدراسة؛ مجموعة
للتوحد أعراض أي البحثية املجموعة يف الحًقا يولدون الذين األطفال يُظهر أن املحتمل
أن وبإمكانك الدراسة، يف هذا عىل الضوء تسليط جرى ولكن املتابعة. فرتة نهاية مع
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هذا يف أن أعتقد ال ال. أم لها اإلجمالية النتائج سيقوِّض هذا أن تعتقد كنَت إذا ما تقرِّر
فقد خرقاء. تكن لم التجربة أن عىل توافق ربما أنك وأعتقد رأيي، هذا كبرية. مشكلة

.١٩٩١ يناير من حال أي عىل التجربة أُجريت
ببساطة َوجدْت، التي البحثية، كوكرين مراجعة يف ستجدها التي األدلة نوع هو هذا
التطعيم سياسات تدعم الثالثي التطعيم وفاعلية أمان حول املتوافرة «األدلة أن شديدة،
انتشار معدالت تقليص بغرض تماًما الحصبة عىل القضاء إىل الهادفة الحالية الجماعي

األملانية.» والحصبة بالنكاف املرتبطة والوفيات املرض
والتي، راجَعتْها، التي لألدلة متعدِّدة انتقادات أيًضا كوكرين مراجعة نْت تضمَّ
املراجعة كانت التلفيق. من نوًعا ثمة بأن للزعم فرصًة كثريون معلِّقون انتهزها للغرابة،
يمثِّل الثالثي التطعيم أن مفادها نتيجة إىل التوصل اتجاه يف تسري البحثية النقدية
إىل املراجعة َخَلصِت فجأًة، ذلك، بعد لكن املحتوى، قرأَت إذا يزعمون، مثلما خطًرا،

خفي. سيايس ضغط إىل شك بال يرجع ما وهو مطمنئ، استنتاج
مناهضة حركة رواد إحدى وهي ميل»، «دييل يف الصحفية فيليبس ميالني غضبْت
يقل ال ما أن املراجعُة «ذكرِت اكتشَفتْه: أنها ظنَّت ما بسبب عارًما غضبًا التطعيمات،
تكن لم ويكفيلد أندرو ضد استُخدمْت التي الدراسات أشهر بني من دراسات تسع عن
تذكر لم أنها مندهش وأنا ذلك. ذكرْت بالطبع بنائها.» طريقة حيث من عليها يُعتمد

البحثية. األوراق نقد إىل «تهدف» كوكرين فمراجعات ذلك. من أكثر

اإلعالم وسائل يف العلمية «األدلة» (9)

كان القلق. يعترصهم آباء مجرد من أكثر هو ما ٢٠٠٢ عام يف الصحف لدى كان ولكن
صور ستتذكَّر تميض؛ األمور يجعل كان بما العلمية املعرفة من للغاية يسري قدر ثمة
النتائج عن وقصص ربما، الكمبيوتر، بواسطة التُقطْت التي املعدة وجدران الفريوسات

األشياء؟ تلك أذكر لم ملاذا املخربية.
الصحف يف نرشها يجري كان املهمة العلمية النتائج هذه أن وهو أَال واحد؛ لسبب
يمكن التي الحقيقية األكاديمية املجالت عدا فيما مكان كل يف بل املقابالت، ويف واملجالت،
«حرصيٍّا» ويكفيلد «كشف» املثال، سبيل عىل مايو، ففي بعناية. وتقييمها فيها قراءتها
وا تلقَّ معدتهم يف الفريوس يحملون كانوا الذين أولئك من املائة يف ٩٥ من «أكثر أن
قد ويكفيلد أن يبدو ال الحصبة.» ملرض املوثَّق الوحيد املصدر باعتباره الثالثي التطعيم
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يف يصدر ملوَّن ملحق يف ولكن األقران، ملراجعة تخضع أكاديمية مجلة يف هذا عن كشف
األسبوع. نهاية

عظيمة نتيجة عىل الحصول زاعمني مكان، كل يف الظهور يف آخرون أشخاص بدأ
بحث عن نُوِّه األقران. ملراجعة خاضعة أكاديمية ت مجالَّ يف بحوثهم نرش دون لكن ما،
صحف ويف «توداي»، برنامج يف شاتوك بول السيد يُدعى سندرالند يف الصيادلة ألحد
يعانون الذين األطفال من مميزة فرعية مجموعة إىل ل توصَّ إنه فيها قيل عديدة، قومية
مناهضة مواقع يف ا جدٍّ نَِشٌط شاتوك السيد إن الثالثي. التطعيم عن الناشئ التوحد من
اإلعالن بعد هذا املهم بحثه نرش إىل بعُد ل يتوصَّ لم أنه يبدو لكن اإلنرتنت، عرب التطعيم
«نرش برضورة ٢٠٠٢ عام يف الطبية البحوث مجلس توصية من الرغم عىل بسنوات، عنه

إيجابية.» بأطروحات الطبية البحوث مجلس إىل والتقدُّم البحث هذا
يف متخصص أطفال استشاري وهو كريجزمان، آرثر د. كان نفسه، الوقت يف
إنه واشنطن يف استماع جلسات يف يقول نيويورك، منطقة يف يعمل الباطنية األمراض
املناظري. باستخدام املتوحدين، األطفال أمعاء يف الشائقة النتائج أنواع جميع إىل ل توصَّ
صحيفة من مقتطف هو وها اإلعالم. وسائل يف كثريًا هذا عىل األضواء ُسلِّطِت وقد

تليجراف»: دييل «ذا

التي البحثية النتائج تدعم التي املستقلة البحوث أول أمريكا يف العلماء نرش
إنه إذ ا؛ مهمٍّ كريجزمان د. اكتشاف يُعترب ويكفيلد. أندرو د. إليها ل توصَّ
مزيج وجود من ويكفيلد د. إليه ل توصَّ الذي االستنتاج مستقل نحٍو عىل يدعم
وهو الصغار، األطفال عىل يؤثر واملخ املعدة أمراض من ر ومدمِّ محدَّد غري

زائًفا». «علًما باعتباره الصحة وزارة استبعَدتْه زعم

يَْجِر لم — األشياء هذه عن البحث يف الشديدة بالرباعة أتميز وأنا — معرفتي حدود يف
نتائج تدعم والتي كريجزمان، إليها ل توصَّ التي الجديدة العلمية البحثية النتائج نرش
لهذه أثر أي يوجد ال بالتأكيد أكاديمية؛ مجلة أي يف اإلطالق عىل ويكفيلد، أندرو بحوث
تقريبًا. الطبية األكاديمية املقاالت جميع يضم الذي املرسد وهو «ببميد»، موقع يف النتائج
إذا أخرى. مرة األمر أوضح إذن دعني هذا، أهمية سبب تستوعب لم إذا حال يف
رأي إىل تركن «ال فخر: يف يقول شعارها فسرتى لندن، يف امللكية الجمعية مباني زرَت
نرش أهمية هو الغريبة، اململة بطريقتي إليه، يشري هذا أن ر أتصوَّ أن أحبُّ ما أحد.»
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آرثر د. يزال ال عملك. إىل الناس يلتفت أن تريد كنَت إذا سليمة علمية بحثية أوراق
الثالثي التطعيم بني تربط التي األدلة إىل ل توصَّ أنه اآلن لسنوات يزعم كريجزمان
كما بها الزعم يف االستمرار فبوسعه نتائجه، يَنرش لم إنه وإذ املعدة. وأمراض والتوحد
تكمن قد التي القصور أوجه نرى أن يمكننا ال بالضبط، فعل ما نرى حتى ألنه يشاء؛
غري أشياء قاس ربما جيًدا. البحث يف املشاركني ينتِق لم ربما اتبعها. التي األساليب يف
يفعله ما هو هذا ألن أبًدا؛ نعرف فلن رسمية، بصورة فعل ما يكتب لم إذا صحيحة.
ال. أم سليمة نتائجهم كانت إذا مما يتأكدوا حتى ويحللونها البحوث، يكتبون العلماء:

أكاديمية ت مجالَّ يف بحوثهم نتائج نرش يف وآخرين كريجزمان إخفاقات تكن لم
بعد يحدث األمر يزال ال األمر، حقيقة يف منفصلًة. حوادَث األقران ملراجعة خاضعٍة
صحيفة كتبت فقد أخرى. مرة تماًما نفسه اليشء حدث ،٢٠٠٦ عام ففي سنوات. مرور
والتطعيم التوحد بني العالقة يعضدون األمريكيون «العلماء قائلة: تليجراف» دييل «ذا
التطعيم بني عالقة وجود يخشون «العلماء يقول: خربًا ميل» «دييل ونرشت الثالثي.»
أمريكية «دراسة قائلًة: بيوم بعدها تايمز» «ذا صحيفة رصخْت بينما والتوحد.» الثالثي

والتوحد.» الثالثي التطعيم بني عالقة وجود مزاعم تدعم
عرض عىل تعتمد هذه املخاوف قصص كانت لقد هذه؟ مخيفة جديدة بيانات أي
ِقبَل من بعد، يكتمل لم بحث عىل سينعقد، كان مؤتمر يف كبري، ملصق عىل تقديمي
أكاديمية. مجلة أي يف بعُد فيما أبًدا تظهر ال بحوث عن اإلعالن يف سابق تاريخ له رجل
هو بذلك قام َمن كان سنوات، بأربع بعدها للدهشة، مثري أمر وهو الحقيقة، يف
جينية مادة اكتشف فقد املرة: هذه مختلفة القصة كانت أخرى. مرة كريجزمان آرثر د.
بعض يف التطعيم خالل من تُحقن التي الحصبة سالالت إحدى خالل من إيه) إن (آر
إذا األمعاء. يف مشكالت ولديهم بالتوحد مصابني أطفال من األمعاء من املأخوذة العينات
عام بحلول كانت التي ويكفيلد، نظرية مع سيتالءم كان أنه بد فال صحيًحا، هذا كان
يعمالن طبيبان وكريجزمان ويكفيلد أن أيًضا نذكر ربما للتداعي. طريقها يف ٢٠٠٦
تقدِّم األمريكية املتحدة الواليات يف خاصة توحد عيادة وهي هاوس»، «ثوتفول يف مًعا

النمو. الضطرابات مألوفة غري عالجات
املنشورة غري كريجزمان مزاعم أحدث أن ح لتوضِّ تليجراف» دييل «ذا مضتصحيفة
واآلخر ويكفيلد، أندرو د. أجراه ١٩٩٨ عام إىل أحدهما يرجع مشابهني بحثنَْي يستنسخ
— األمر عن يقال ما أقل وهو — هذا كان أولريي. جون للربوفيسور ٢٠٠٢ إىل يرجع
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تتالءم ويكفيلد أجراها ١٩٩٨ عام إىل ترجع بحوث توجد فال للحقائق. تشويًها يمثل
أعتقد أجدها. أن يمكن حيث «ببميد» يف األقل عىل تليجراف»، «ذا صحيفة ادِّعاء مع
يف املنشورة السمعة سيئة البحثية والورقة إليه املشار البحث بني خلطت الصحيفة أن
نقضها جرى قد كان ٢٠٠٤ عام بحلول التي الثالثي، التطعيم حول النست» «ذا دورية

جزئيٍّا.
يف الحصبة من جينيَّة ملادة آثار عىل العثور إىل تشريان بحثيَّتان ورقتان هناك لكْن
َعْقد، نصف مدى عىل هائلة إعالمية تغطيًة البحثيتان الورقتان هاتان ْت وتلقَّ األطفال.
تشري التي املنشورة األدلة بشأن الصمَت ملتزمًة اإلعالم وسائل ظلَّْت ذلك من الرغم وعىل

اآلن. سنرى مثلما الورقتان، إليها لْت توصَّ التي اإليجابية النتائج صحة عدم إىل
ن وتتضمَّ ،٢٠٠٢ عام يف وآخرين، كاواشيما تأليف من الورقتني هاتني إحدى كانت
ضد التطعيم مصل من جينية مادة وجود فيها وُزِعم مؤلِّفيها، كأحد ويكفيلد اسم
محاوالت خالل من االدِّعاء هذا عىل الشك من ظالٌل تخيِّم الدموية. الخاليا يف الحصبة
بحوثه إىل أرشنا الذي الدكتوراه طالب شادويك، نيك شهادة خالل ومن النتائج، تكرار

