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مركــز حرمـون

للدراســات املعاصــرة

ُ
هــﻮ ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻻ �ﺴ��ﺪف اﻟــﺮ�ــﺢ� ،ﻌ�� ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟـﺒـﺤــﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وا��ﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮ�ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮري ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ �� ﺳﻮر�ﺔ وﺳ�ﻨﺎر�ﻮهﺎت ﺗﻄﻮرﻩ ،و��ﺘﻢ ﺑﺘﻌﺰ�ﺰ
أداء ا��ﺘﻤﻊ اﳌﺪ�ﻲ ،و�ﺸﺮ اﻟﻮ�� اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻛﻤﺎ ��ﺘﻢ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ،
و�ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ُﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ اﳌ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣ ـﺸــﺎر�ــﻊ و� ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎتُ ،و� ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرات ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ــﻮر� ــﺔ ،ﻋ ـ�ــ� أﺳ ــﺲ وﻗـﻴــﻢ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ وا�ـ�ــﺮ�ــﺔ واﳌ ـﺴ ــﺎواة وﺣ ـﻘــﻮق اﻹ� ـﺴــﺎن وﻗـﻴــﻢ اﳌــﻮاﻃـﻨــﺔ اﳌـ�ـﺴــﺎو�ــﺔ ،و�ـﺴـ�ــ� ﻷن ﻳـ�ــﻮن ﻣـﻴـ ً
ـﺪاﻧــﺎ
ﻟ��ﻮار ّ
اﻟﺒﻨﺎء ،وﺳﺎﺣﺔ ﻟﺘﻼ�� اﻷﻓ�ﺎ ر

قسم الدراسات:

ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج املشكالت
ِ
ّ
الرئيســة ،وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة ،وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثيــة العلميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة ،التــي تســتند إلــى جهـ ٍـد بحثـ ّـي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول
العمــل البحثـ ّـي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم ق ـراءات للواقــع الراهــن ،ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن
الفئات البحثية كافة ،بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية
املســتقبل ،ويستكشــف التأثي ـرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر ،ويبحــث فــي
تأثيـرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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نظرية املؤامرة واملؤامرة بين الوهم والحقيقة

الباحث :عالء الدين الخطيب
باحث في الدراسات الجيوسياسية.
خبيرفي تحليل السياسات املستقبلية لنظم الطاقة.
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ملخص تنفيذي
هذه الدراسة هي الجزء األول من دراسة أوسع حول نظرية املؤامرة ومنهجها في الدول العربية واإلسالمية
ً
ً
ولغويا ،وفق التعريفات األكثر
اصطالحيا
وفي العالم .يسعى هذا الجزء لسبر مصطلح «نظرية املؤامرة»
انتشا ًرا ،ثم االنتقال إلى وضع تعريف شامل لنظرية املؤامرة.
تهتم الدراسة بالتمييز بين نظرية املؤامرة واملؤامرة ،باعتبار أن األولى هي محط إيمان أقرب للخيال،
والثانية هي حقيقة موضوعية مالزمة للمجتمعات البشرية .كذلك تحلل الدراسة أثر انتشار نظرية املؤامرة
على انتشارمنهج التفكيروفقها ،أي منهج التفكيراملؤامراتي ،حتى عند من يبدو أنهم ال يتبنون نظرية مؤامرة
تعرف الدراسة املؤامرة وما يرتبط بها من وعي للمؤامرةّ ،
معينة .وعلى التوازي ّ
وتبين أثر ذلك على حركية
الدول واملجتمعات.
تتناول الدراسة ً
َ
أسس نظرية املؤامرة بشكل عام ،وما يرافقها من صفات مشتركة لنمط التفكير
أيضا

املؤامراتي .لنصل بالنهاية إلى التمييزبوضوح بين نظرية املؤامرة واملؤامرة ،وبين منهج التفكيراملؤامراتي ومنهج
الوعي باملؤامرة.
ً
ّ
ً
ً
وحاضرا ومستقبل،
ماضيا
تغلبت نظرية املؤامرة وما يصاحبها من نمط تفكير ،وزاوية رؤية للعالم،
وما ينتج عنها من تشتيت ملشاعر وأفكار وجهود الناس ،وتغييب لألسباب الحقيقية للمشكالت واألزمات،
على املنتج الفكري والتحليلي العربي واإلسالمي خالل العقود الطويلة ،بعد عهود االستقالل عن االستعمار
الخارجي .هذه السيطرة على منهج قراءة الواقع واملا�ضي تشكل أحد ّ
أهم األزمات التي تواجه العالم ككل،
ً
وخاصة الدول العربية واإلسالمية.
ٌ
انتشارأوسع في الدول النامية والدكتاتورية ،ألن منهج التفكيروفق نظرية املؤامرة يشكل
لنظرية املؤامرة
أداة فعالة في أيدي السلطات الشمولية لتجييش الشعوب ،وتخويفها ،والتحكم في حركتها الجماعية .لكن
هذا النهج املؤامراتي بدأ بالتوسع حتى في الدول الغربية خالل العقدين األخيرين ،مما كان له تأثير كبير
على صعود اليمين الغربي املتطرف .فنظرية املؤامرة كمنهج ومحتوى ،وبكل أسبابها ونتائجها ،تزداد قوة وال
ً
ً
ومتوقعا.
تتراجع كما كان مأمول
الغاية من هذه الدراسة املساهمة في فتح باب جديد لدراسات نظرية املؤامرة في املنطقة العربية
واإلسالمية ،وستتناول ما يمكن تسميته مقدمة في دراسة نظرية املؤامرة ،فاملوضوع ضخم ومتفرع ومتداخل
مع كثير من العلومّ .
وتقدم الدراسة قراءة لنظرية املؤامرة ،كتعريف ونمط تفكير وبنية ،وتركز على توضيح
الفرق بين نظرية املؤامرة وبين املؤامرة ،من باب أن األولى في حالتها العامة أقرب للوهم منها للحقيقة ،والثانية
هي حقيقة قائمة ال يمكن إنكارها.

