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عصر التضليل :كيف تنتشر المعتقدات الزائفة
كايلن أوكونور وجيمس أوين ويثرل

فينان نبيل *

انت�شرت يف القرون الو�سطى �أ�سطورة حتمل ا�سم «احلمل التارتاري»� ،أو« �شجرة احلمالن» .اعتقد النا�س لعدة قرون �أن احلمالن عبارة عن هجني من احليوان والنبات،
تنمو على الأ�شجار ،وم�صطلح « ترتاري» كان ا�سما يطلق على جزء كبري من �آ�سيا الو�سطى ،وتقول الأ�سطورة �أن هناك خملوقا غريبا عُرف «بنبات احلمالن» ومت
ر�سمه على �شكل حمل كامل احلجم يتغذى من الأر�ض بوا�سطة جذع �صغري ،و�أنه قادر على التحرك بطريقة حمدودة ت�سمح له بالرعي والتغذي على الغطاء النباتي،
و�إذا مل ي�ستطع الو�صول للغذاء ف�إنه يت�ضور جوعا وميوت ،وي�شكل اجلذع الثابت يف الأر�ض عن�صرا حيويا لبقائه و�إذا مت قطعه ميوت .على الرغم �أن هذا الأمر يبدو
غريبا و�سخيفا ،وي�صعب ت�أكيده علميا� ،إال �أنه القى جاذبية وانت�شارا على نطاق وا�سع ،وا�ستمر ،ومل ي�شكك �أحد يف وجود هذا النبات /احليوان الهجني الأ�سطوري.
ي �ع��ود �أ� �ص��ل الأ� �س �ط ��ورة �إىل م��ا ن���ش��ره امل� � ��ؤرخ ��س�ير«ج��ون
ماندفيل» �أثناء �سفره �إىل و�سط �آ�سيا ،و�أفريقيا الو�سطى،
والهند ،الذي ر�صد العديد من الأمور املجهولة ،والغريبة،
وال�غ�ير م�ع��روف��ة يف �أوروب� ��ا �آن� ��ذاك .م��ن ب�ين ه��ذه الأم ��ور
العجيبة �شجرة هندية حتمل نباتا ي�شبه احلمالن ال�صغرية
حلما ودم��ا ،ومل يكن «ماندفيل» الوحيد ال��ذي كتب هذا
التعليق ،ولكن هناك عامل �إيطايل يدعى «�أودري��ك» �سجل
نف�س املعلومة ،و�أ�صبح يتم تداولها كحقيقة واقعة عند
علماء الطبيعة ،والبيولوجيني يف الع�صور الو�سطى� ،إىل
�أن اكت�شف ال�ع��امل ال�سويدي «اجن�ل�ي�برت كامفرب» ال��ذي
قام ببحث علمي بتكليف مبا�شر من «امللك ت�شارلز الثالث»
و�أكد �أنه ال يوجد ما ي�سمى « ب�شجرة احلمالن».
يطرح الكاتبان ت�سا�ؤال عن الكيفية التي ميكن �أن تنت�شر
بها مثل ه��ذه ال�سخافات لعدة ق��رون ب��دون �أدل��ة تدعمها،
وماهي الآلية التي يتم من خاللها ت�شكيل الأباطيل لتنت�شر
حتى بني اخل�براء ،وما ال��ذي ترمز �إليه �أ�سطورة «�شجرة
احلمالن» يف ع�صرنا احل��ايل؟ و ما هو ع��دد الب�شر الذي
ميكن �أن ي�صدقها؟ ي��رى امل�ؤلفان �أن الأ�ساطري �أ�صبحت
ت�صيغها ق��وة �سيا�سية رئي�سة ،ت�صنع املعتقدات وت�شكلها،
وتن�شرها عرب الو�سائط املتعددة على م�ستوى العامل .هناك
ما يقرتب من بليون �إن�سان يف الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب ��ي ،وم��ا يقرب من بليون �أخ��رى خارجها يت�أثرون
بال�سيا�سات الع�سكرية ،والتجارية ،وقوانني الهجرة لتلك
ال�ب�لاد .وت�ستخدم حكومات ه��ذه ال ��دول و�سائل الإع�لام
للت�أثري على مواطنيها ،وع�ل��ى ح�ظ��وظ مناف�سيهم على
ال�صعيدين املحلي �أو العاملي .يتعر�ض م�ستهلكو الإع�لام
يف �أوروب ��ا وال��والي��ات املتحدة لأث��ر ال��دع��اي��ة التي ينتجها
اخل���ص��وم الأج ��ان ��ب ،مثل احل�ك��وم��ة ال��رو��س�ي��ة ال�ت��ي تدعم
بع�ض و�سائل الإعالم الناطقة باللغة الإجنليزية.