البحثية. الورقة هذه عىل يعتمد يَُعد لم نفسه ويكفيلد أندرو حتى سابًقا.
أيًضا ويكفيلد ن وتتضمَّ ،٢٠٠٢ عام من أولريي إىل ترجع الثانية البحثية الورقة
األنسجة عينات يف إيه» إن «آر جزيئات وجود عىل أدلٍة عن أسفرْت مؤلِّفيها. أحد باعتباره
النتائج مصدر أخرى، مرة الالحقة، التجارب من مزيد وأظهر األطفال. من املأخوذة
يف األدلة يبحث باستن ستيفن الربوفيسور كان عندما ،٢٠٠٤ عام ويف الزائفة، اإليجابية
الزيارات إحدى خالل — له ُمرٍض نحو عىل أثبت كيف أوضح القانونية، املعونة قضية
األساليب اتباع وعدم التلوث بسبب زائفة كانت اإليجابية النتائج هذه أن — أولريي ملخترب
من للتأكد ضابطة» «مجموعات أي وجود عدم أوًال، فأوضح، كاٍف. نحو عىل التجريبية
آثاًرا الباحث يتقىصَّ عندما كبري خطر مصدر التلوث (يُعترب اإليجابية النتائج صحة
لضمان العموم وجه عىل «خالية» عينات الباحث يستخدم لذا الجينية؛ للمواد طفيفة
املاكينات يف معايرة مشكالت وجد كما أمراض)، أي من خالية جينية مواد عىل الحصول
ذلك. من أسوأ هو وما النتائج، تدوين ت سجالَّ يف ومشكالت التجربة، إجراء يف املستخَدمة
املحاكم إحدى أمام املنظورة القضايا إحدى يف بالغة استفاضٍة يف هذا كلِّ إىل أشار وقد
كامًال تفسريه قراءة تستطيع .٢٠٠٦ عام يف التطعيم وعقاقري التوحد حول األمريكية
التفسري. هذا إىل باإلشارة املتحدة اململكة يف صحفي أي يأبه لم ولدهشتي اإلنرتنت. عىل
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واسعة إعالمية تغطيًة عالقٍة وجوَد تزعمان اللتان البحثيتان الورقتان هاتان ْت تلقَّ
كريجزمان. ادِّعاءات مع حدث مثلما الوقت، ذلك يف

به يخربوك لم ما (10)

دراسة ثمة كانت فايرولوجي» ميديكال أوف «جورنال دورية من ٢٠٠٦ مايو عدد يف
حقيقة يف نُرشْت قد كانت هذه أن إالَّ كريجزمان، إليها أشار التي للدراسة للغاية مشابهة
للحصبة إيه» إن «آر جزيئات عن تبحث الدراسة كانت وآخرين. أفزال تأليف من األمر،
كثريًا يشبه ما وهو الثالثي، التطعيم ي تلقِّ بعد النكويص بالتوحد املصابني األطفال يف
كانت إنها حتى الفاعلية، غاية يف أدوات واستخدمْت املنشورة، غري كريجزمان دراسة
أعداد تحديد إىل تصل الدقة من درجة عىل للحصبة إيه» إن «آر جزيئات تحديد تستطيع
جزيئات ظهور يف الثالثي للتطعيم تأثري عامل أيَّ الدراسة تَِجِد لم املفردة. الجينات نسخ
تلقيها. يجري التي السحرية التطعيمات يف املستخدمة الحصبة سالالت يف إيه» إن «آر

الصحافة. ِقبَل من ا تامٍّ تجاهًال الدراسة القِت املخيفة، غري النتيجة هذه بسبب ربما
القصور أوجه وتحديد أقرأها، أن أستطيع كاملًة، نُرشْت قد الدراسة كانت وملَّا
واألساليب البيانات نقد حول يدور العلم إن إذ ذلك؛ عمل يف بالغة بسعادة وأشعر فيها،
جميع ن تتضمَّ الواقعي العالم ويف الوهمية. الصحفية البيانات وليس علنًا، املنشورة
القصور أوجه تكون ما وغالبًا أقل. أو أكرب بدرجة القصور، أوجه بعض الدراسات
كانوا التي األنسجة عىل العثور الباحثون يستطع لم املثال، سبيل عىل فهنا، عملية؛ هذه
موافقة عىل الحصول من يتمكنوا لم ألنهم تجربتهم؛ يف مثالية بصورة سيستخدمونها
عينات وأَْخذ القطني، البزل مثل لية تدخُّ طبية بإجراءات للقيام املهنة أخالقيات لجنة
ولكن العينات، هذه مثل عىل الحصول يف ويكفيلد (نجح األطفال من املعدة من أنسجة
الطبي باملجلس املهني السلوك لجنة من استماع لجلسة حاليٍّا يخضع أنه نتذكَّر أن يجب

املوضوع). حول العام
إنهم قيل أطفال من املوجودة، العينات بعض اقرتاض بإمكانهم كان بالتأكيد
الورقة يف يشريون ذلك. يف فكرَت ربما كذلك؟ أليس التطعيمات، ي تلقِّ جراء روا ترضَّ
إذا — الثالثي التطعيم الستخدام املناهضني الباحثني سؤال حاولوا أنهم إىل البحثية
عينات بعض اقرتاض يستطيعون كانوا إذا عما — منصف غري اصطالًحا هذا يكن لم

بالتجاهل.4 قوبلوا أنهم إال عليها، بحوثهم ِليُجروا يستخدمونها التي األنسجة
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عىل وسيلة أي يف اإلعالم، وسائل يف وآخرين أفزال تجربة إىل اإلشارة تجِر لم
الصحفي. عمودي عدا فيما اإلطالق،

األكاديمية الدورية يف أخرى كربى بحثية ورقة نُرشْت فقد منعزلة؛ حالة هذه ليست
— اإلعالمي الصمت لحلقة استكماًال — قليلة بشهور بعدها «بيدياتريكس» الرائدة
كاواشيما تجربتا عنها أسفرْت التي األوىل النتائج أن إىل بالغة بقوة أخرى مرة أشارت
سوزا دي استنسخ حقيقية. غري إيجابية نتائج إال تمثِّل وال صحيحة، غري وأولريي
من الحرص من وبمزيد الدقة، بالغ نحو عىل السابقة التجارب تجربتهم يف وآخرون
ربما التي املحتملة الطرق أثر ْت تقفَّ قد التجربة أن األمر يف ما أهم ولعل الجوانب. بعض

املدهشة. النتائج بعض إىل لْت وتوصَّ الحقيقية، غري اإليجابية النتائج ق لتحقُّ ْت أدَّ
إذ آر»؛ يس «بي تكنولوجيا يف شائًعا أمًرا الحقيقية غري اإليجابية النتائج تُعترب
الباحث يبدأ لذا إيه»؛ إن «آر جزيئات الستنساخ إنزيمات استخدام خالل من تعمل إنها
ونسخها «تكبريها»، ذلك بعد يجري التي الَعيِّنة، يف اإلنزيمات من قليلة كمية باستخدام
بجزيء بالبدء عليه. التجارب وإجراء للقياس منها يكفي ما يتوافر حتى مرة، بعد مرة
جزيء مليار ١٠٠ توليد آر» يس «بي تكنولوجيا تستطيع الجينية، املادة من واحد
تكنولوجيا خالل من تجري التي العملية تعترب لذلك، ونظًرا ا؛ جدٍّ وجيزة فرتة يف مشابه
بريئون أشخاص يُخربك قد مثلما — التلوث تجاه الحساسية غاية يف آر» يس «بي
وتنظيف الحذر، غاية يف يكون أن الباحث عىل لذا — السجن قيود تحت يرزحون كثريون

أخرى. إىل خطوة من االنتقال عند املتخلِّفة اآلثار
ربما أولريي أسلوب أن أيًضا سوزا دي وجد التلوث، حيال املخاوف إثارة عن فضًال

إيه». إن «آر جزيئات من املقصودة غري األجزاء من قصد دون م ضخَّ قد كان
ر، تتطوَّ فالتقنيات أفراد. لباحثني ًها موجَّ نقًدا ذلك من أيٌّ يُعترب ال واضحني: لنكن
جميًعا النتائج من التأكد عمليات تعترب وال النتائج، تكرار يمكن ال األحيان بعض ويف
محل كانت أولريي مخترب معايري أن إىل تشري باستن شهادة أن من الرغم (عىل عملية
األصلية املخيفة البيانات تناولت ما رسعان اإلعالم وسائل أن للدهشة املثري لكن إشكال).
الدراسة هذه تجاهل جرى فقد الجديدة. املطْمِئنة البيانات تماًما تجاهلت ثم تفصيليٍّا،
وجرت اإلعالم. وسائل ِقبَل من باإلجماع قبلها، أفزال تجربة مثل سوزا، دي أجراها التي
لم رويرتز وكالة نرشتْها مقالة ويف الصحفي، عمودي يف تقديري، وفق الدراسة، تغطية
تحدَّث التي املدونة (وهي الرئيسية الباحثة صديق مدونة يف تعليق ويف أحد، إليها يلتفت

آخر.5 مكان أي يف الدراسة إىل اإلشارة تجِر ولم بصديقته). افتخاره مدى عن فيها
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تنرش فالصحف ا؛ جدٍّ متوقع أمر هذا إن ا، جدٍّ منطقي نحو عىل تقول، أن يمكنك
آمن. ما شيئًا أن إىل يشري بحث يخرج أن كبرية لدرجة شائًقا أمًرا يعترب وال األخبار،
ل تتحمَّ اإلعالم وسائل بأن — مراء عىل ينطوي نحو عىل ربما — سأدفع كنُت لكنني
وأيًضا البحوث»، من «مزيد إجراء بنفسها طالبت ألنها الحالة؛ هذه يف خاصة مسئولية
بالكامل منشورة، لبحوث السلبية النتائج فيه تجاهلْت الذي نفسه» الوقت «يف ألنها
غري دراسة من مخيفة نتائج بالغ بحماس تدعم كانت صحيح، نحو عىل وُمجراة
غري تظل مخيفة ادِّعاءات طرح يف تاريخ لديه رجل وهو كريجزمان، تأليف من منشورة

منشورة.
حول املخيفة القصص تتذكَّر ربما املقام. هذا يف منعزلة حالة الثالثي التطعيم ليس
أعوام، بضعة كلَّ تَظَهر التي القصص تلك السابقني؛ العقدين خالل الزئبق حشوات
بعد الرأس وصداع والدوار، اإلرهاق، تاليش حول تدور شخصية قصة عادًة تصاحبها
هذه وتُختتم نظر. وبُْعد بصرية ذي أسنان طبيب طريق عن الحشوات من التخلص
تتسرتَّ ربما الرسمية األسنان عالج مؤسسة أن إىل بإشارة تقليدي، نحو عىل القصص،

سالمته. حول البحوث من املزيد بإجراء ومطالبة الزئبق، حقيقة عىل
مجموعات ن تتضمَّ والتي العشوائي التوزيع ذات النطاق واسعة التجارب أوىل نُرشْت
النتائج هذه عىل االطالع تنتظر كنَت وإذا مؤخًرا، الزئبق حشوات سالمة حول ضابطة
يُحىص ال عدد يف شخصيٍّا الصحفيون يطلبها والتي بالغ، شغف يف الجميع ينتظرها التي
عىل دراسة ثمة مكان. أي يف منشورة تجدها لن ألنك الحظ؛ يحالفك فلن الصحف، من
فيما الزئبق، بحشوات األطفال بعض أسنان حشو خاللها أُجري طفل، ١٠٠٠ من أكثر
وظائف تقيس دراسة وهي الزئبق، من خالية بحشوات اآلخر البعض أسنان حشو تمَّ
العصبي-العضيل، والتناسق الذاكرة، مثل العصبي الجهاز وظائف ر تطوُّ ونتائج الُكَىل،
أُجريِت عديدة. سنوات مدى عىل إلخ، الذكاء، اختبارات ونتائج العصبي، والتوصيل
مسألة وهذه املجموعتني. بني جوهرية اختالفات ثمة تكن ولم جيد، نحو عىل التجربة
حول اإلعالمية التقارير ِقبَل من مخاوفك أُثريْت أن لك سبق قد كان إذا معرفتها تستأهل

بالذعر. ستصاب كنَت وباهلل الزئبق، حشوات
١٩٩٤ عام يف خاص نحو عىل صادًما وثائقيٍّا فيلًما «بانوراما» برنامج عرض
مالبس يرتدون لرجال درامية صوًرا االفتتاحي املشهد ن تضمَّ فمك». يف «السم بعنوان
حول حاسًما نهائيٍّا رأيًا هنا لك أقدم ال الزئبق. من براميل ويدحرجون كاملة واقية
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يف وثائقي فيلم وجود عدم قلق بال نفرتض أن املمكن من أننا أعتقد لكنني الزئبق.
إىل تشري التي الصادمة الجديدة البحوث بيانات يغطي إعداده يجري «بانوراما» برنامج

اإلطالق. عىل ضارة تكون ال ربما الزئبق حشوات أن
يف الوثوق إمكانية عدم مدى يبنيِّ إضافيٍّا نموذًجا هذا يُعترب الجوانب، بعض من
يُعترب فال ما؛ لقاح استخدام تُصاحب التي تلك مثل مخاطر تقييم عند الحدسية األفكار
من النوع هذا إىل بالنسبة فحسب قارصة اسرتاتيجيًة الحدسية األفكار عىل االعتماد
حولها مفيدة بيانات واحد شخص يجمع أن للغاية يندر نتائج لتقييم الحسابي، التقييم
اإلعالم وسائل من اها تتلقَّ التي املعلومات تعترب بل الحياة، يف الشخصية رحلته خالل
نهاية يف إذن ومشني. وشنيع، ساخر، نحو عىل مغلوطة معلومات السكان عموم حول

الربيطانية؟ اإلخبارية اإلعالمية املؤسسة حققِت ماذا هذا، كل

تعود األمراضالقديمة (11)