من حيث الشكل واألسلوب ،تهدف الدراسة إلى التخفيف من الشكل األكاديمي النظري ،وإلى االقتراب من
القارئ غيراملتخصص؛ فالتوصيف النظري مشفوع بأمثلة تدليلية عملية من نظريات املؤامرة املشهورة واملتداولة.
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مصطلحات
تستخدم هذه الدراسة مصطلحات خاصة ،ال بد من تعريفهاً ،
قياسا على استخدامها باللغات األخرى:
املؤامراتي :هو الشخص ،أو الجماعة ،أو نمط التفكير ،أو منهج التحليل الذي يؤمن بنظرية املؤامرة
ويستخدمها في فهم حركة البيئة املحيطة به .يقابل هذا املصطلح باللغة اإلنجليزية  ،Conspiracistوالذي
عرفه قاموس أكسفورد على أنه الشخص الذي يدعم نظرية املؤامرة.
املؤامراتية :هي اإليمان بنظرية املؤامرة وتفسيراتها .يقابل هذا املصطلح باللغة اإلنجليزية ،Conspiracism
ويعرفها قاموس أكسفورد على أنها اإليمان بنظرية املؤامرة ،وقد تم إدخال هذا املصطلح إلى اللغة اإلنجليزية
في ثمانينيات القرن املا�ضي.
وقد اشتق كال املصطلحين على سياق اشتقاق الكلمات التالية :ديمقراطية-ديمقراطي ،إسالم-إسالمي،
ّ
قومية-قومي ،علم-علمي .والجامع بينهم أنهم يدلون على املؤمن باملصدر كنظرية ،وكلها اصطالحات حديثة
ً
اصطالحا ليس بالضرورة إسالمي ،فاإلسالمي من يؤمن بنظرية إسالمية
دخلت اللغة العربية .فاملسلم
سياسية .وكذلك الديمقراطي من يؤمن بنظام الديمقراطية .والقومي من يؤمن بالقومية ضمن نظرية
سياسية.
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أهمية وهدف الدراسة
تأتي أهمية دراسة نظرية املؤامرة من قوة سيطرتها على نمط تفكير كثيرين في املجتمعات البشرية،
وخاصة في الدول العربية واإلسالمية في عصرنا الحالي ،سيطرة تصل إلى مستوى يدعو لتوصيفها كظاهرة
ً
وأحيانا في الوعي الجماعي والفردي اإلنساني .تتفاعل نظرية املؤامرة مع كثير من
مرضية مقيمة في الالوعي،
ً
األزمات واملشكالت الكبرى ،التي يواجهها العالم ككل ،والدول ،واألفراد في حياتهم الخاصة ،تفاعل يتظاهر
بشكل معقد في الحركة الجيوسياسية واالجتماعية والثقافية للدول وللمجتمعات.
لعل ما حدث في السنتين املاضيتين ،مع انتشار وباء كورونا ،كان أبرز دليل على خطورة نظرية املؤامرة،
حيث أجمعت الهيئات الصحية على أن ً
واحدا من أكبرالصعوبات التي واجهت إجراءات مكافحة الوباء كانت
ُ
فو�ضى املعلومات واإلعالم والشائعات الرافضة للتعاون أو املشككة باإلجراءات الحكومية التي سيطرت على
ً
تباطا ً
وثيقا
نسب كبيرة من شعوب العالم ،والتي تعود بغالبيتها إلى نظرية مؤامرة ما .فنظرية املؤامرة ترتبط ار
بضعف الثقة ما بين الجماهيروالهيئات الحكومية والرسمية والعلمية.
وفي دولنا العربية ،نرى بوضوح أكثر كيف حجب منهج التفكير املؤامراتي املعتمد على اإليمان بنظرية
مؤامرة ما انتشارالوعي السيا�سي والفكري بين الجماهيروبين النخب .وعند غياب الوعي باألسباب الحقيقية
لألزمات ،يصبح الوصول إلى حلول أبعد وأصعب.
من ناحية ثانية ،أثبت التاريخ والواقع الحالي أن انتشارنظرية املؤامرة يتما�شى مع نمط الحكم الشمولي،
ويتعارض مع الديمقراطية .فصعود اليمين الغربي املتطرف ً
أخيرا ترافق مع انتشار واسع لنظريات مؤامرة
متعددة حتى في املجتمعات الغربية التي ُيفترض أنها أكثر ً
وعيا ،ومع تهديد حقيقي للنظام الديمقراطي ولقيم
حقوق اإلنسان.
ً
إذا ،فإن دراسة وتحليل نظرية املؤامرة وانتشار منهج التفكير املؤامراتي يشكل خطوة أساسية في بناء
الدولة واملجتمع ،وتحصينهما ضد األزمات املتالحقة التي تعصف بالعالم ،والتي تزلزل الدول العربية
واإلسالمية ،خاصة أن نظرية املؤامرة تم استخدامها بفعالية من قبل كثير من الحكومات املتصارعة فوق
ً
املنطقة ،ولعلنا شهدنا ذلك بوضوح في الصراع فوق سورية .لذلك فمن املهم التوقف طويل عند هذه
الظاهرة اإلشكالية واملعيقة ملسيرة التطور التي تطمح إليها الشعوب عامة ،وشعوب هذه املنطقة املتخمة
باألزمات والصراعات خاصة ،بغية الوصول إلى وضع سياسات وآليات قادرة على مواجهتها ،فمن الالفت
للنظر أن االتحاد األوروبي أطلق خالل السنوات املاضية مشاريع بحثية عدة تبحث في نظرية املؤامرة
وارتباطها بصعود الظاهرة الشعبوية(((.