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تعد الدعاية ال�سيا�سية �إ�شكالية كبرية لأنها ت�ؤثر على
املعتقدات ،وتقو�ض الأدل��ة احلقيقية ،كما يلعب التحفيز
الإعالمي والأبحاث العلمية التي تتم �صناعتها دورا هاما
يف ال�ت��أ��ص�ي��ل للمعتقدات اخل��اط�ئ��ة ،ك�م��ا ح ��دث بال�ضبط
يف مذكرات «ماندفيل» العلمية والتي �أدت النت�شار وا�سع
لأ� �س �ط ��ورة «� �ش �ج��رة احل �م�ل�ان»  ،ه �ك��ذا ت �ك��ون امل�ع�ل��وم��ات
اخلاطئة ،والأخبار املزيفة ،والأبحاث العلمية الغري دقيقة
م�صدرا �أ�سا�سيا للمعتقدات امل�ضللة.
مت ن�شر خرب قبل االنتخابات الرئا�سية التي �أتت برتامب
رئي�سا للواليات املتحدة الأمريكية ب�ستة �أ�سابيع يف يوم
ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب ،يف موقع ي�سمى«()ETF
حتت عنوان» البابا فرن�سي�س ي�ؤيد رئا�سة دونالد ترامب
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة» للرئا�سة ،وك��ان اخل�بر �صادما للعامل
و�أن�ك��ره البابا ،وعندما تولت جهات التحقيق الفيدرالية
التحقيق يف الأمر وجدت �أنه قد مت اخرتاق ح�ساب م�ساعد
«ه �ي�لاري كلينتون» م��ن قبل ال�ق��وى ال�سيا�سية ال�ت��ي مت
ا�ستبعادها من ال�سلطة ،وت�سريب اخلرب من خالله .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن��ه خ�بر غ�ير حقيقي� ،إال �أن��ه ح�صل على ما
يقرب من �ستة وت�سعني �ألف �إعجاب على في�سبوك ،و�شارك
اخل�بر ع�شرة �أ�ضعاف ه��ذا ال�ع��دد� ،إن��ه �أح��د �أك�بر الأخ�ب��ار
انت�شارا على في�سبوك خالل الفرتة التي �سبقت انتخابات
الرئا�سة الأمريكية .على النقي�ض من الأخبار التي ن�شرتها
م�صادر �أك�ثر توثيقا مثل وا�شنطن بو�ست ،والتي ن�شرت
خربا بعنوان «التاريخ املذهل لف�ساد ترامب » فلماذا �أ�صبح
�أوباما فا�سدا الآن والذي مل ينل نف�س احلظ من االنت�شار،
ويعزى الأمر لتحيزات حزبية �سافرة.