املائة يف ٩٢ من انخفضت، قد الثالثي التطعيم معدالت أن مدهًشا األمر يكون يكاد ال
يف ٦٠ إىل املعدل انخفض لندن، أجزاء بعض ويف حاليٍّا. املائة يف ٧٣ إىل ١٩٩٦ عام يف
٣٨ إال يتلقَّ لم وحدها ويستمنسرت يف أن ٢٠٠٤-٢٠٠٥ عاَمْي يف األرقام وأظهرِت املائة،

أعوام.6 خمسة سن ببلوغهم الحقنتني كلتا األطفال من املائة يف
للتطعيم مناهضة إعالمية حملة تكن لم إذا هذا، كل يحرِّك ما ر تصوُّ يصعب
األدلة ضد وهسترييا ملشاعر روَّجْت حملة وهي التنسيق، غاية ويف النجاح شديدة الثالثي
وليس وتكراًرا، مراًرا إثباته جرى ما وهو الصحفيني، إىل يستمعون الناس ألن العلمية؛

الكتاب. هذا يستعرضها التي القصص نوعية يف فقط
أسرتاليا» أوف جورنال «ميديكال دورية يف ٢٠٠٥ عام نُرشْت دراسة بحثْت
كاييل لحملة اإلعالمية التغطية ذروة خالل أن ووجدْت الثدي، فحص أشعة حجوزات
الزيادة كانت املائة. يف ٤٠ بنسبة الحجوزات معدل ارتفع الثدي، رسطان حول مينوج
بني الواقعة العمرية الرشيحة يف سابقة فحص عمليات يجرين لم الالئي النساء بني
مسبوقة. غري الزيادات هذه كانت املائة. يف ١٠١ تبلغ عاًما وستني تسعة إىل أربعني
ِقبَل من أُجريْت نقدية بحثية مراجعٌة َوجدْت فقد غريها؛ دون أمثلًة أنتقي ولسُت
محدَّدة صحية عالجية تدخالت استخدام تبحث دراسات خمَس كوالبوريشن» «كوكرين
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الدعاية أن الدراسات هذه من كلٌّ ووجد محدَّدة، لقصص اإلعالمية التغطية وبعد قبل
أقل. باستخدام السلبية والتغطية أكرب، باستخدام مرتبطة كانت اإليجابية

واألمر أيًضا، باإلعالم تتأثر الطبية فاملمارسة فقط؛ العامة عىل األمر يقترص ال
جورنال إنجالند «نيو دورية من مثرية بحثية ورقة أظهرْت فقد األكاديميني. مع ذاته
«نيويورك صحيفة خالل من دراسة تغطية جرت لو أنه ١٩٩١ عام يف ميديسن» أوف
األوراق ِقبَل من بها االستشهاد يجري أن كثريًا أكرب احتمال هناك فسيكون تايمز»،
بالفعل. الدراسة هذه عن تتغاىض ربما كهذا، مبلًغا ببلوغك األخرى. األكاديمية البحثية
ر وفَّ البحث؟ أهمية عىل بديلة عالمة تايمز» «نيويورك صحيفة يف التغطية كانت هل
شهور، ثالثة مدى فعىل أساسها؛ عىل نتائجهم ملقارنة ضابطة مجموعًة للباحثني التاريُخ
تاريخية»، «نسخة الصحفيون أصدر وبينما الصحيفة، يف العاملني من كبري عدد أرضب
األكاديمية، البحوث حول قصًصا الصحفيون كتب فقد قط. النسخة هذه طبع يجِر لم
دوًما، استخدموها طاملا التي املوضوعات أهمية عىل للحكم نفسها املعايري عىل باالعتماد
االقتباس يف زيادة أي تشهد لم قط النور تَر لم مقاالت يف عنها كتبوا التي البحوث لكن

إليها. اإلحالة أو منها
إلينا ب تترسَّ نعرفه، أننا نعتقد يشء كل من الرغم وعىل الصحف، الناس يقرأ
أكثر األمر يجعل وما عليها، بناءً ف ونترصَّ صحتها، يف ونعتقد وأفكارها، مفاهيمها
غري استقراء عمليَة أُجري هل دائمة. بصورة ومعيبًا قاًرصا يكون محتواها أن مأساويًة
جاري نرش ٢٠٠٨ عام ففي ال. ربما الكتاب؟ هذا يف املتطرفة األمثلة من انطالًقا منصفة
— اإلعالمية الكمية الدراسات مجال يف حاليٍّا يعمل سابق صحفي وهو — شويتزر
يف رئيسية صحف يف وردت عالجات تغطي الصحة مجال يف مقال لخمسمائة تحليًال
فيما ُمرضية باعتبارها القصص من املائة يف ٣٥ إال تصنيف يَجِر لم املتحدة. الواليات
وسائل يف (ألنه األدلة» وجودة الدراسة أسلوب «تناول قد الصحفي كان إذا بما يتعلَّق
تنطوي عبارات حول العلم يدور الكتاب، هذا يف وتكراًرا مراًرا شهدنا مثلما اإلعالم،
معاطف ترتدي فية تعسُّ علمية بسلطة تتمتع شخصيات مصدرها مطلقة حقائق عىل
الناس استخالص وراء تكمن التي واألسباب للدراسات، واضًحا وصًفا وليس بيضاء،
من قة املتحقِّ الفوائَد الدراسات من فقط املائة يف ٢٨ إال تغطِّ لم منها). استنتاجات
سوى املحتملة لألرضار وافية تغطية تقدِّم لم فيما وافية، بصورة العالجات استخدام
كمية معلومات أي تقديم يف ثابتة بصورة املقاالت فشلِت فقط. منها املائة يف ٣٣ نسبة
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مفيدة غري عبارات استخدام ذلك من بدًال لة مفضِّ مطلقة، موضوعية عبارات يف مفيدة
أعىل.» املائة يف ٥٠» مثل األنظار؛ تجذب

التغطية دقة حول منهجية كمية رأي استطالعات ثمة كانت األمر، حقيقة يف
اململكة عن حديثي يف أبتعد أن أحاول — وأمريكا وأسرتاليا، كندا، يف الصحية اإلعالمية
التغطية حالة أن يل يبدو اإلطالق. عىل مثرية غري عموًما النتائج وكانت — املتحدة

خطرية. عامة صحية قضية تمثِّل ربما املتحدة اململكة يف الصحية
ضدها التطعيم يجري التي الثالثة األمراض من بمرضني اإلصابة معدل يزداد لكن
بالحصبة إصابة معدالت أعىل نمتلك فنحن هائلة. بصورة الثالثي التطعيم خالل من
وقوع مع ،١٩٩٥ عام املرض عىل الرقابة أساليب تطبيق بدء منذ وويلز إنجلرتا يف
٩٧١ عن اإلعالن جرى فقد مالئًما؛ تطعيًما ْوا تلقَّ قد يكونوا لم أطفال بني أغلبها إصابات
لدى طويلة لفرتات األمراض بتفيشِّ مرتبط (معظمها ٢٠٠٧ عام يف مؤكدة إصابة حالة
أن بعد تاريخيٍّا)، انخفاًضا التطعيمات تلقي معدل فيها شهد ودينية، متنقلة جماعات
وقع وقد .(١٩٩٢ عام منذ األوىل الوفاة (وحالة ٢٠٠٦ عام يف فقط حالة ٧٤٠ كانت

لندن. يف معظمها وكان الرشقي، الجنوب يف الحاالت من املائة يف وسبعون ثالثة
عديدة سنوات بعد ،١٩٩٩ عام يف مجدًدا الصعود يف بالنكاف اإلصابة معدل بدأ
وصل قد النكاف كان ،٢٠٠٥ عام فبحلول املائة؛ تتجاوز لم محدودة حاالت وقوع من
آالف ٥ إىل بها اإلصابة إخطارات وصول ظل يف املتحدة، اململكة يف الوباء مرتبة إىل

فقط. يناير شهر يف تقريبًا إخطار
التظاهر التطعيمات استخدام حمالتضد ينظِّمون األشخاصالذين من الكثري يحب
للدرجة خطرية تكن لم ضدها تقي التي األمراض وأن كثريًا، مؤثرة غري التطعيمات بأن
القدر بنفس أعتقد ال لكنني طفله، تطعيم عىل أحًدا أُجِرب أن أريد ال حال. أي عىل
التوحد الرتباط املحتملة غري بالحالة فمقارنًة املضلِّلة. املعلومات من يستفيد أحًدا أن
حقيقية ضآلتها، من الرغم عىل الحصبة، عن الناشئة املخاطر تعترب الثالثي، بالتطعيم
قصري وقت بعد نُرش الذي التطعيم، سياسات عن بيكام تقرير أجرى للقياس. وقابلة
الغربية، الدول يف بالحصبة مؤخًرا اإلصابة حول استطالًعا الثالثي، التطعيم ظهور من
حاالت عرش وتدخل وفاة، حالة ٠٫٢ تقع بها، اإلخطار جرى حالة ١٠٠٠ لكل أنه ر وقدَّ
مضاعفات حالة وأربعون العصبي، الجهاز يف مضاعفات حاالت عرش وتظهر املستشفى،
عىل وقعْت حديثة أوبئة خالل من التقديرات هذه صحة وتأكَّدْت التنفيس. الجهاز يف
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من معاِرض مجتمع يف إصابة حالة ٢٣٠٠ وقعت :١٩٩٩ عام (يف هولندا يف ضيق نطاق
١٢٠٠ وقعت :٢٠٠٠ عام (يف وأيرلندا وفاة)، حاالت وثالث للتطعيم، الفلسفية الناحية
وفاة). حاالت ثالث وقعت :٢٠٠٢ عام (يف وإيطاليا وفاة)، حاالت وثالث إصابة، حالة
يتمتعون سبق فيما كانوا ألطفال حدثت هذه الوفاة حاالت من الكثري أن بالذكر جدير

جيدة. صحية رعايٍة نظَم تمتلك متقدمة، دول يف جيدة، بصحة
عليه ترتتَّب مقيت مرض فإنه قاتًال، يكون ما نادًرا النكاف أن من الرغم عىل
صارت والعقم). البنكرياس، والتهاب السحائي، االلتهاب ذلك يف (بما مقيتة مضاعفات
لكنها الثالثي، التطعيم ظهور منذ متزايد بشكل نادرًة الخلقية األملانية الحصبة متالزمة
ما وهو الذهنية، واإلعاقة والعمى، والتوحد، الصمم، ذلك يف بما بالغة، إعاقات يف تتسبَّب

األوىل. الحمل فرتة خالل برضٍر الجنني إصابة عن ينشأ
أي عىل كبريًا فارًقا تصنع ال التطعيمات أن هو كثريًا عنه ستسمع الذي اآلخر اليشء
تطورات إىل ترجع ع املتوقَّ العمر ومتوسط الصحة مجال يف التطورات جميع ألن حال؛
اهتماًما ا مهتمٍّ شخًصا باعتباري األخرى. األسباب من واسع ِلَطيْف العامة الصحة يف
أن اإلطالق عىل شك وال جذَّابًا، الطرح هذا أجد العامة، والصحة األوبئة بعلم ا خاصٍّ
املايض القرن مدار عىل الشديد االنخفاض يف بدأت الحصبة مرض من الوفاة حاالت
مثل الطبية، األسباب عن وسيايسفضًال اجتماعي منها كثريٌ األسباب، أنواع لشتَّى بأكمله
واألوضاع الحيوية، واملضادات جيدة، طبية رعاية عىل الحصول وتزايد الفضىل، التغذية

إلخ. النظافة، مستوى ن وتحسُّ ازدحاًما، األقل املعيشية
كيف نسيان ويسهل املايض، القرن خالل ع املتوقَّ العمر متوسط معدالت ارتفعْت
يف املولودون الذكور يعيش أن املتوقع من كان ،١٩٠١ عام ففي هائًال. التغيري هذا كان
(انظر عاًما وأربعني تسعة حتى واإلناث عاًما، وأربعني خمسة عمر حتى املتحدة اململكة
إىل ارتفع قد امليالد عند ع املتوقَّ العمر متوسط كان ،٢٠٠٤ عام وبحلول .(2-16 الشكل
(عىل النساء إىل بالنسبة عاًما وثمانني وواحد الرجال، إىل بالنسبة عاًما وسبعني سبعة

األطفال). وفيات معدالت انخفاض إىل يرجع التغيري من كثريًا أن من بالطبع الرغم
منتهى يف الوحيد السبب هي التطعيمات تُعترب وال أطول، لفرتة نعيش نحن إذن
معدالت انخفضْت لقد ذلك. يف السبب يُعترب وحيد تغيري من وما ذلك. يف الوضوح
كثريًا تجتهد أن عليك سيكون لكن املنقيض، القرن خالل ضخم بشكل بالحصبة اإلصابة
(3-16 (الشكل يُظِهر ذلك. عىل تأثري أي لها يكن لم التطعيمات بأن نفسك إقناع يف

املتحدة. الواليات يف ٢٠٠٠ عام حتى ١٩٥٠ عام من بالحصبة اإلصابة معدالت
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املتحدة. اململكة يف امليالد عند املتوقع العمر متوسط :2-16 شكل