((( مشروع بحثي ،الخطاب املؤامراتي وصعود الشعبوية  -االتحاد األوروبي ،جامعة إيبرهارد كارل ،أملانيا 2019 -
Conspiracist rhetoric and populist rise- EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
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منهج البحث
تعتمد الدراسة على التدرج في بحث التعريفات واألفكارالعامة حول نظرية املؤامرة ،من خالل الدراسات
العلمية ،ومن خالل املقارنة ما بين الدول واملجتمعات .ومن ثم االنتقال إلى بناء التعريفات التي تخدم هدف
ً
الدراسة ّ
وتعبر عن املعنى األكثر دقة وشمول ملوضوع الدراسة .وتتضمن الدراسة العديد من األمثلة لشرح
األفكارالنظرية املرافقة ،والتدليل عليها.
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مقدمة
ً
نسبيا من حيث التنظير ،فلم يتم التوسع في
نظرية املؤامرة  Conspiracy theoryمفهوم حديث
استخدامها كمصطلح ودراستها إال في النصف الثاني من القرن العشرين .لكنها كانت حاضرة بقوة عبرالتاريخ
كنمط تفكير ،وأسلوب رؤية للما�ضي والحاضرواملستقبل ،عند العامة والخاصة ،وإن لم يتم التنبه لها ،أو
توصيفها ،أو رصدها .ويمكن ربط ظهورها ،كفرع دراسة وبحث علمي ،بالثورة املعرفية التي حصلت في علوم
السياسة واالجتماع والنفس ،خالل القرن املا�ضي؛ لذلك فإن البحث في نظرية املؤامرة يعني الغوص ً
عميقا
في هذ العلوم ،إضافة إلى العلوم االقتصادية وحتى التقنية.
ً
ً
وأحيانا كنتيجة؛ فهي من ناحية أداة فعالة ً
جدا في يد صناع القرار
أحيانا كسبب،
تبدو نظرية املؤامرة