ال ميكن لكتاب مثل هذا �أن يتجاهل «دونالد ترامب» ،رئي�س
الواليات املتحدة ،لأنه يعد يف الوقت احلايل �أق��وى و�أكرب
م�صدر للمعلومات اخلاطئة على م�ستوى العامل� ،إنه مييل

�إىل تقدمي معلومات م�ضللة لدرجة �أنه مل يعد يتحدث يف
�أي وقت ،وال يف �أي منا�سبة دون �أن يلقي الأكاذيب ال�صريحة
والتي يعلم يقينا �أنها خاطئة ،ولي�س جمرد �أ�شياء يعتقد
�أنها خاطئة ،وي�ؤمن �أن املاليني من النا�س يف �أمريكا وحول
ال�ع��امل بتلك الأك ��اذي ��ب وين�شرونها .تتمتع �آراء ترامب
بال�سلطة فقط لأنها تعك�س �آراء ماليني الأمريكيني الذين
�صوتوا ل�صاحله ،كما �أن��ه ي�صف وجهات النظر املعار�ضة
على �أنها «�أخ�ب��ار وهمية».هناك تدفق حمموم ل�سيل من
الأكاذيب ين�ساب كل يوم من «دونالد ترامب» ،والذي و�صل
لدرجة �أن��ه �أعلن �أن �أك�ثر من ثلث البالد تثق فيما يقول
كما لو �أنها حقائق �أتت من «ي�سوع امل�سيح» ،لدرجة �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص �إذا ح�صلوا على �شيك حكومي قيمته خم�سمائة
دوالر ،و�أخ�بره��م ترامب �أن ال�شيك يف ال��واق��ع بثمامنائة
دوالر ،ف�سينظرون �إىل ال�شيك على �أنه كذلك ،و�إذا �صرف
لهم البنك خم�سمائة دوالر �سيت�شككون يف �أن م��ن يدير
البنك من الدميوقراطيني الذين �صوتوا ل�صالح هيالري
كلينتون .لي�س هناك م��اي��وازي ه��ذا التزييف يف التاريخ
الأمريكي ،للدرجة التي دفعت موقع «تويرت» لإلغاء ح�ساب
«دونالد ترامب» حتى تختفي التويتات املجنونة التي كان
يطلقها يف الثالثة �صباحا طيلة العامني املا�ضيني.
وحتى يت�سنى فهم كيف تنت�شر املعتقدات امل�ضللة ،يجب �أن
نعلم من �أين ت�أتي �أوال املعلومات اخلاطئة التي ن�شكل بها
املعتقدات� .إن �أول م�صدر للمعلومات هو اخلربات ال�شخ�صية
التي تنتج عن احتكاكنا بالعامل اخلارجي ،فعلى �سبيل املثال
عندما ت�أكل الطماطم عدة مرات ،ومل ينتج عن تناولها �أي
�أعرا�ض مر�ضية ،يتكون لدينا معتقد �أنها لي�ست خطرية،
وه��ذا ما جعل الأورب�ي�ين يعتربون الطماطم تفاحا �ساما
ملدة تزيد عن مائتي عام ،كما نتعلم �أي�ضا باخلربة الذاتية
�أن النوم يح�سن حالتنا املزاجية ،ولكن قد متنعنا الطبيعة
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الب�شرية �أحيانا من �إدراك الأمور على حقيقتها عن طريق
اخلربة املبا�شرة ،وقد متنع �أ�صحاب املعتقدات اخلاطئة من
ر�ؤية احلقائق ،حتى لو كانت الأدل��ة ال�صحيحة على خط�أ
معتقداتهم وا�ضحة �أمامهم ،هناك العديد من العوامل
الذاتية التي ت�ؤثر يف تكوين املعتقدات اخلاطئة مثل ذكاء
الفرد وم�ستوى تعليمه وثقافته وتنوع م�صادر معلوماته.
لكن الأمور لي�ست ب�سيطة دائما ،فعندما تكون الأمور �أكرث
تعقيدا نحتاج خلربات الآخرين للح�صول على املعلومات،
فكل حقيقة علمية نح�صل عليها نحتاج فيها لآراء اخلرباء
والعلماء ،وهنا يجب �أن نقف �أمام من يجب �أن مننحه الثقة
حتى يكون م�صدرا للمعلومات التي نكون بها معتقداتنا
حتى ال نقع يف �أ�سر ما ي�سمى «بالنقطة العمياء للتفكري»،
والتي تنتج عن الأدلة الناق�صة �أو املغلوطة وت�شكل مقدمات
و�أدل� ��ة خ��اط�ئ��ة ت� ��ؤدي لنتائج غ�ير دق�ي�ق��ة  .رك ��ز الكاتبان
يف كتاب »ع�صر الت�ضليل« على العوامل الذاتية النت�شار
املعتقدات اخلاطئة ،ومنها التحيز للتفكري الذاتي ،والآراء
الفردية ،كما رك��زا على العوامل االجتماعية ،معتمدين
على نظرية املعرفة االجتماعية التي و�ضحت الدور الذي
تلعبه العالقات االجتماعية يف انت�شار الأك��اذي��ب ،وكيف
ت�ؤثر جوانب التفاعل االجتماعي على املعتقدات ،و�أو�ضحا
�أن املعتقدات اخلاطئة تنت�شر نتيجة العتمادنا العميق على
الآخرين للح�صول على املعلومات .قد يكون جل ما نعتقد
ب��ه تعلمناه م��ن الآخ��ري��ن وي�ف��وق م��ا تعلمناه م��ن جتاربنا
احلياتية املبا�شرة ،واحتكاكنا بالعامل اخلارجي ،قد يكون
هذا االنت�شار االجتماعي للمعلومات مفيدا للغاية  -لأن
بدونه لن تكون لدينا ثقافة وا�سعة ومتعددة� -إال �أن له
جانبا �سلبيا فهو يعترب قناة ت�ضاعف انت�شار الأباطيل،
واملعتقدات غري ال�صحيحة.