الثالثي التطعيم ملكونات املنفصلة التطعيمات أن يظنون الذين أولئك إىل بالنسبة
العرشين، القرن سبعينيات منذ متوافرة كانت التطعيمات هذه أن ستالحظ جيدة، فكرة
جميًعا الثالثة التطعيمات إلعطاء املشرتك والربنامج — مشرتك تطعيم برنامج أي لكن
بحدوث ما نوًعا واضح بشكل يرتبط — الثالثي التطعيم مع الحال هو مثلما واحدة مرة
الشكل (انظر بالحصبة اإلصابة معدالت يف ما) نوًعا ونهائي (بل االنخفاض من مزيد

.(4-16
.(5-16 الشكل (انظر النَُّكاف عىل نفسه األمر ينطبق

حني ،٢٠٠٥ عام يف به ابتُلينا الذي الوباء ننَس ال دعنا النَُّكاف، عن نتحدَّث بينما
التعرف أجل من سيجاهدون الشباب األطباء من كثري كان — الظهور األمراض أحد عاود
«بريتش دورية مقال من النُّكاف لحاالت بيانيٌّ رسم (6-16 (الشكل يف فقط. عليه

املرض. تفيشِّ حلَّل الذي جورنال» ميديكال
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العام

مصل التطعيم ا!رخص 
ف)

آلال
(با

ت 
اال

ح
 ال

دد
ع

١٩٥٠ ١٩٦٠

٩٠٠
٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٠
١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠

.١٩٥٠–٢٠٠٠ املتحدة، الواليات – الحصبة :3-16 شكل

ترتاوح أشخاص لدى املرض تفيشِّ فرتة خالل تقريبًا املؤكَّدة الحاالت جميع كانت
ت تلقَّ قد ٣٫٣ عىل تزيد ال نسبة وكانت عاًما، وعرشين وأربعة عرش خمسة بني أعمارهم
بسبب األشخاص؟ هؤالء عىل هذا أثَّر ملاذا الثالثي. التطعيم ملصل الكاملتني الجرعتني

العرشين. القرن تسعينيات أوائل يف املصل يف عاملي نقص وجود
ومثلما — أحد إخافة يف رغبة أدنى لديَّ ليس أرضار. بال مرًضا ليس النُّكاف
بالطريقة إال ا مهتمٍّ لسُت ك؛ تخصُّ أمور هي التطعيمات حول وقراراتك معتقداتك ذكرُت،
كان الثالثي، التطعيم ظهور قبل لكن — املدهش النحو هذا عىل بها تضليلُك جرى التي
األسباب أهم وأحد شيوًعا، الفريويس السحائي بااللتهاب اإلصابة أسباب أكثر النُّكاف
نصف حوايل أن القطني البزل حول الدراسات وتظهر األطفال. لدى السمع فقدان يف
يعد كذلك املركزي. العصبي الجهاز عىل التأثري ن تتضمَّ بالنُّكاف اإلصابة حاالت إجمايل
نسبة من املائة يف ٢٠ يف ويحدث بعيد، حدٍّ إىل ومؤمًلا شائًعا، السحائي الخصيتني التهاب
الخصيتني، بضمور هؤالء نصف حوايل وسيصاب بالنكاف. املصابني البالغني الرجال
سوف املصابني املرىض من املائة يف ٣٠ إىل ١٥ بني ما لكن فقط، واحدة خصية يف عادًة
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4-16 شكل

ستنخفض هؤالء، بني ومن الخصيتني، كلتا يف السحائي الخصيتني بنُكاف يصابون
منهم. املائة يف ١٣ خصوبة

تفىشَّ الذي الوقت فبحلول فقط؛ العادي القارئ مصلحة أجل من هذا ل أفصِّ لسُت
وعالمات بأعراض تذكريهم إىل حاجة يف الشباب األطباء كان ،٢٠٠٥ عام يف املرض فيه
كان واإلكلينيكية. التدريبية خربتهم خالل مألوف غري املرض كان إذ النكاف؛ مرض
نجاحها، ضحية التطعيمات تعترب املقام ذلك ويف األمراض، هذه طبيعة نُسوا قد الناس
قبل ،١٨٨٨ عام يف أمريكان» «ساينتيفيك مجلة من السابق املقتطف يف رأينا مثلما

عرش). الرابع الفصل (راجع سابقة أجيال خمسة
هو كما واملضار، الفوائد بني توازنًا نُِقيم أننا نعرف للتطعيم، طفًال اصطحبنا متى
األهمية. من الدرجة هذه عىل التطعيم أن أعتقد ال طبي. عالجي تدخل أي مع الحال
األمراض وبقية واملوت والصمم والعقم السحائي الخصيتني التهاب كان إذا وحتى
إىل النظر عند لكن الثالثي. التطعيم بدون السماء تسقط فلن سارَّة، غري آثاًرا األخرى
وهو أيًضا، مهمة املنفردة الخطر عوامل من الكثري تعترب ال ِحَدٍة، عىل تلك من حالة كل
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متابعة مركز بها أُخِطر التي املؤكدة الحاالت وعدد بالنَُّكاف اإلصابة حاالت :5-16 شكل
.١٩٦٢–١٩٩٥ لالنتقال، القابلة األمراض

ومناسب ومنطقي، بسيط، يشء عمل محاولة يف أمل كل عن للتخيل سببًا يعترب ال ما
عملها يمكن التي األخرى األشياء جميع إىل باإلضافة األمة، صحة من يزيد ما حيالها؛

ذاتها. الغاية لتحقيق
عام، ذعر بإحداث مخاطرة من ذلك يف ما فرغم اتساق. مسألة أيًضا األمر يُعترب
يجب فإذن يخيفك، يزال ال الثالثي التطعيم كان إذا أنه إىل أشري أن واجبي من أن أشعر
ينطوي التي الخطر عوامل من والكثري بل الطب، مجال يف يشء كل أيًضا يخيفك أن
جرى األشياء من هائًال عدًدا ثمة إن إذ تصادفها؛ التي اليومية الحياة أسلوب عليها
يظل فيها. األمان مستوى حيال اليقني من كثريًا أقل بمستًوى ُمتَقن، غري بشكل بحثها
تفعل أن أردَت إذا الثالثي؟ التطعيم عىل الشكل بهذا تركيزك تسلِّط كنَت ملاذا السؤال:
التطعيم عن واحدة قضية حول تتمحور حملة تنظيم من فبدًال املشكلة، هذه حيال شيئًا
لوضع حملًة تُطِلق أن يمكنك نفًعا. أكثر نحو عىل طاقاتك توظِّف أن يمكن ربما الثالثي،
هيئة لدى املتوافرة الصحية السجالت بيانات مجموعات لجميع ثابت آيل مراقبة نظام
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6-16 شكل

عىل عالجية، تدخالت بأي مرتبطة سلبية نتائج أي الكتشاف الوطنية الصحية الخدمات
مساعيك. يف إليك أنضم أن يف بالرغبة أشعر ولسوف املثال، سبيل

الثقافة، حول بل املراقبة، أو الخطر، إدارة حول األمر يدور ال كثرية نواٍح من لكن
نحٍو عىل مثرية حالة التوحد أن وكما اليومية. البرشية واألرضار اإلنسانية، والقصص
التطعيم يُعترب جميًعا، إلينا بالنسبة األمر حقيقة ويف الصحفيني، إىل بالنسبة خاص
مع يتعارض عام برنامج فالتطعيم مخاوفنا. محور باعتباره القدر بنفس جذابة مسألة
استخدام ن ويتضمَّ بالحكومة، مرتبط وهو الفردية»، «بالرعاية املتعلِّقة الحديثة األفكار
ما، يشء أو ما، شخص عىل الالئمة إللقاء الفرصة ويقدِّم األطفال، أجسام تخرتق إبر

مريعة. مأساة يف للتسبب
آخر، يشء أي من أكثر بالعاطفية تتسم كانت املخاوف هذه أسباب أن وكما
بالذنب، شعور يجتاحهم بالتوحد املصابني األطفال فآباء الرضر. مع أيًضا األمر هكذا
الرضر إيقاع عن مسئولون أنفسهم أنهم فكرة حيال للذات الالنهائية واإلدانة والشك،
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بالفجيعة، اإلحساس من النوع هذا الدراسات من هائل عدد أظهر وقد أطفالهم. عىل
البحثية. األوراق من املزيد عرض يف أرغب ال الكتاب، نهاية من ا جدٍّ اقرتابي مع لكن

مؤثًرا — به استشهادي من ر تتذمَّ قد أنها من الرغم عىل — أجده مقتطف ثمة
ابنها مع ظهرْت التي برورس، كارين إىل املقتطف هذا يرجع سواء. حدٍّ عىل ومزعًجا
املستشفى أصدره الذي ر املصوَّ اإلخباري ويكفيلد أندرو بيان يف بالتوحد املصاب رايان
طبيعيٍّا يكون أن تريده طفل لديها أمٍّ «أيُّ كارين: تقول .١٩٩٨ عام يف امللكي املجاني
وأن بالتوحد. جينيٍّا مصابًا يكون قد طفلها أن ذلك بعد تجد أن املأساوي ومن …
فهذا … به ذلك فعل عىل وافقَت وأنك تطعيم، مصل جرَّاء حدث قد ذلك أن تكتشف

مدمر.» يشء

هوامش

الوقت. ذلك يف غريبًا الصحية الرعاية بحوث مجال يف اإلحصاءات ازدراء يكن لم (1)
يف بكثري أعىل بمعدالت يموتون املرىضكانوا أن ١٨٤٧ عام يف سيملفايز إجناز الحظ فقد
القبالة طالب كان الذي العنرب من أكثر الطب طالب عنه مسئوًال كان الذي الوالدة عنرب
يف واملعلومات البيانات يجمعون الطالب فيها كان التي الفرتة يف ذلك (كان عنه مسئولني
عفنًا شيئًا يحملون كانوا الطب طالب أن إىل يرجع كان ذلك أن موقنًا كان املستشفيات).
املعاَلج الجري باستخدام جيًدا األيدي لغسل نظاًما وضع لذا الترشيح؛ غرفة يف الجثث من
يف لكن الوفاة، معدالت وانخفضت ذلك. فوائد ح توضِّ األرقام لبعض ل وتوصَّ بالكلور،
تجاهل جرى الواقعية، التجريبية األدلة من أكثر «النظرية» ب يحتفي كان طبي عرص
سيملفايز مات الجراثيم. نظرية وأكد باستري لويس جاء حتى األساس، من اإلجراء

باستري. عن إالَّ تسمع ولم العقلية، لألمراض مصحة يف وحيًدا
التشنُّج. من كثريون أشخاص عانى «لسنوات التشنُّج: عن يتحدَّث جاك هو ها (2)
ال الجسم أن حقيقة إىل يرجع هذا أن اكتشفُت الكريستايل، البندول أرجحة خالل من
ويتحكم املغنسيوم فوسفات امتصاص بعملية يرتبط الذي «سكانديوم» عنرص يمتص
أرجحة أسلوب يف خربتي عىل «بناءً العامة: الصحية الشكاوى عن يتحدَّث هو وها فيها.»
يف شديد قصور من يعانون كانوا مرضاي من العديد أن الحظُت الكريستايل، البندول
ف تقصُّ من األيام هذه الناس بها يعاني التي السهولة تبدو أجسامهم. يف الكربون عنرص

ذلك.» مالحظة عىل املدرَّبة للعني وضوح أيما واضحًة العظام وكسور الشعر
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عىل ال، أم آمن» الثالثي «التطعيم بأن الصحة وزارة بترصيح اقتناعك ف يتوقَّ (3)
تجلس؟ عالَم آمنة؟ املالبس غسالة هل آمن؟ الطريان هل «آمن». كلمة ملعنى تحديدك
عىل األمان فكرة يف التفكري يف تميض أن يمكنك آمن؟ عليه تجلس الذي اليشء ذلك هل
وهو — املائة يف مائة بنسبة آمنًا ليس يشء أي يجعل قد ما وهو الفلسفي، النحو هذا
مناقشة يف ُمنربيًا ستكون الحالة هذه يف لكنك — النحو هذا عىل كثريون فيه سيفكر أمر

للكلمة. شائع وغري عبثي تعريف حول
توحد لعينات الوصول يملكون إما كانوا الذين الباحثني مجموعات «ُدِعيْت (4)
يف للمشاركة الحصبة، فريوس وجود لتحديد الحًقا العينات هذه بفحص قاموا أو أصلية
إكلينيكية عينات عىل الحصول يمكن يكن لم باملثل، الدعوة. يجيبوا لم لكنهم الدراسة

مستقلة.» بحوث إلجراء الباحثني هؤالء من توحد لحاالت
تنازل الفصل، هذا كتابة من أفرغ أن وشك عىل كنُت وبينما ،٢٠٠٨ عام يف (5)
تنطوي التي التجارب إحدى بتغطية وقاموا — إعجازية بصورة — الصحفيني بعض
التجربة نرش جرى سلبية. نتيجة عن أسفرت التي آر» يس «بي تكنولوجيا استخدام عىل
الثالثي التطعيم بني العالقة لفرضية النهائي التفنيد باعتبارها الحقائق َطمسِت بصورٍة
أحد مساعدة يف تسهم ولم طفولية، مبالغة من أكثر يكن لم ما وهو برمتها، والتوحد

إرضاؤهم. يصعب ن ممَّ لسُت يشء. فهم عىل
يف ميل» و«دييل تليجراف» «دييل صحيفتا زعمت مثلما املائة يف ١١٫٧ وليس (6)