والقوى املسيطرة على الصراع ،سواء ما بين الدول ،أو ضمن الدول واملجتمعات ،أو على مستوى األفراد؛
ومن ناحية ثانية هي ليست أداة ّ
طيعة يمكن فرضها دون توفر األرضية املناسبة لدى املجتمع واألفراد.
والالفت للنظرأن من يستخدمها ال يدرك بالضرورة أنه يملك هذا األداة ّ
الفعالة ،ألنه في كثيرمن األحيان هو
أحد املنتجات التي أفرزها الصراع ،حيث كان لنظرية املؤامرة الدور األسا�سي في هذا الصراع.
َ
يواجه نقاش ظاهرة نظرية املؤامرة في املنطقة العربية واإلسالمية الصعوبة التي تواجه أي دراسة علمية
أخرى ،خاصة في مجال العلوم اإلنسانية ،فال وجود ملعطيات أواستطالعات رأي علمية كافية ،وال إحصائيات
كافية عن الواقع السكاني والتعليمي واالجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والسيا�سي ،وال يوجد دعم إعالمي
أو سيا�سي لهذا النوع من الدراسات التي تتحدى السائد والتيار العام .لكن يمكننا الركون إلى أن نظرية
املؤامرة ونمط تفكيرها ذات سيطرة كبيرة على الشارع والنخبةً ،
بناء على حجم الكتب واملقاالت والخطابات
السياسية والدينية وحتى الحوارات الثقافية ،فهي ظاهرة يمكن أن ّندعي أنها األكثر ً
رواجا وتجاو ًزا للحدود
السياسية واألديان واملذاهب والقوميات واللغات في الدول العربية واإلسالمية .ولربما يكون من سخرية
األقدار أنها مما يتوحد عليه كثيرون من شعوب هذه الدول ونخبهم وسياسييهم ،مهما اختلفوا وتحاربوا في
أمور أخرى.
ّ
وعلى الرغم من قلة الدراسات باللغة العربية التي تحاول رصد وتحليل هذه الظاهرة ،ربما ألن البعض ال
يرى خطرها ،أو ألن البعض اآلخريؤمن بنظرية املؤامرة ً
أساسا؛ فإن ذلك يزيد من أهمية رصد وتحليل هذه
الظاهرة ،ألنها أداة فعالة في ترسيخ املنظومة الدكتاتورية ،وألنها ً
أيضا أداة فعالة في سياسات التجييش
الشعبوية التي تستخدمها كثير من القوى السياسية ،التي أدت خالل العقود األخيرة إلى ضرب الوحدات
الوطنية في دول عربية وغير عربية ضمن املنطقة ،وما زالت أداة فعالة في ترسيخ االنشقاق بين السوريين
ً
واليمنيين والعراقيين وغيرهم ،فضل عن تشكيلها لصعوبة أساسية كبيرة أمام تأسيس نظم ديمقراطية
علمانية تراعي حقوق اإلنسان وفق الشرعة الدولية.
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نظرية املؤامرة في القرن الحادي والعشرين
ظاهرة نظرية املؤامرة ليست خاصة بالدول العربية واإلسالمية ،فقد عادت بقوة إلى املجتمعات والدول
الغربية ،التي كان ُيفترض ً
نظريا أن تتابع قيادة الحضارة البشرية في اتجاه أكثر عقالنية وعلمية؛ بسبب ما
تملكه من استقرار سيا�سي ،وغنى مادي ،ومستوى تعليمي وثقافي ،ونظم ديمقراطية علمانية ،ومساحات
حرية تعبير ،وإعالم خبير .لكن ما حصل في الواقع هو ّ
توسع سيطرة نظرية املؤامرة في الدول الغربية ،بالترافق
مع ارتداد مفاجئ إلى أفكاروسلوكيات محكومة باالنتماءات القومية والدينية والطائفية وحتى الطبقية ،التي
ّ
ُ
ينته
كان يفترض أن البشرية توافقت على السيرفي طريق الخالص منها ،كما تخلصت من مرض الجدري ،فلم ِ
العقدان األوالن من األلفية الثالثة إال وشعارات التمييز والعنصرية والطائفية تمأل العالم ،وتخترق الدول
الغربية كلها؛ فاليمين الغربي املتطرف وصل أو يكاد يصل إلى السلطة في أوروبا الغربية والواليات املتحدة
األميركية .ومقابل هذا االنقالب الغربي ،وصل القوميون الشعبويون إلى حكم روسيا والبرازيل والهند وإيران
ودول وسط آسيا .أما في الدول العربية واإلسالمية ،فالتيار اإلسالمي السيا�سي الشعبوي ،بكل أطيافه
وطوائفه ،يواصل صعوده كوريث للتيارات القومية واليسارية .وكل هذه التيارات املتشددة ،مهما كانت جهة
ً
أساسا على نظرية املؤامرة في انتشارها الشعبي والنخبوي .بل إن نظرية املؤامرة
تشددها أو تعصبها ،تعتمد
هي إحدى األدوات التي يتم استخدامها بفاعلية ضمن الحرب املعلوماتية  Cyberwarfareما بين الدول ،وقد
ً
مثلً -كثيرا ،في صعوده املدوي في الواليات املتحدة األميركية ،وهناك استخدام
اعتمد عليها الرئيس ترامب
(((
مكثف لها من قبل روسيا في حربها املعلوماتية ضد الغرب .
الفرق األسا�سي ما بين ظاهرة انتشارنظرية املؤامرة في الغرب وفي الدول العربية واإلسالمية هو أن نسبة
النخبة الثقافية واإلعالمية ،ممن يصدقون ،أو يتبعون ،أو ّ
يروجون نظرية املؤامرة ،في الغرب هي ّ
أقل
بكثير من نسبتهم في الدول العربية واإلسالمية ،حيث إن الغالبية -بطريقة أو بأخرى -ما زالوا أسرى النمط
املؤامراتي في تفسير العالم ،وهم بهذا يشكلون أحد أسباب انتشاره ،والالفت للنظر أن هذه النسبة من
النخبة تحتوي كل التوجهات الفكرية :إسالميين ،قوميين ،يساريين ،ليبراليين.
من االختالفات األساسية األخرى التي تميز املنطقة العربية واإلسالمية عن الغرب ،هو أننا ال نجد أي
جهود حقيقية ملواجهة سيطرة نظرية املؤامرة ومنهج التفكير املؤامراتي ،كما هي الحال في الغرب ،فقد
تهيأت كل الظروف والبنية املناسبة النتشار نظرية املؤامرة في الدول العربية .فالحكم الشمولي القمعي،
وانتشاراملزاج املحافظ املتدين ،وتهميش دور النخب والبحوث العلمية االجتماعية ،وانتشاراألمية الثقافية
واملعرفية ،إضافة إلى حدة الصراع الدولي فوق هذه الدول ،شكلت جميعها البيئة الخصبة النتشاروسيطرة
نظرية املؤامرة ومنهج التفكيراملؤامراتي في هذه الدول واملجتمعات.
لقد كان من املأمول أن يكون القرن الحادي والعشرين بداية نهضة إنسانية شاملة تتجاوز مشكالت
التا يخ البشري الكبرى ،التي صبغت هذا التا يخ بلون الدماء وحرمت البشرية أن تعيش ً
قرنا ً
واحدا ،يسيطر
ر
ر
 (2) Cholpon Abdyraeva, The Use of Cyberspace in the Context of Hybrid Warfare. Means, Challenges and TrendsÖsterreichisches Institut für Internationale Politik – 2020
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ً
عليه االستقرار والتواصل اإلنساني السلمي .لكن ما حصل كان ار ً
مناقضا لسيرورة التطور البشري
تدادا
العلمية والقيمية .هذا االرتداد له أسبابه وظواهره ونتائجه املتداخلة بشكل معقد ،ومن الصعوبة التمييز
في هذه الظاهرة بين السبب وبين النتيجة؛ ما بين الشكل الظاهرعلى السطح ،وما بين عمق املشكلة .كذلك
فإن هذه األسباب والظواهر والنتائج منها ما هو عام عالمي ،يشمل غالبية الدول ،ومنها ما هو محلي إقليمي
خاص بهذه الدولة أو تلك .وعودة نظرية املؤامرة لالنتشارفي املجتمعات البشرية هي أحد أخطرالظواهرلهذا
االرتداد العالمي.
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نظرة عامة على نظرية املؤامرة
ظهرمصطلح نظرية املؤامرة بعد الحرب العاملية األولى ،وانتشرأكثربعد الحرب العاملية الثانية في الغرب،
خاصة بعد حادثة اغتيال الرئيس األميركي جون كنيدي ،في منتصف عقد الستينيات ،وما رافقها من اهتمام