وحتى نتجنب ه��ذا اجلانب ال�سلبي ،علينا �أن ن�ستخدم
الأ��س��ال�ي��ب البحثية ال�ت��ي ت�ق��رر لنا امل���ص��ادر امل��وث��وق بها
للح�صول ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ،ف�ف��ي ب�ع����ض الأح �ي ��ان يقدم
الآخ ��رون لنا ا��س�ت��دالالت جيدة ون�ستقي املعلومات من
م�صادر ثبت يف املا�ضي �أنها قدمت لنا معلومات مفيدة
وحقيقية� ،إال �أن�ن��ا يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة نعتمد يف اختيارنا
على عوامل �أخ��رى مثل الهوية امل�شرتكة� ،أو املعتقدات
امل�شرتكة ،مما ي�ؤدي �إىل اال�ستقطاب امل�ستمر،حتى ه�ؤالء
الذين يبحثون عن احلقيقة والذين ي�سعون جلمع الأدلة
ح ��ول ال �ع ��امل ،ال ي�ث�ق��ون يف �أول �ئ ��ك املختلفني ع�ن�ه��م يف
حت�سن حالتهم
املعتقدات ،بل قد يتجاهلون الأدلة التي قد ِّ
املعرفية �إذا ما كانت م�صادرها تختلف عنهم الهوية �أو
التوجه الأيديولوجي� .إن التجاهل املتهور للأدلة ميكن
�أن يكون خطري العواقب ،والتحيزات العائلية ،والدينية،
والأيديوجلية ت�ضيق خياراتنا بني احلقائق ،فنحن نقيم

الهياكل اجلديدة للتفاعل االجتماعي يف تف�سري امل�شهد
املعريف لدينا.
ي ��رى ف�لا��س�ف��ة ال�ع�ل��م �أن ال �ع��وام��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ت�شكل
�ضرورة لفهم وانت�شار وا�ستمرار املعتقدات اخلاطئة .على
الرغم من �أننا �أ�صبحنا متطورين مبا فيه الكفاية حتى
ال ن�صدق كل ما ن�سمعه �أو نراه ،ال زلنا نتخذ خيارات بنا ًء
على جمموعة املعلومات املتاحة دون معرفة حقيقية ملا هو
�صحيح ،وما هو غري �صحيح .يف الواقع لي�س لدينا خيار
�سوى موا�صلة حياتنا بنا ًء على هذه املعلومات مع ا�ستخدام
اخلربة ال�شخ�صية والتقييم الدقيق للمعلومات.
نعي�ش ع�صر امل�ع�ل��وم��ات امل�ضللة ب�ك��ل م��ا حتمله الكلمة
من معنى ،حيث انت�شر ت�سويق الأك��اذي��ب والأباطيل على
�أنها حقائق ،وي�ؤكد الكتاب على �أن تزييف احلقائق لي�س
جديدا ،لكن االنت�شار املتعمد للمعلومات الكاذبة �أو امل�ضللة
قد ت�ضاعف يف القرن املا�ضي ،مدفوعا من كل التقنيات
احلديثة لن�شر املعلومات ،الإذاعة والتليفزيون ،واالنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،و�أ�صبح الأمر �أكرث تعقيدا.