.٢٠٠٦ ويونيو فرباير
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،٢٠٠٨ مايو يف الجزء هذا كتابة عىل أعكف بينما األمثلة. ذكر يف أستمر أن أستطيع
فاعليته عىل يصدِّق هنا) (أقتبس إعجازي» «عالج صورة خ ترسِّ اإلعالم وسائل تزال ال
مجال يف األعمال رواد وأحد مليونري ابتدعه عالج وهو القراءة، عرس لعالج املشاهري أحُد
العمالء تعرُّض من الرغم وعىل تأثريه، تدعم التي الواهية األدلة من الرغم عىل الطالء،
أن يبدو له املنتجة الرشكة ألن حال؛ أي عىل أموالهم فقدان لخطر يستخدمونه الذين
الجرائد صفحات وتمتلئ ديونها؛ وتدفع إدارتها لتتوىلَّ عليها ستستحوذ أخرى رشكة
بيكيس» «غبار استخدام خالل من مجدًدا» النمو إىل «عاد إصبع حول مدهشة بقصة اآلن
منذ الزعم هذا وجود من الرغم عىل أخرى)، مرة (أقتبس خاص علمي َوْقع له اسم وهو
املقطوعة األصابع أطراف وأن أكاديمية، دورية أي يف ينرش أن دون اآلن، سنوات ثالث
عن الكشف ويجري حال. أي عىل نفسها تلقاء من مجدًدا النمو إىل أخرى مرة تعود
شهريٍّا، الكربى الدواء رشكة أرسار خزائن من الخفية» «البيانات فضائح من املزيد
شاشات عىل أنفسهم استعراض يواصلون الغريبة األطوار وأصحاب املحتالون يزال وال
مخاوف ثمة وسيكون لها؛ عام استحسان وسط خيالية دراسات مقتبسني التليفزيون
يشعرون الصحفيني وتجعل ا، جدٍّ جيد بشكل ترويجها يجري إذ دوًما؛ جديدة صحية

الحياة. قيد عىل أنهم
الكتاب، هذا خالل من تحديًا واجهت قد أفكاره أن يشعر شخص أي إىل بالنسبة
فيما الكتاب، يف إليهم املشار األشخاص أقصد — إغضابه يف الكتاب هذا تَسبَّب َمن أو
متاحة مساحة ثمة تكون أن آُمل ا. حقٍّ تفوز أنَت تفوز. أنَت اآلتي: سأقول — أفرتض
سأفعل (مثلما جديدة معلومات يمثِّل قد ما ضوء يف موقفك لتغيري النظر، إلعادة أمامك
ألنك، ذلك؛ إىل تحتاج لن لكنك الكتاب). هذا لتحديث فرصة أيُّ ثمة كان إذا سعادة، يف
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جميع يف لك املخصصة املساحات يف متمثلة شاملة، شبه سيطرة تمتلك نعرف، مثلما
املخاوف قصص حول الرئيسية الصفحات يف والتغطيات بريطانيا، يف واملجالت الصحف
عىل األمور، عىل املطَِّلعني دائرة خارج يف هم َمن ُخيَالء تتصنَّع إنك بك. الخاصة الصحية
عىل — أفكاُرك وتكتسب النهارية. التليفزيون برامج أريكة عىل جالس وأنت غريب، نحو
يف عنها التعبري ويمكن هائلة، سطحية معقوليًة — َزيْف من عليه تكون قد مما الرغم
بما ا جدٍّ كثريون أشخاص ويصدِّقها نهائي، ال نحو عىل تكرارها ويجري بالغة، رسعة

تفوز. أنَت عظيم. ثقايف تأثري وامتالك للغاية رغدة معيشة لتحقيق يكفي
الصغرية القصص تكرار يف هي ما َقْدر الدرامية الفردية القصص يف املشكلة ليست
يف ألخربك، موقعي استخدام اآلن سأُيسء ثَمَّ وِمن هذا؛ ينتهي لن اليومية. اململة الغبية

إلصالحه. عمله يمكن ما وبعض خطأ، أنه بالضبط أعتقد ما شديد، إيجاز
كما املدارس، يف وتفسريها العلمية األدلة عىل الحصول عملية تدريس يجري ال
األشياء هذه أن عىل األوبئة؛ وعلم األدلة، عىل القائم الطب أساسيات تدريس يجري ال
املالحظة هذه ليست غريها. من أكثر الناس أذهان تشغل التي العلمية املوضوعات هي
معروضة قطعة أي وجود عدم إىل باإلشارة بدأ قد الكتاب هذا أن ستتذكَّر عقيًما. تخرًُّصا

للعلوم. لندن متحف يف األدلة عىل القائم الطب حول
بعد ما فرتة يف العلمية التغطية حول عقود خمسة طوال امتدَّ للرأي استطالٌع يُظِهر
معلومة آخر هو االستطالع وهذا — نفسها املؤسسة ِقبَل من املتحدة اململكة يف الحرب
اإلعالمية التغطية كانت العرشين القرن خمسينيات يف أن — الكتاب هذا يف أضيفها
. تغريَّ قد يشء كل كان التسعينيات بحلول لكن واالخرتاعات، الهندسية األمور حول تدور
التي القصص وتدور الطب، عاَلم من مادتها استقاء إىل حاليٍّا تميل العلمية فالتغطية
من نوًعا هذا يُعترب ربما حياتك. سينقذ وما قتلك يف يتسبَّب سوف ما حول تُوِردها
نحتاج الذي الوقت ويف للناس، مهمة مسألة الصحة علم لكن الخوف، أو النرجسية،
ِقبَل من بالغ حماس يف املوضوع يف التفكري عىل قدرتنا تشويه يجري الحاجة، أشد إليه

املحتالني. األمر، حقيقة ويف الرشكات، من املصالح ومجموعات اإلعالم، وسائل
العامة، الصحة قضايا من األهمية شديدة قضيًة الُهراء صار أحد، مالحظة دون
مأساة مثل املبارشة، األرضار حول للعيان الواضحة الهسترييا كثريًا تتجاوز وألسباب
ويحرص املثلية. املعالجة ُمختَيص ألحد رضورية غري مالريا قضية أو العجيبة، الحصبة
مع «باالشرتاك العمل عىل — الطب كلية من مالحظاتنا يف ذكرُت مثلما — حاليٍّا األطباء
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مع اإلكلينيكية األدلة األطباء فيناقش مثالية.» صحية نتيجة تحقيق نحو املرىض
عالجهم. طرق حول الخاصة قراراتهم اتخاذ يمكنهم بحيث مرضاهم،

وامللل بالعاطفية يتسم أمر فهذا — طبيبًا املرء كون عن أكتب أو عموًما أتحدث ال
العمل عند لكن — سلطة موقع من محارضات إلقاء يف رغبة أي أملك وال الشديدين،
بأعداد األنماط، مختلف من بمرىض املرء يلتقي الوطنية، الصحية الخدمات هيئة يف
دائًما يعلِّمني كان ما وهو حيواتهم، يف أهمية املوضوعات أكثر بعض ويناقشون ضخمة،
طاملا يشء، أي يفهم أن الجميع يستطيع أغبياء. ليسوا الناس أن وهو أال واحًدا؛ شيئًا
يحدِّد ما إن االهتمام. لديهم كان إذا هذا، من أكثر بل واضح، نحو عىل تفسريه يجري
ومن الحافزية. بل لديهم، املتوافرة العلمية املعرفة َقْدر ليس جمهور أي استيعاب مدى
حيال مهم قرار اتخاذ عليهم والذين ما، مرًضا يعانون الذين املرىض يمتلك أن املمكن

حقيقًة. ا جدٍّ مرتفعة حافزيًَّة عالجهم، طريقة
القرار اتخاذ عملية عىل يسطون اإلعجازية العالجات وتجار الصحفيني لكن
وغري مطوَّلة انتقادات توجيه خالل من خطوة، خطوة ومثابرة، بِجدٍّ هذه، املشرتكة
دراسة نتائج يحبون ال ألنهم (نظًرا املنهجية النقدية البحثية املراجعة لعملية حقيقية
املؤكدة، غري املختربية األوعية بيانات من انطالًقا استقراء عملية ُمجِرين فقط)، واحدة
لفكرة األمة فهم وجماعي َحِذر بشكل وُمقوِّضني وقيمتها، التجارب معنى وُمحرِّفني
نظري، وجهة من هؤالء، يعترب املقام هذا ويف إنساني. نشاط أيَّ تدعم أدلة وجود معنى

تُغتفر. ال بجريمة ُمتَّهمني
إضفاء — العبثية لألمور الثقايف بالتأثري أكثر مهتمٌّ أنني آُمل، مثلما ستالحظ،
النُّظم عىل بالالئمة أُلقي وعموًما — املعنى وتقويض اليومية، الحياة عىل الطبية الصبغة
الهدف فإن األفراد، بعض خلفية أخوضيف وبينما بعينهم. شخوص عىل أُلقيها مما أكثر
قصارى تبذل التي اإلعالم، وسائل يف ُشوِّهوا مًدى أي إىل بيان هو كبري حد إىل ذلك من
تعربِّ شخصيات باعتبارها علمية بسلطة تتمتع التي املفضلة شخصياتها لتقديم جهدها
تأخذ أن يعجبني ال لكن أفراد، أعمال رواد وجود يدهشني ال املجتمع. يف شائعة آراء عن
يمتلكون أشخاًصا ثمة أن يدهشني وال الصحة. محمل عىل أطروحاتهم اإلعالم وسائل
بصورة اإلطالق عىل يعجبني ال ما لكن األفكار. لهذه يروِّجون أو الطب، عن غريبة أفكاًرا
العلوم يف دراسية دورات طرح يف الجامعات إحدى بدء هو خفية، وغري وشديدة، هائلة،
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األغلب (يف األفراد الصحفيني عىل بالالئمة أُلقي ال األفكار. هذه يف علمية درجات ملنح
يشرتون الذين واألشخاص املحرِّرين، من كاملة نُُظم عىل بالالئمة أُلقي لكنني األعم)،
ويكفيلد أندرو عىل بالالئمة أُلقي ال وتحديًدا، لها. بازدرائهم يُقرَّون ِقيَم لديها صحًفا
عليها)، اللوم يستحق بأشياء قيامه من الرغم (عىل الثالثي التطعيم حيال املخاوف يف
ع تُرسِّ أن — أخرى مرة الوضوح غاية يف نَُكن دعنا — اإلطالق عىل مقبوًال األمر أجد وال
فيما جرائم، من ارتكبوه فيما عليه الحرصية املسئولية إلقاء وترية من اآلن اإلعالم وسائل

الفضيحة. بهذه يتعلق
الذين البديل الطب معاِلجي عمالء حول القصص بعض أذكر قد بينما باملثل،
الطب معاِلجي إىل الذهاب يَُقرِّرون الذين األشخاص أن يل يبدو رضورة، غري من وا تُُوفُّ
العامة إلرباك «خالص» ِبِجدٍّ عملوا الذين بالتغذية، العالج ُمختَيص عدا (فيما البديل
هذا يتخذون األدلة) عىل القائم التقليدي للطب ممارسني باعتبارهم ألنفسهم والرتويج
هذا يُعترب ال نظري، وجهة من مغمضني. نصف األقل، عىل أو مفتوحة، بأعني القرار
مثلما — لكنه املجتمع، يف هشاشة األكثر لألشخاص األعمال رجال من استغالل موقَف
مثرية، ألسباب ونحبها األشياء، هذه نحب نحن قليًال. ذلك من تعقيًدا أكثر — أقول أظل

عنها. والحديث التفكري يف الوقت من املزيد نقيض قد
بإمكانك كان التي األشياء الفرصة»؛ «تكاليف عن واألطباء االقتصاديون يتحدَّث
التصور يتمثَّل رأيي، يف فائدًة. أقل يشء بعمل مشغوًال كنت ألنك تفعل؛ لم لكنك عملها،
هذا يف اآلن حتى شهدناه الذي الُهراء فيضان يشكِّله الذي األكرب الرضر لفهم األمثل

بالهراء». الخاصة الفرصة «تكلفة ى يُسمَّ فيما الكتاب
يكاد ال التي العبثية الفردية الهراءات بهذه جماعي هوٌس ما حدٍّ إىل لدينا صار لقد
نصائح عن انتباهنا يرصف ما الغذائية؛ الَحِميَّات يف واهية أدلة سوى يدعمها ما يوجد
عن ناظَريْنا يرصف أنه — رأينا مثلما — ذلك من أكثر لكنَّ البسيطة، الصحية التغذية
صحة إىل تُفيض التي العوامل وهي الحياة، أسلوب يف األخرى املهمة الخطورة عوامل