شعبي محلي ودوليً ،
وأيضا ما ُبني عليها من أفالم هوليوودية وكتب مرتابة بالراوية الرسمية .بكل األحوال
ظهر خلط في اللغة اإلنجليزية بين املصطلحين :املؤامرة ونظرية املؤامرة .فمن ناحية أولى ،املؤامرة هي واقع
معاش ًّ
بشريا على مستوى فردي وجماعي وعلى مستوى الدول والشركات واألسواق ،فالتآمربين جماعة ضد
جماعة أو أفراد آخرين ،بهدف الربح أو االنتصار ،مالزم للصراع اليومي بين األفراد والجماعات والدول ،من
أجل البقاء أو من أجل مراكمة السلطة واملال .أما نظرية املؤامرة فتحمل معنى اإليمان أو التصديق بوجود
مؤامرة شريرة من قبل جماعة شريرة ،والفرق بين الحالين شاسع من حيث املدلول اللغوي واملعنوي ،ومن
حيث االستخدام والنتائج ،كما سنرى في هذه الورقة.
يسود في الفضاء العربي واإلسالمي مفهوم عام لنظرية املؤامرة مطابق ملفهوم املؤامرة ،وال ّ
يميز بينهما
ً
ً
ونخبويا ،بأنه «تآمر جماعة أو جماعات شريرة
شعبيا
بوضوح .يمكن تعريف هذا املفهوم ،حسب السائد
وقوية ،بشكل سري ،وباستخدام أدوات وأساليب غير قانونية وغيرأخالقية ،ضد جماعة بشرية ما» .حيث
تمثل الجهة املُتآمرة «هم» األشرار ،وتمثل الجهة املُ َ
تآمر عليها «نحن» الضحايا .وقد تم تبني نظرية املؤامرة
ِ
وطريقة رؤيتها للما�ضي والحاضر واملستقبل من قبل قطاعات كبيرة من كل التيارات الفكرية السائدة في
الدول العربية واإلسالمية ،من أق�صى اليمين إلى أق�صى اليسار ،وبكل التنوعات العرقية والدينية والطائفية،
وعند مختلف التوجهات السياسية ،وعلى كل املستويات ،ضمن الدولة ،وفيما بين الدول.
ً
فنجد مثل ،منذ بدايات القرن املا�ضي ،أن التيار القومي العربي االشتراكي يتبنى نظرية املؤامرة الغربية
الصهيونية الرأسمالية ضد الطموح القومي العربي الوحدوي االشتراكي؛ بينما يتبنى التيار اإلسالمي ً
تقريبا
ً
نفس النظرية ّ
وأحيانا الشيوعية ،ضد املشروع
لكنه يصفها بأنها مؤامرة صليبية صهيونية (أو يهودية)،
ً
وأحيانا يضيف
اإلسالمي الكبير؛ وحتى التيار الليبرالي الرأسمالي يتبنى نظرية مؤامرة الغرب والصهيونية،
روسيا أو السوفييتّ ،
ضد دول هذه املنطقة .وفي العقود الثالثة األخيرةّ ،
توسعت الجهة املُتآمرة لتضمّ،
ِ
ُ
تآمرين إقليميين ،كقول كثير من اإلسالمية السنية بتآمر الشيعة
حسب توجه التيار الفكري أو السيا�سي ،م ِ
املتآمرالعربي أو الفار�سي
عليهم؛ أو قول كثيرمن اإلسالمية الشيعية بتآمرالسنة عليهم؛ باإلضافة إلى إقحام ِ
أو العثماني ،حسب التوجه األسا�سي لحامل النظرية .كذلك نجد نفس النهج عند من يحملون توجهات
قومية أخرى ،كالقوميين السوريين ،أو اللبنانيين (الفينيقيين) ،أو املصريين ،أو األكراد ،أو األمازيغ.
ً
لذلك ،فإن تأصيل وشرح مفهوم نظرية املؤامرة أول ،ثم التفريق بينها وبين املؤامرة ،هو خطوة الزمة
لفهم هذه الظاهرة؛ يتبعها دراسة تطورها التاريخي ،وأسبابها ،واستخداماتها ،وآثارها ،وتظاهراتها ،للوصول
باملحصلة إلى منهج يستطيع مجابهتها.
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تعريفات نظرية املؤامرة املتداولة
لم يتناول املنتج العربي املعاصر نظرية املؤامرة بما يكفي من دراسات علمية محايدة ،فمعظم املنتج
ينطلق من األدبيات املؤمنة بنظرية املؤامرة ،لذلك فغالبية ما هو موجود ينطلق من موقف مسبق منحاز
إلى صحة نظرية املؤامرة.
وضع املنظرون الغربيون العديد من التعريفات لنظرية املؤامرة ،تأثرت باهتمام الدراسين وحقول
دراستهم لها ،نورد هنا ً
بعضا من هذه التعريفات.
1 .عرف قاموس إكسفورد نظرية املؤامرة  Conspiracy Theoryكما يلي« :تصديق أن بعض املؤسسات
السرية لكن املؤثرة هي املسؤولة عن حدث غيرواضح».
2 .عرف بعض علماء النفس واالجتماع ،مثل فيرين سوامي((( ،نظرية املؤامرة كالتالي« :مجموعة
معتقدات خاطئة تقوم على تصديق أن األسباب األساسية لحدث ما هي مخطط وضعه عدد من
الفاعلين الذي يعملون ً
وغالبا ما يكون هذا الهدف ًّ
ً
سريا وغير
معا لتحقيق هدف محدد وواضح،
قانوني»((( .أما أستاذا علم االجتماع النف�سي دوغالس وساتون ،في جامعة كنت البريطانية ،فقد
عرفا نظرية املؤامرة باختصار على أنها «بدائل خيالية ملا هو سائد»((( .هذه التعريفات تحاول رصد
الظاهرة من باب إيمان الناس والجماعات البشرية بأشياء خاطئة ،بهدف دراستها وفق علوم النفس
واالجتماع .وعلى الرغم من أن سوامي أبرز عالقتها بمخالفة املعاييرالقانونية ،فإن هذه التعريفات لم
تلحظ عالقة نظرية املؤامرة بالعوامل السياسية واالقتصادية والدينية.
3 .بعض الفالسفة وسعوا تعريف نظرية املؤامرة بشكل كبير ،فتوجه لي باشما ،بروفسور الفلسفة
من جامعة تكساس ،إلى اعتبار «كل تفسير ألحداث يتضمن املؤامرة كمسبب رئي�سي هو نظرية
مؤامرة»((( ،املشكلة في هذا التعريف أنه يبسط التعريف إلى درجة تحجب إمكانية دراسة الفرق بين
نظرية املؤامرة واملؤامرة ،وتخلط املفهومين بعضهما ببعض؛ فنستطيع وفق هذا التعريف أن نثبت
أن نظرية املؤامرة صحيحة ،ألن هناك مؤامرات حقيقة؛ أو يمكننا أن نثبت أن املؤامرة ،أي مؤامرة،
ً
عقل ً
وعلما.
خيال وأوهام ،ألن هناك نظريات مؤامرة واضحة البطالن
مثال :من الثابت أن فرنسا وبريطانيا وروسيا بعد الحرب العاملية األولى ،أجروا مفاوضات ومقايضات
((( أستاذ علم النفس االجتماعي  -جامعة أنجليا روسكين البريطانية – مديرمركزالطب النف�سي
(4) V. Swami, M. Voracek – “Analytic thinking reduces belief in conspiracy theories” - Cognition Volume 133, Issue 3,
December 2014.
(5) Douglas KM, Sutton RM - “Does it take one to know one? Endorsement of conspiracy theories is influenced by personal
willingness to conspire” - British Journal of Social Psychology - 2011 Apr 12.
(6) Basham Lee - “The Need for Accountable Witnesses”- Social Epistemology Review and Reply Collective - 2016
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فيما بينهم لتقسيم املناطق التي كانت السلطنة العثمانية تحتلها ،باعتبارهم كانوا املنتصرين ،وكانت النتيجة
اتفاقية سايكس بيكو(((؛ فنحن هنا أمام مؤامرة ثابتة الحدوث .لكن حين توضع هذه املؤامرة ضمن خط
زمني يبدأ من حملة نابليون على مصر ،مرو ًرا بوعد بلفور ،واتفاقيات سايكس بيكو ،واالستعمار الغربي
ً
للدول العربية ،وصول إلى عصرنا الحالي ،ضمن سياق نظرية املؤامرة الغربية ضد العرب ،نكون أمام نظرية
تدعي وجود تخطيط ومسار متماسك خالل مئتي سنة؛ أي أننا أمام نظرية مؤامرة ،أي ادعاء يدخل في باب
قراءة للتاريخ والحاضر ،قائمة على فرضية ال يمكن إثباتها بالدليل القاطع .فال يمكن وضع التصنيفين
ضمن نفس السياق.
ً
تعريفا يضيق حدود نظرية املؤامرة إلى
4 .أستاذ الفلسفة برايان كيلي في جامعة بيتزر األميركية وضع