تكمن �أهمية الكتاب �أنه ي�ؤكد �أن املعلومات �أ�صبحت �سالحا
قويا ،و�أن املعلومات اخلاطئة التي ت�شكل املعتقدات ال ترجع
بال�ضرورة �إىل الغباء �أو التحيزات املعرفية ،ولكن �إىل الثقة
التي ن�ضعها �أحيانا يف الآخرين ،ويقرر امل�ؤلفان �أنه يجب
معاجلة ه��ذه املعلومات على م�ستوى الأن�ظ�م��ة ،فاملعرفة
احلقيقية تت�آكل عن طريق حمالت جديدة وفعالة ،مما
يجعل اللحظة حمفوفة باملخاطر ،وي�ق��دم الكتاب دفاعا
فل�سفيا عن الأدلة واحلقائق .ويطالب الكاتبان �أن ت�ستمر
اجلهات الفاعلة ذات ال��دواف��ع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
ا�ستخدام الو�سائط لتطوير �أ�ساليب جديدة و�أكرث فعالية
للقيام ب��ذل��ك� .ستتطلب مكافحة ه��ذه الأ�ساليب الوقت
واجل�ه��د ،وامل ��ال م��ن جانب �شركات التوا�صل االجتماعي
واحل�ك��وم��ات ،ولكن التكلفة ال تقارن بالفائدة التي تعود
علينا؛ فاملعلومات ،واملعتقدات ت�ؤثر يف قرارتنا امل�صريية
حا�ضرا وم�ستقبال .كتاب « ع�صر الت�ضليل» وهو كتاب عن
ت�شكيل املعتقدات خا�صة املزيف منها وكيفية انت�شاره ،ي�ؤكد
على حقيقة معينة ،وهي �أن ما نعتقده يعتمد يف الأ�سا�س
على ما نعرفه.

الأدل� ��ة امل�ق��دم��ة ب�ن��اء ع�ل��ى امل�ع��اي�ير ال���س��اب�ق��ة ،ونعتربها
ملبية الحتياجاتنا �إىل حد اليقني .نهتم �أحيانًا باملكانة
االجتماعية �أك�ث�ر م��ن االه�ت�م��ام باملعتقدات احلقيقية،
في�ؤثر على ت�شكيل معتقداتنا الأ�شخا�ص رفيعي الثقافة
واملتمر�سني �أو �أ�صحاب ال�سلطة والنفوذ والت�أثري.
تلعب و�سائل التوا�صل االجتماعية م��ن جميع امل�شارب
�سواءا جماعات حقوق الإن�سان� ،أو املجموعات التي تهتم
بحياة الأقليات ،وحتى اجلماعات املناه�ضة للمهاجرين
على خلق ثقافة اجتماعية وتعزيز نفوذها املجتمعي.
وقد ا�ستخدم وك�لاء الرو�س تلك الو�سائل للت�أثري على
اجل �م��اع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن �أج ��ل دف ��ع اال��س�ت�ق�ط��اب يف
الواليات املتحدة ،وتغيري نتائج انتخابات ترامب ،2016
ودعم حملة خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
ك�شف انت�شار الأخبار املزيفة عن اجلانب املظلم ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي ،وقدرتها على ن�شر معلومات كاذبة
وم�ضللة ال ميكن �إيقافها ،وتغيري ت�صورات النا�س للواقع
وزعزعة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،وكيف تعمل الأخبار املزيفة
التي تن�شرها ال�شبكات على تغيري عاملنا.
يرى الكاتبان يف نظرة ا�ست�شرافية للم�ستقبل �أن حماربة
----------------------------------------------املعتقدات اخلاطئة ت�ستلزم �أن ن�أخذ اجلوانب االجتماعية
•العنوان :عصر التضليل :كيف تنتشر
يف االعتبار ،و�أن نراعي �أن الظروف التي نتفاعل يف ظلها
المعتقدات الزائفة
مع الآخ��ري��ن تتغري ،فيجب �أن نطور �آل�ي��ات اال�ستدالل
ال� ��ذي ن�ت�ع��ام��ل ب ��ه م ��ع ال�ب�ي�ئ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة املختلفة• ،المؤلف :كايلن أوكونور وجيمس أوين
ويثرل
ف��اال� �س �ت��دالل ال�ف��ا��ش��ل ��س�ي�ك��ون م���س�ئ��وال ع��ن ال �ت ��أث�يرات
ال�سلبية لو�سائل التوا�صل االجتماعي و�سي�ؤدي للدعاية •الناشر - :أسبن – 2019
امل�ضللة كما �سي�ؤدي �إىل اتخاذ ق ��رارات م�ستقبلية غري
•اللغة :اإلنجليزية
�صحيحة ،ون�ح��ن نحتاج �إىل تقدير ال ��دور ال ��ذي تلعبه
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