تسليعها. أو لها، الرتويج يمكن ال مرتدية
كان لقد البديل. الطب ملعالجي التجاري النجاح أَْرس يف باملثل، األطباء، وقع
الفعل ورد الوهمي، العالج أثر عىل أُجريت التي البحوث أفضل من التعلُّم باستطاعتهم
تعزيز إىل يؤدي بما اليومية، اإلكلينيكية املمارسة عىل ذلك وتطبيق العالج، يف املعنى إزاء
بني منترشة رصعة ثمة ذلك، من بدًال لكن أيًضا، الة فعَّ نفسها هي تَُعد التي العالجات
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السحرية، األقراص حيال الطفولية الخياالت يف اإلفراط يف تتمثَّل األطباء من هائل عدد
نفًعا تُجدي وال شاملة، أو تقدمية، رؤية هذه تُعترب وال اإلبر. أو التدليك، جلسات أو
الرؤية هذه تتطلَّب متهالكة. مباٍن يف عة املترسِّ لالستشارات العالجية غري الطبيعة حيال
«تتمثَّل إيكونوميست»: «ذي مجلة تشري فمثلما املرىض. عىل الكذب دائمة، بصورة أيًضا،

عليه.» تحصل كي عنه تتخىلَّ فيما لليشء الحقيقية التكلفة
ويشعرون الدواء، صناعة رشور حيال الناس من كثري يغضب أوسع، نطاق عىل
أفكار سوى ليس هذا من أيٍّا أنَّ إال الصحية، الرعاية يف الربح َدْور حيال بالقلق
الطاقة — إهدار — ترصيف يجري لذا للقياس؛ قابلة وغري الشكل محددة غري حدسية
مثل طفولية، موضوعات عرب العارم الغضب هذا عن تنبثق التي القيمة السياسية
أن معنى فليس الثالثي. التطعيم رشور أو الفيتامني، ألقراص اإلعجازية الخواص
أفضل بصورة تنجح السكرية األقراص أن سيِّئ نحو عىل ف تترصَّ قد الكربى الرشكات
يحاول كان ما فأيٍّا التوحد. يسبِّب الثالثي التطعيم أن يعني ال كما الوهمي، العالج من
العالمات بناء حول التآمرية نظرياتهم خالل من به، إخبارك األثرياء األقراص تجار
بل الغذائية، املكمالت أقراص صناعة من الكربى الدواء رشكات «تخاُف» ال التجارية،
الدواء رشكات تخاف ال باملثل، تخاف. َمن هي الغذائية املكمالت أقراص صناعة إن
هذه كانت إذا الثالثي. التطعيم عىل انقلب قد العام الرأي ألن أرباحها؛ عىل الكربى
وِمن الثالثي؛ بالتطعيم متهوِّسون العامة بأن شعور فهو شعور، أي يساورها الرشكات
الدواء بصناعة املتصلة بكثري تعقيًدا األكثر الحقيقية القضايا عن تركيزهم انرصف ثَمَّ

املالئم. غري ممارساتها وتنظيم
ذي بشكل الكربى الدواء رشكات رشور إلدارة سياسية عملية يف نخوض وحتى
تُعترب ملاذا ندرك أن يمكننا فقط حينها األدلة، مسألة عن القليل َفْهم إىل نحتاج معنًى،
تفاصيل أو املثال، سبيل عىل الدوائية، البحوث مجال يف األهمية غاية يف أمًرا الشفافية

بالخيال. تتَّسم جديدة حلوًال نبتدع أو ذلك، إنجاح طريقة
خذلِت التي اإلعالم، وسائل خالل من بالطبع، تتأتَّى، للفرصة العظمى التكلفة لكن
الفكرية. الجرعة وتخفيف خاطئ، بشكل األشياء عرض خالل من مدهشة، بصورة العلم
الصحف إن إذ اإلطالق؛ عىل الدقيقة غري القصص من تدريبية جرعة أي ن تحسِّ لن
العلمية. األمور يفهمون والعلمية الصحية الشئون يف متخصصني مراسلني بالفعل تضم
قصًصا ويوزعون املراسلني، هؤالء — استغاليل نحو عىل — دوًما املحرِّرون وسيجنِّب
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قصًصا يريدون أنهم وهو أَال بسيط؛ لسبب وذلك املتخصصني؛ غري الصحفيني عىل غبية
حال. أي عىل العلم اختالق إمكانية يفرتضون لذا الفكري؛ أُُفقهم يتجاوز فالعلم غبية.
إىل اإلعالم مزاعُم تُقوَّض استمراره، عىل الحرص كل التقليدي اإلعالم يحرص عرص ويف
تعليق أو صحفي عمود كل محتوى خالل من للمعلومات الُهمام الحارس بكونه ما حدٍّ

كتبتُه. مدونة يف
منع أبًدا يمكنك ال اآلتي: أقول األطياف، كل من والعلماء األكاديميني ولجميع
املوضوعات قسم راِسْل املزيج. هذا إىل رؤيتك إضافة يمكنك لكن الُهراء، نرش من الصحف
مكتب رقم تجد أن (يمكنك الصحية األخبار قسم هاِتْف اإللكرتوني. الربيد عرب املطولة
شائق يشء عن مقاًال إليهم وقدِّم صحيفة)، أي يف القراء بريد صفحة يف املكاملات تحويل
بيانات تكتب بأالَّ للقواعد تُذعن أن أيًضا يمكنك مجدًدا. حاول سيخذلونك، مجالك، يف
اإلنرتنت)، عرب اإلعالم وسائل مع للتواصل عة موسَّ إرشادية قواعد (ثمة غبية صحفية
بيانات تقديم خالل ومن مناقشاتك، تتضمنه الذي التصور ما توضيحك خالل ومن
مجال حتى أو — أعمالك أن شعرَت وإذا إلخ. طبيعية»، «معدالت باعتبارها املخاطر
إىل الصحفي، إىل املحرِّر، إىل اكتُْب بشكواك، فتقدَّم تشويهها، جرى قد — تخصصك
صحفيٍّا بيانًا انرش الصحفية؛ الشكاوى لجنة إىل القراء، محرِّر إىل القراء، بريد صفحة
حول البلبلة إثارة الصحفي مكتبك من واطلب املنشورة، القصة سخف أسباب فيه تبنيِّ
السهل من يكون أن محرج (يشء لقبك واستخِدْم التليفزيونية، املحطة أو الصحيفة

بنفسك. شيئًا تكتب أن عليهم واعِرْض خالله)، من مؤثر انطباع ترك هكذا
يشء فكل الفكرية. الجرعة تخفيف هي الدوام عىل ذلك يف املشكالت كربى ولعل
مهتم. غري وهمي جمهور إلغواء يائسة محاولة يف علمي، جوهر أي من يُجرَّد اإلعالم يف
الكيمياء درسوا الذين األشخاص املتقوقعني، العلماء تجاهل يجري يهتموا؟ أن يجب ولَِم
عىل يحصلون وال وولورثس، يف الوسطى اإلدارة مناصب اآلن يشَغلون لكنهم الحيوية
التحفيز؛ إىل حاجة يف مكان كل يف أذكياء أشخاص ثمة ومنبوذون. التحفيز، من َقْدر أي
خطرية تكلفة حساب عىل تجاهلهم ويأتي بالعلم، وشغفهم معرفتهم حيوية عىل للحفاظ
العلم» يف العامة «انخراط جماعة كانت املقام. هذا يف املؤسسات فشلِت وقد للمجتمع.
متهوِّسة أيًضا هي ألنها النفع؛ عديمة عنها يُقال أن من أسوأ جيًدا واملموَّلة امُلْرتَفة
بالفعل. ني املهتمِّ لألشخاص ًزا محفِّ محتًوى تقدِّم ما ونادًرا الجميع، إىل الرسالة بتوصيل
سيهتم لكن الجميع، يهتم لن مدونًة. أَنِشئ األشخاص. هؤالء إىل تحتاج ال اآلن أنت
املتخصصة الخربة عىل املبارش االطِّالع عىل فالقدرة عملك. عىل وسيعثرون البعض،
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يرشحون العاَلم حول فاألكاديميون — صعبًا العلم ليس تعرف، ومثلما املستقبل. هي
كل — سبتمرب كل عمرهم من عرشة الثامنة يف جهالء ألشخاص التعقيد غاية يف أفكاًرا
األوروبية للمنظمة اإلنرتنت عىل الصوتي التسجيل لك أقدِّم التحفيز. األمر يحتاجه ما
صورة يف املدينة» يف «العلم محارضات سلسلة يضم والذي (سرين)، النووية للبحوث
أكاديمية مجالت يف بحثية ومقاالت األكاديميني، لألساتذة ومدونات ثري»، بي «إم ملفات
اإلنرتنت عىل فيديو ومحفوظات العامة، العلوم مكتبة من مقدَّمة املصدر مفتوحة
الجمعية تُصدرها التي «سجنيفيكانس» مجلة من املجانية والنسخ مشهورة، ملحارضات
هناك ليست عليه. اطِّالعك انتظار يف متوافر، ذلك كل والكثري، والكثري امللكية، اإلحصائية
املسار. هذا سلكَت عندما ذلك تعرف كنَت لكنك ذلك، وراء من لك ق تتحقَّ مادية أرباح
فقط شخص مائة شاركك إذا وألنه جميل، يشء املعرفة أن تعرف ألنك بهذا ستقوم

كاٍف. فهذا شغفك؛
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وتقدير وشكر قراءاتإضافية

امُلفرتض من إذ لها؛ حدٍّ أدنى يف املراجع هذه أجعل كي جهدي قصارى بذلُت لقد
مثلما — املراجع من إفادًة األكثر ولعل أكاديميٍّا. كتابًا وليس ترفيهي، الكتاب هذا أن
ذلك يف بما ،www.badscience.net موقع عىل املتوافرة اإلضافية الكثرية املواد — آُمل
واملراجع الشائقة، اإلخبارية القصص من وسلسلة بها، امُلوَىص والفيديوهات القراءات
عدا (فيما كتبتُه يشء وكل نقايش، ومنتًدى املدارس، ألطفال املوجهة واألنشطة املحدثة،
اإلرشادية للقواعد وروابط السيايس، النشاط حول النصائح وبعض بالطبع)، الكتاب هذا
أضيف أن دوًما سأحاول ذلك. من أكثر هو وما واألكاديميني، للصحفيني العلمي للنرش

الوقت. مرور مع املوقع إىل
حرب من لديَّ ى تبقَّ ما وسأستخدم ا، حقٍّ ممتازًة كتبًا باعتبارها الكتب بعض تربُز

قراءتها. يف وقتك تهدر لن إليها. إرشادك يف

ثورنتون، وهازل إيفانز، إيموجن من كلٍّ تأليف من العالجات» «اختبار كتاب يدور
من للعامة خصوًصا تأليفه وتمَّ األدلة، عىل القائم الطب حول تشاملرز، وإيان
موقع من املجاني للتحميل أيًضا الكتاب يتوافر املرىض. وأحد اثنني أكاديميَّنْي ِقبَل
للربوفيسور بحثية» ورقة تقرأ «كيف كتاب يعترب .www.jameslindlibrary.org
ت املجالَّ يف املنشورة املقاالت تقييم عن دراسيٍّا املقرَّر الطبي الكتاب هو جرينهالج
الكتب أكثر أحد سيصبح وكان وقصري، القراءة، سهل الكتاب نقديٍّا. تقييًما األكاديمية

ينبغي. مما أكثر الثمن باهظ يكن لم لو بيًعا
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كذلك» ليس ما نعرف «كيف وكتاب َسذرالند، لستيورات «الالعقالنية» كتاب يشرتك
مجال يف االجتماعية البحوث من مختلفة جوانب يغطيان كونهما يف جيلوفيتش، لتوماس
املخاطر» «حساب كتاب يتناول بينما العقالني، غري السلوك حول والعلوم النفس علم

أكثر. ريايض منظور من نفسها املشكالت جيجرنزر لجريد

ممتاًزا، كتابًا مورمان لدانيال الوهمي»» العالج و«تأثري والطب، «املعنى، كتاب يَُعدُّ
أكاديمي. نارش اسم تحت نرشه حقيقُة قراءته عن تثنيك أالَّ ويجب

خالل فجأة ظهرْت متشابهة عقلية أشخاصذوو ألَّفها اآلن املدونات من نهائي ال عدد ثمة
تغطِّي ما غالبًا . لديَّ الكمبيوتر شاشة —عىل العظيم لرسوري — املاضية القليلة السنوات
الجديدة األخبار ع وتتجمَّ التقليدية، اإلعالم وسائل من أفضل العلمية األخبار املدونات هذه
.http://badscienceblogs.net/ موقع عىل لطًفا الزمالء أكثر بعض ينرشها التي
ا. جدٍّ كثرية أشياء حول — خبث يف — املدونات هذه من الكثري مع باالختالف أستمتع

ولقيُت أيديهم، عىل تعلَّمُت الذين األشخاص يف الدوام عىل مرجع أهم يتمثَّل وأخريًا،
من وأهم والدعم، واملعاَرضة، واإلرشاف، والتحدي، والتأثري، والرعاية، التشجيع، منهم
بأقل إياهم وذاكًرا منهم، ا جدٍّ الكثري عن (متغاضيًا األشخاصهم هؤالء التسلية. كله ذلك
ماري دجا، ألوك راندرسون، جيمس سامبل، إيان ويلسون، إيمييل الرتتيب): من قدر
بيوكانان، ريتشل إليوت، كريس اليس، روبرت آنجل، ميتزي كاتز، إيان برك، مايك برين،
فكرة إيلَّ أَرسل َمن وكل امُللَهمون، badscience موقع مدوِّنو كافانا، بات راسربدجر، وآالن
إيان ،ben@badscience.net اإللكرتوني بريدي عنوان عىل قصة بأي تتعلَّق صغرية
هوبكنز، جيم شتاين، جون ريتشموند، كارولني ويسيل، سايمون ديني، لورن تشاملرز،
آندي لوماس، أليكس موريارتي، جون هوتوف، ماثيو كولينز، كاثرين كوهون، ديفيد
إنرتنت، بوزيتيف رشكة ووتش، هولفورد شباملان، جيمبي، جرينهالج، تريشا لويس،
كينج، جون برتون، لويز جاي، مايك براون، إيان ماثيوز، باتريك بارات، ليز جون،
فالور، كاثي تولوك، جينجا بلكنجتون، مارك هيتي، رولز، ستيف مارستون، سيسييل

باملر. أماندا والرائعة آيل، راف، جوش، ريج، أبي، أمي،

350



املراجع

املادة األول: الفصل

Daily Mirror (4 January 2003).
http://www.bbc.co.uk/wales/southeast/sites/mind/pages/hopi.shtml.
Seely DR, Quigley SM, Langman AW. Ear candles—efficacy and safety.