الرؤية التاريخية« :نظرية املؤامرة هي افتراض تفسير لحدث او أحداث تاريخية ضمن سياق وجود
جهة مدبرة ،تكون ً
غالبا جماعة صغيرة من األشخاص (املتآمرين) يتصرفون بسرية»((( .يعطي هذا
التعريف نظرية املؤامرة ً
بعدا تار ً
يخيا فقط ،لكنه ال يربطه بالحاضر .فهذا التعريف ال يمكنه أن
ً
يشمل ً
امتدادا للما�ضي تحت سيطرة نفس املتآمرين.
كثيرا من نظريات املؤامرة التي ترى الحاضر

5 .يعرف ميشيل باركون ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكوز األميركية ،نظرية املؤامرة على
أنها تعتمد على رؤية أن العالم محكوم وفق تصميم أو تشكيل ما ،وهي تعتمد على ثالثة مبادئ :ال
�شيء يحدث بالصدفة ،ال �شيء يظهرعلى حقيقته ،وكل األشياء مترابطة((( .ويضيف باركون أن نظرية
املؤامرة تتميز بأنها قادرة على ّ
التكيف الحتواء أي دليل قد يظهر ضدها ،لذلك فنظرية املؤامرة هي
نظام مغلق غير قابل للدحض ،لذلك فهي موضوع إيمان وليست موضوع دليل .ولعل هذا التعريف
هو األقرب لالستخدام السائد لنظرية املؤامرة.
ً
أحيانا ،وإن كانت تجمع بغالبيتها على أن نظرية املؤامرة
ما زالت التعريفات العلمية متنوعة ومختلفة
ُ
تحتوي العناصرالتالية على األقل :مجموعة سرية من أشخاص قليلين يشكلون مجموعة التآمر ،مجموعة
التآمر لها نفوذ وسلطة كبيرة ً
جدا ،مؤامراتهم غير قانونية ،وأهدافهم شريرة ،وكذلك تسير املؤامرة /الخطة

خالل خط زمني يمتد من املا�ضي إلى الحاضر .فنظرية املؤامرة دائما تنحو إلى الشرانية أو السلبية وليس إلى
الخيرية واإليجابية .وفي الفقرات التالية ،سنحاول الوصول إلى تعريف جامع لنظرية املؤامرة وتوصيف عام
ألهم أسسها.

ُ
((( اتفاقية سايكس بيكو – تشرين الثاني /نوفمبر 2015إلى أيار /مايو  – 2016ضمت فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية .لكن روسيا أخرجت
من االتفاقية النهائية للتقسيم.
(8) Brian L. Keeley, “Of Conspiracy Theories”, The Journal of Philosophy, Vol. 96, No. 3, Mar., 1999
(9) Michael Barkun – “A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America” - University of California
Press - ISBN 9783-23805-520-0-.

12

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

تفكيك مصطلح نظرية املؤامرة
مصطلح نظرية املؤامرة ال يكافئ كلمة مؤامرة وحدها ،وال يتوافق مع مصطلح نظرية من الناحية العلمية،
لذا يجب عدم الخلط بينهما ،كما سنرى في الفقرات الالحقة .وكان ممن ّنبه إلى هذا االختالف جيفري بيل،
األستاذ في معهد ميدلباري للدراسات الدولية األميركي ،الذي ميزما بين املؤامرة السياسية كظاهرة أصيلة في
التاريخ البشري ،وما بين نظرية املؤامرة التي تقوم على التزييف( .((1وسنحاول في ما يلي تفكيك هذا املصطلح
للتوصل إلى فهم أوضح لنظرية املؤامرة بشكل عام ،ال في املنحى السيا�سي وحده ،مع أنه أهم أشكال نظرية
املؤامرة املعاصرة.

1 .األصل اللغوي لكلمة مؤامرة
اختلف معنى كلمة مؤامرة حسب استخدامها تار ً
يخيا في اللغة العربية .فحسب القواميس القديمة ،مثل
لكنها في العربية َاملعاصرة أخذت معنى
لسان العرب واملحيط ،تأتي بمعنى املشاورة ،وهي من الفعل َآم َر(.((1
َ
ْ ْ َ
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
ََ ْ َ ََ ُ َ
َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ
اب َج ِر َيم ٍة»(.((1
ك
ت
ال
و
أ
،
ص
خ
ر
ِ
ِ
«تواطؤ ِبحب ِك م ِكيد ٍة تدبر ِفي الخف ِاء ِلل ِقي ِام ِبعم ٍل مع ٍاد ِضد ِنظ ِام حك ٍم أو ش ٍ
ً
واملعنى األخيرهو املتداول
شعبيا بين الناس في وقتنا الراهن.
كلمة املؤامرة تقابل كلمة  Conspiracyاإلنجليزيةّ ،
ويعرفها قاموس إكسفورد كما يلي« :خطة سرية من
قبل جماعة لعمل �شيء غير قانوني ومؤذ» .والالفت للنظر أن أصل الكلمة ،وهو الفعل « ،»conspireيعود
بجذوره إلى الالتينية « »conspirareوهي مركبة من مقطعين :األول « »conالذي يعني ً
«معا» ،والثاني «�spi
معا ،فهي ً
س»( ،((1أي أنها الهمس ً
 »rareوالذي يعني َ«ت َن ّف َ
أيضا تتقارب بأصلها الالتيني من األصل العربي
القديم.