Laryngoscope (October 1996); 106 (10): 1226–9.
Green EC, Honwana A. Indigenous healing of war-affected children in

Africa. IK Notes No. 10. Knowledge and Learning Center Africa
Region, World Bank Washington (1999), available: http://www
.africaaction.org/docs99/viol9907.htm.

امِلثلية املعالجة الرابع: الفصل

Marshall T. Reducing unnecessary consultation—a case of NNNT? Ban-
dolier (1997); 44 (4): 1–3.

MacManus MP, Matthews JP, Wada M, Wirth A, Worotniuk V, Ball DL. Unex-
pected long-term survival after low-dose palliative radiotherapy for
non-small cell lung cancer. Cancer (1 March 2006); 106 (5): 1110–16.



الزائف العلم

Majeed AW et al. Randomised, prospective, single-blind comparison of
laparoscopic versus small-incision cholecystectomy. Lancet (13 April
1996); 347 (9007): 989–94.

Schulz KF, Chalmers I, Hayes RJ, Altman DG. Empirical evidence of bias:
Dimensions of methodological quality associated with estimates of
treatment effects in controlled trials. JAMA (1995); 273: 408–12.

Ernst E, White AR. Acupuncture for back pain: a meta-analysis of ran-
domised controlled trials. Arch Int Med (1998); 158: 2235–41.

A systematic review of placebo-controlled clinical trials. Arch Surg. 1998
Nov; 133 (11): 1187–90.

VanHelmont JB.Oriatrike, or Physick Refined: The Common Errors Therein

Refuted and the Whole are Reformed and Rectified. Lodowick-Loyd
(1662): 526. Available at http://www.jameslindlibrary.org.

Khan KS, Daya S, Jadad AR. The importance of quality of primary studies
in producing unbiased systematic reviews. Arch Intern Med (1996),
156: 661–6; Moher D, Pham B, Jones A et al. Does quality of reports of
randomised trials affect estimates of intervention efficacy reported
in metaanalyses? Lancet (1998); 352: 609–13.

Ernst E, Pittler MH. Re-analysis of previous meta-analysis of clinical trials
of homeopathy. J Clin Epi (2000); 53 (11): 1188.

Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, Pewsner
D, Egger M. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?
Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and
allopathy. Lancet (27 August–2 September 2005); 366 (9487): 726–
32.

Tallon D, Chard J, Dieppe P. Relation between agendas of the research
community and the research consumer. Lancet (2000); 355: 2037–40.

BBC Radio 4 Case Notes (19 July 2005).

352



املراجع

الوهمي العالج تأثري الخامس: الفصل

The placebo in medicine. Med Press (18 June 1890): 642.
Beecher HK. The powerful placebo. JAMA (24 December 1955); 159 (17):

1602–6.
Skrabanek P, McCormick J. Follies and Fallacies in Medicine. Tarragon Press

(1989).
Moerman DE. General medical effectiveness and human biology: placebo

effects in the treatment of ulcer disease. Med Anth Quarterly (August
1983); 14; 4: 3–16.

De Craen AJ, Moerman DE, Heisterkamp SH, Tytgat GN, Tijssen JG, Klei-
jnen J. Placebo effect in the treatment of duodenal ulcer. Br J Clin
Pharmacol (December 1999); 48 (6): 853–60.

Blackwell B, Bloomfield SS, Buncher CR. Demonstration to medical stu-
dents of placebo responses and non-drug factors. Lancet (10 June
1972); 1 (7763): 1279–82.

Schapira K, McClelland HA, Griffiths NR, Newell DJ. Study on the effects
of tablet colour in the treatment of anxiety states. BMJ (23 May 1970);
1 (5707): 446–9.

De Craen AJ, Roos PJ, Leonard de Vries A, Kleijnen J. Effect of colour of
drugs: systematic review of perceived effect of drugs and of their
effectiveness. BMJ (21–28 December 1996); 313 (7072): 1624–6.

HussainMZ, Ahad A. Tablet colour in anxiety states. BMJ (22 August 1970);
3 (5720): 466.

Grenfell RF, Briggs AH, Holland WC. Double blind study of the treatment
of hypertension. JAMA (1961) 176: 124–8; De Craen AJM, Tijssen JGP,
de Gans J, Kleijnen J. Placebo effect in the acute treatment of mi-
graine: subcutaneous placebos are better than oral placebos. J Neur
(2000) 247: 183–8; Gracely RH, Dubner R, McGrath PA.

353



الزائف العلم

Fentanyl reduces the intensity but not the unpleasantness of painful tooth
pulp sensations. Science (23 March 1979); 203 (4386): 1261–3.

Kaptchuk TJ, StasonWB, Davis RB, Legedza AR, Schnyer RN, Kerr CE, Stone
DA, Nam BH, Kirsch I, Goldman RH. Sham device v inert pill: ran-
domised controlled trial of two placebo treatments. BMJ (18 February
2006); 332 (7538): 391–7.

Branthwaite A, Cooper P. Analgesic effects of branding in treatment of
headaches. BMJ (Clin Res ed) (1981); 282: 1576–8.

Waber et al. Commercial features of placebo and therapeutic efficacy.
JAMA (2008); 299: 1016-17.

Ginoa F. Do we listen to advice just because we paid for it? The impact of
advice cost on its use. Organizational Behavior and Human Decision
Processes 2008, Article in Press (published online 25 April 2008).
http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2008.03.001.

Montgomery GH, Kirsch I. Mechanisms of placebo pain reduction: an em-
pirical investigation. Psych Science (1996) 7: 174–6.

Cobb LA, Thomas GI, Dillard DH, Merendino KA, Bruce RA. An evaluation
of internal mammary artery ligation by a double-blind technic. N Eng
J Med (28 May 1959); 260 (22): 1115–18.

Linde C, Gadler F, Kappenberger L, Rydén L. Placebo effect of pacemaker
implantation in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. PIC Study
Group. Am J Cardiol (15 March 1999); 83 (6): 903–7.

Johnson AG. Surgery as a placebo. Lancet (22 October 1994); 344 (8930):
1140–2.

Crum AJ, Langer EJ. Mind-set matters: exercise and the placebo effect.
Psych Science (February 2007); 18 (2): 165–71.

Gryll SL, Katahn M. Situational factors contributing to the placebos effect.
Psychopharmacology (Berl) (1978); 57: 253–61.

354



املراجع

Gracely RH, Dubner R, Deeter WR, Wolskee PJ. Clinicians’ expectations
influence placebo analgesia. Lancet (5 January 1985); 1 (8419): 43.

Thomas KB. General practice consultations: is there any point in being
positive? BMJ (Clin Res ed) (9 May 1987); 294 (6581): 1200–2.

Tallis R. Hippocratic Oaths: Medicine and its Discontents. Atlantic (2004).
Lévi-Strauss C. The sorcerer and his magic. In Structural Anthropology

(trans Jacobson C, Schoef BG). Basic Books (1963).
Park LC, Covi L. Nonblind placebo trial: an exploration of neurotic pa-

tients’ responses to placebo when its inert content is disclosed. Arch
Gen Psych (April 1965); 12: 36–45.

Wolf S. Effects of suggestion and conditioning on the action of chemical
agents in human subjects; the pharmacology of placebos. J Clin Invest
(January 1950); 29 (1): 100–9.

De la Fuente-Fernández R, Ruth TJ, Sossi V, Schulzer M, Calne DB, Stoessl
AJ. Expectation and dopamine release: mechanism of the placebo ef-
fect in Parkinson’s disease. Science (10 August 2001); 293 (5532):
1164–6.

Zubieta JK, Bueller JA, Jackson LR, Scott DJ, Xu Y, Koeppe RA, Nichols TE,
Stohler CS. Placebo effects mediated by endogenous opioid activity
on mu-opioid receptors. J Neur (24 August 2005); 25 (34): 7754–62.

Ader R, Cohen N. Behaviorally conditioned immunosuppression. Psycho-
som Med (July-August 1975); 37 (4): 333–40.

Goebel MU, Trebst AE, Steiner J, Xie YF, Exton MS, Frede S, Canbay AE,
Michel MC, Heemann U, Schedlowski M. Behavioral conditioning of
immunosuppression is possible in humans. FASEB J (December 2002);
16 (14): 1869–73.

Buske-Kirschbaum A, Kirschbaum C, Stierle H, Lehnert H, Hellhammer D.
Conditioned increase of natural killer cell activity (NKCA) in humans.
Psychosom Med (March-April 1992); 54 (2): 123–32.

355



الزائف العلم

Goodwin JS, Goodwin JM, Vogel AV. Knowledge and use of placebos by
house officers and nurses. Ann Intern Med (July 1979); 91 (1): 106–
10.

Meaning, Medicine and the ‘Placebo Effect’ by Moerman DE, Cambridge
University Press 2002, P. 34, summarising secondary references to
five further studies.

Moerman DE, Harrington A. Making space for the placebo effect in pain
medicine. Sem in Pain Med (March 2005); 3 (1 Spec issue): 2–6.

Walsh BT, Seidman SN, Sysko R, Gould M. Placebo response in studies of
major depression: variable, substantial, and growing. JAMA (10 April
2002); 287 (14): 1840–7.

Ernst E, Schmidt K. Aspects of MMR. BMJ (2002); 325: 597.

الساعة هراء السادس: الفصل

Harry G. Frankfurt, On Bullshit. Princeton University Press (2005) http://
press.princeton.edu/video/frankfurt.

http://www.nutraingredientsusa.com/news/ng.asp?n=85087.
Alpha-Tocopherol Beta-Carotene Cancer Prevention Study Group. The

effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung and
other cancers in male smokers. New Eng J Med (1994); 330: 1029–35.

Thornquist MD, Omenn GS, Goodman GE, Grizzle JE, Rosenstock L,
Barnhart S, Anderson GL, Hammar S, Balmes J, Cherniack M. Sta-
tistical design and monitoring of the Carotene and Retinol Effi-
cacy Trial (CARET). Control Clin Trials (1993); 14: 308–24; Omenn
GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A,
et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A
on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med (1996);
334: 1150–5. http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/ijlink?linkType=
ABST&journalCode=nejm&resid=334/18/1150.

356



املراجع

Vivekananthan DP et al. Use of antioxidant vitamins for the preven-
tion of cardiovascular disease: meta-analysis of randomised trials.
Lancet (2003); 361: 2017–23 http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140673603136379/abstract.

Caraballoso M, Sacristan M, Serra C, Bonfill X. Drugs for preventing lung
cancer in healthy people. Cochrane Database of Systematic Reviews
(2003); 2.

Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant
supplements for prevention of mortality in healthy participants and
patients with various diseases. Cochrane Database of Systematic Re-
views (2008); 2.

Chalmers I. Invalid health information is potentially lethal. BMJ (2001);
322 (7292): 998.

John M. Connor Kluwer, Global Pricefixing: Our Customers Are the Enemy.

Springer (2001). Available online: http://books.google.co.uk/books?
id=7M8n4UN23WsC.

David Michaels (ed.) Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on

Science Threatens Your Health. Oxford University Press (2008).

ماكيث جيليان د. السابع: الفصل

Ann Anderson, Snake Oil, Hustlers and Hambones: The American Medicine

Show. McFarland (2005).
Commencement Speech from Caltech 1974, also in Richard Feyn-

man. Surely You’re Joking, Mr. Feynman!: Adventures of a Curious

Character. WW Norton (1985).
Clayton College of Natural Health website:

http://www.ccnh.edu/about/programs/tuition.aspx.

357



الزائف العلم

دة معقَّ اجتماعية مشكالت قرصيحل الثامن: الفصل

Hutchings J, Bywater T, Daley D, Gardner F, Whitaker C, Jones K, Eames
C, Edwards RT. Parenting intervention in Sure Start services for chil-
dren at risk of developing conduct disorder: pragmatic randomised
controlled trial. BMJ (2007); 334: 678.

Edwards RT, Ó Céilleachair A, Bywater T, Hughes DA, Hutchings J. Parent-
ing programme for parents of children at risk of developing conduct
disorder: cost effectiveness analysis. BMJ (2007); 334: 682.

Richardson AJ, Montgomery P. The Oxford-Durham study: a random-
ized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in
children with developmental coordination disorder. Pediatrics (2005);
115 (5): 1360–6.

Moynihan R, Doran E, Henry D Diseasemongering is now part of the global
health debate. PLoS Med (2008); 5 (5): e106. doi:10.1371/journal.
pmed.0050106 A good place to start your reading on disease-
mongering.

Williams HC. Evening primrose oil for atopic dermatitis. BMJ (2003); 327:
1358-9.

‘The four markets dominating EU supplements’
http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?n=85087;
“Galenica assumes control of Equazen Nutraceuticals based in the
UK”. Press release. http://www.galenica.com/Galenica/en/archive/
media/releases/2006_12_04_21398644_meldung.php.

هولفورد باتريك الربوفيسور التاسع: الفصل

Professor Holford did not change the main text in the book chapter. He
added some text to the note at the back, in a small font, referenc-
ing some other papers where people did actually, at least, tip both

358



املراجع

AZT and vitamin C onto cells in a dish (this changes nothing), and
a demand for more research, none of which, I note, he has offered to
fund from his own extensive corporate involvement in this $50 bil-
lion sector. He is, after all, Head of Science and Education at the food
supplement pill company BioCare, which sells a vitamin C pill in tubs
with his face on. To be fair, he did however once deliver my favourite
line from five years of writing in this area: ‘Perhaps Goldacre, who
purports to be the campaigner for evidence-based medicine, could
provide some evidence that high-dose vitamin C has no effect against
HIV AIDS.’

Douglas RM, Hemilä H, Chalker E, Treacy B. Vitamin C for preventing and
treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews
(1998); 1. Date of last update: 14 May 2007 (Cochrane reviews are
constantly updated, and all previous versions are available, so you
can see what they said at various times in the past too).

Smith R. Investigating the previous studies of a fraudulent author. BMJ
(2005); 331: 288–291; Hamblin T. The Secret Life of Dr Chandra. BMJ
(2006); 332: 369.

The documentary on Dr Chandra can be watched online at: http://www
.cbc.ca/national/news/chandra/.

Hemilä H, Herman ZS. Vitamin C and the common cold: a retrospective
analysis of Chalmers’ review. J Am Coll Nutr (April 1995); 14 (2): 116–
23.

Vivekananthan DP et al. Use of antioxidant vitamins for the prevention of
cardiovascular disease: meta-analysis of randomised trials. Lancet
(2003); 361: 2017–23.

http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/institutional/Luton1105/
RG162UniLuton.pdf.

359



الزائف العلم

اآلن الطبيب سيقاضيك العارش: الفصل

Nattrass N. Estimating the lost benefits of antiretroviral drug use in South
Africa. African Affairs (2008); 107 (427): 157–76.

Chigwedere P, Seage GR, Gruskin S, Lee TH, Essex M. Estimating the lost
benefits of antiretroviral drug use in South Africa. Journal of Ac-
quired Immune Deficiency Syndromes (1 December 2008); 49 (4):
410–15.

http://www.villagevoice.com/2000-07-04/news/debating-the-
obvious/.

التقليديرش؟ الطب هل عرش: الحادي الفصل

http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp.
The classic general medicine reference for this is Ellis J, Mulligan I,

Rowe J, Sackett DL. Inpatient general medicine is evidence based. A-
Team, Nuffield Department of Clinical Medicine. Lancet (12 August
1995); 346 (8972): 407–10. There have been numerous copycat stud-
ies in various specialities, and rather than list them here, an excel-
lent review of them is maintained at http://www.shef.ac.uk/scharr/
ir/percent.html.

Mayor S. Audit identifies the most read BMJ research papers. BMJ (2007);
334: 554-5; Hippisley-Cox J, Coupland C. Risk of myocardial in-
farction in patients taking cyclo-oxygenase-2 inhibitors or con-
ventional non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based
nested case-control analysis. BMJ (2005); 330: 1366; Gunnell J, Sape-
ria J, Ashby D. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and sui-
cide in adults: meta-analysis of drug company data from placebo
controlled, randomised controlled trials submitted to the MHRA’s

360



املراجع

safety review. BMJ (2005); 330: 385; Fergusson D et al. Association be-
tween suicide attempts and selective serotonin reuptake inhibitors:
systematic review of randomised controlled trials. BMJ (2005); 330:
396.

Iribarne A. Orphan diseases and adoptive initiatives. JAMA (2003); 290:
116; Francisco A. Drug development for neglected diseases. Lancet
(2002); 360: 1102.

Safer DJ. Design and reportingmodifications in industry-sponsored com-
parative psychopharmacology trials. J Nerv Ment Dis (2002); 190:
583–92.

Modell et al. (1997); Montejo-Gonzalez et al. (1997); Zajecka et al. (1999);
Preskorn (1997): in Safer, ibid.

Pocock SJ. When (not) to stop a clinical trial for benefit. JAMA (2005); 294:
2228–30.

Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry spon-
sorship and research outcome and quality. BMJ (2003) 326: 1167–70.

Rochon PA, Gurwitz JH, Simms RW, Fortin PR, Felson DT, Minaker KL,
Chalmers TC. A study of manufacturer-supported trials of nons-
teroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of arthritis. Arch
Intern Med. (24 January 1994); 154 (2): 157–63.

Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry spon-
sorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ (31
May 2003); 326 (7400): 1167–70.

Schmidt K, Pittler MH, Ernst E. Bias in alternative medicine is still rife but
is diminishing. BMJ (3 November 2001); 323 (7320): 1071.

Vickers A, Goyal N, Harland R, Rees R. Do certain countries produce only
positive results? A systematic review of controlled trials. Control Clin
Trials (April 1998); 19 (2): 159–66.

361



الزائف العلم

Dubben H, Beck-Bornholdt H. Systematic review of publication bias in
studies on publication bias. BMJ (2005); 331: 433-4.

Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective
publication of antidepressant trials and its influence on apparent ef-
ficacy. N Eng J Med (17 January 2008); 358 (3): 252–60.

Tramer MR, Reynolds DJM, Moore RA, McQuay, H J. Impact of covert du-
plicate publication on meta-analysis: a case study. BMJ (1997) 315:
635–40.

Cowley AJ et al. Int Journ Card (1993) 40: 161–6.
Audit identifies the most read BMJ research papers. BMJ (17 March 2007);

334: 554-5.
Scolnick EM. Email communication to Deborah Shapiro, Alise Reicin and

Alan Nies re: Vigor. 9 March 2000. http://www.vioxxdocuments.com/
Documents/Krumholz_Vioxx/Scolnick2000.pdf.

Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. Expression of concern reaffirmed.
NEJM (16 March 2006); 354 (11):1193.

Gottlieb S. Firm tried to block report on failure of AIDS vaccine. BMJ
(2000); 321: 1173.

Nathan D, Weatherall D. Academia and industry: lessons from the unfor-
tunate events in Toronto. Lancet; 353; 9155: 771-2.
Gilbody et al. Benefits and harms of direct to consumer advertising:
a systematic review. Qual Saf Health Care (2005); 14: 246–50.
http://qshc.bmj.com/cgi/content/full/14/4/246.

للعلم العامة َفْهم لسوء اإلعالم وسائل ج تروِّ كيف عرش: الثاني الفصل

Davies N. Flat Earth News. Chatto & Windus (2008).
Proctor RN. Schairer and Schöniger’s forgotten tobacco epidemiology and

the Nazi quest for racial purity. Int. J. Epidemiol 30: 31–4.

362



املراجع

Ioannidis JPA. Why most published research findings are false. PLoS Med
(2005) 2 (8): e124.

غبية أموًرا األذكياء يُصدِّق ملاذا عرش: الثالث الفصل

Gilovich T, Vallone R, Tversky, A. The hot hand in basketball: on the mis-
perception of random sequences. Cog Psych (1985); 17: 295–314.

Schaffner PE. Specious learning about reward and punishment. J Pers Soc
Psych (June 1985); 48 (6): 1377–86.

Snyder M, Cantor N. Testing hypotheses about other people: the use of
historical knowledge, J Exp Soc Psych (1979); 15: 330–42.

Lord CG, Ross L, Lepper MR. Biased assimilation and attitude polarisation:
the effects of prior theories on subsequently considered evidence.
J Pers Soc Psyc (1979); 37: 2098–109.

Tversky A, Kahneman D. Availability: a heuristic for judging frequency
and probability. Cog Psych (1973), 5: 207–32.

Asch SE. Opinions and social pressure. Sci Am (1955); 193: 31–5.
Frank MG, Gilovich T. The dark side of self- and social-perception: black

uniforms and aggression in professional sports. J Pers Soc Psych (Jan-
uary 1988); 54 (1): 74–85.

The experiments in this chapter, and many more, can be found in
Irrationality by Stuart Sutherland and How We Know What Isn’t So

by Thomas Gilovich.

الرديئة اإلحصاءات عرش: الرابع الفصل

Gigerenzer G. Reckoning with Risk. Penguin (2003).
Butterworth et al. Statistics: what seems natural? Science (4 May 2001):

853.

363



الزائف العلم

Hoffrage U, Lindsey S, Hertwig R, Gigerenzer G. Communicating statistical
information. Science (22 December 2000); 290 (5500): 2261-2.

Hoffrage U, Gigerenzer G. Using natural frequencies to improve diagnostic
inferences. Acad Med (1998); 73: 538–40.

Gigerenzer G. Adaptive Thinking: Rationality in the Real World. Oxford
University Press (2000).

Szmukler G. Risk assessment: ‘numbers’ and ‘values’. Psych Bull (2003)
27: 205–7.

www.qurl.com/lucia.

الصحية املخاوف الخامسعرش: الفصل

Manning N, Wilson AP, Ridgway GL. Isolation of MRSA from communal
areas in a teaching hospital. J Hosp Infect (March 2004); 56 (3): 250-
1.

Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in rec-
ognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments’.
J Pers Soc Psych (1999); 77; 6: 121–34.

Brynner R, Stephens TD. Dark Remedy: The Impact of Thalidomide and its

Revival as a Vital Medicine. Perseus Books (2001).
Excerpted in Pilger J (ed.). Tell me no Lies. Cape (2004).
Thalidomide hero found guilty of scientific fraud. New Scientist (27 Feb-

ruary 1993).

اإلعالم وسائل يف الثالثي التطعيم خديعة السادسعرش: الفصل

Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A et al. Ileallymphoid-nodular hyper-
plasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in
children. Lancet (1998); 351 (9103): 637–41.

364



املراجع

E.g. Chess S. Autism in children with congenital rubella. J Autism Child
Schizophr (January–March 1971); 1 (1): 33–47.

http://briandeer.com/wakefield/vaccinepatent.htm.
No jabs, no school says labour MP. http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/

7392510.stm.
Schmidt K, Ernst E, Andrews. Survey shows that some homoeopaths and

chiropractors advise against MMR. BMJ (14 September 2002); 325
(7364): 597.

Hargreaves I, Lewis J, Speers T. Towards a better map: science, the pub-
lic and the media, Economic and Social Research Council (2003).
http://www.esrc.ac.uk/ESRCInfoCentre/Images/Mapdocfinal_
tcm6–5505.pdf.

Boyce T. Health, Risk and News: The MMR Vaccine and the Media. Peter
Lang Publishing Inc. (2007).

Durant J, Lindsey N. GM foods and themedia. Select Committee on Science
and Technology, Third Report, Appendix 5.
www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/
38/3810.htm.

Smeeth L, Cook C, Fombonne E, Heavey L, Rodrigues LC, Smith PG et
al. MMR vaccination and pervasive developmental disorders: a case-
control study. Lancet (2004); 364 (9438): 963–9.

Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen
P et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella
vaccination and autism. N Eng J Med (2002); 347 (19): 1477–82.

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/06/
23/nmmr23.xml.

Afzal MA, Ozoemena LC, O’Hare A et al. Absence of detectable measles
virus genome sequence in blood of autistic children who have had

365



الزائف العلم

their MMR vaccination during the routine childhood immunization
schedule of UK. J Med Virology (2006); 78; 5: 623–30.

D’Souza, Y, et al. No evidence of persisting measles virus in peripheral
blood mononuclear cells from children with autism spectrum disor-
der. Pediatrics (4 October 2006); 118: 1664–75.

http://www.westminsterpct.nhs.uk/news/mmr0405.htm; Pearce et al.
Factors associated with uptake of measles, mumps, and rubella
vaccine (MMR) and use of single antigen vaccines in a contemporary
UK cohort: prospective cohort study. BMJ (2008); 336 (7647): 754.

Chapman S et al. Med J Aust. (5 September 2005); 183 (5): 247–50. Grilli R
et al. Cochrane Database of Systematic Reviews (2001); 4: CD000389.

Phillips DP et al. N Engl J Med (1991); 325: 1180–3.
Schwitzer. G PLoS Med (2008); 5 (5): e95.
HPA. Confirmed measles mumps and rubella cases in 2007: England and

Wales. Health Protection Report (2008); accessed 9 April 2008; 2 (8).
http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2008/hpr0808.pdf.

Fitzpatrick M. MMR: risk, choice, chance. Brit Med Bulletin (2004); 69: 143–
53.

Gupta RK, Best J, MacMahon E. Mumps and the UK epidemic. BMJ (14 May
2005); 330: 1132–5.

إضافية أفكار

www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=O.

366