2 .النظرية
ً
وغالبا يمكن بناء توقعات على
النظرية  Theoryبشكل عام هي أداة تحليلية لفهم وشرح موضوع ما،
ً
هذا الشرح؛ وهي ضمن الشكل العام ال تشترط املعقولية أو الدليل .فمثل نظرية امليكانيك العام تقدم
ً
شرحا لحركة األجسام ،وتقدم ً
توقعا لحركة أي جسم بناء على الشروط األولية ،وتستند إلى أدلة وتجارب
علمية وتوصيفات رياضية مبرهنة .أما نظرية األرض املسطحة ،فهي تقدم ً
شرحا ملا يراه اإلنسان على األرض،
(10) Bale, J. M. (2007). Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and
genuine conspiratorial politics. Patterns Prejudice 41, 45–60. doi: 10.108018751-003132206011/
َ ُْ َ ْ ي ُ َ ً
َ ُ
ؤام َرة ِإذا شاورته ،والعامة تقول :وأ َم ْرته»
( ((1ورد في لسان املحيط « آمرته في أمر م
( ((1معجم املعاني الجامع وقاموس املعجم الوسيط.
( Oxford dictionary ((1قاموس أكسفورد
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لكنها ال تستند إلى األدلة والتجارب العلمية ،وال إلى الحجج العقلية واملنطقية.
ً
إذا ،يوجد نظريات علمية مثل نظريات علوم الفيزياء والرياضيات والطب واالجتماع واالقتصاد وغير
ذلك .كذلك يوجد نظريات غرائبية مناقضة للعقل والعلم ،يستطيع أي شخص كان وضعها وادعاء أنها
نظرية ،مثل نفي نظرية االحتباس الحراري ،نظرية وجود كائنات فضائية تعيش بين البشر ،وباء كورونا
مؤامرة كبيرة من قبل األميركيين /الصينيين /شركات األدوية .لذلك ال بد من تعريف «النظرية العلمية»،
للتمييزبينها وبين «النظرية» بتعريفها العام.
النظرية العلمية هي افتراض تفسير وشرح لظاهرة أو حدث أو سلسلة منهما ،ضمن منهج عقالني
علمي وتعميمي ،وبالتالي قد تتيح التنبؤ بظاهرة أو حدث في املستقبل ،فهي تتضمن حقائق ،وقوانين،
واستدالالت وفرضيات قابلة لالختبار(( ،((1الشكل .)1
مثال :نظرية الجاذبية األرضية انطلقت من مالحظة أن كل األجسام تسقط نحو األرض (حقيقة)،
ضمن عدد غير محدود من األحداث (استدالل) ،فافترضت وجود قوة جاذبة أرضية (فرضية) ،ثم ُدرست
هذه القوة وعالقتها بكتلة الجسم الساقط وسرعة وتسارع سقوطه (تجا ب) ،فوضعت ً
قانونا يفسر بدقة
ر
سقوط األجسام (قانون).
ﺗﻔﺳﯾر ﺷﺎﻣل

ﺗﻧﺑؤ

ﻧظرﯾﺔ
ﻋﻠﻣﯾﺔ

ﺗﺣﻘﻖ
واﺧﺗﺑﺎر

ﻓرﺿﯾﺎت
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

ﻓرﺿﯾﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ

ﻓرﺿﯾﺔ
)( 1

ظﺎھرة
)( 1

ﻓرﺿﯾﺔ
)( 2

ظﺎھرة
)( 2

ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﻋﻠﻣﯾﺎ
وﻣﻧطﻘﯾﺎ؟

ﻧظرﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ

ﻓرﺿﯾﺔ
)س(

ظﺎھرة
)س(

الشكل  1مخطط توضيحي يبين الفرق بين النظرية الخاطئة والنظرية العلمية والفرضيات املستقلة عند محاولة
تفسيرظواهرأو ظاهرة وفق فرضيات متعددة.
(14) 1999 National Academy of Sciences - Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second
)Edition (1999
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3 .املؤامرة
املؤامرة هي تآمروتشاور واشتراك عدد من األشخاص أواملؤسسات أوالدول ،بهدف إلحاق األذى بشخص
أو مؤسسات أو دول أخرى ،باستخدام خطة سرية ،وتكون عادة غير قانونية وغير أخالقية .فاملؤامرة من
الناحية النظرية هي «فرضية» قابلة للتحقق والنفي ،ولكنها ليست قابلة بالضرورة للتعميم مثل
النظرية.
مثال :ادعى الطرف (ع) أن الطرف (س) تآمر عليه ،من خالل خطة ّ
سرية غير قانونية ،تهدف إليذاء
الطرف (ع) ،أي أننا أمام ادعاء أو افتراض حول مؤامرة طرف على طرف آخر .هذا االدعاء ال يقت�ضي
بالضرورة أنه صحيح أو خاطئ ،فهو قابل لإلثبات والنفي .وإثبات صحة االدعاء بوجود مؤامرة ال يقت�ضي،
أن سبب كل مشكالت الطرف (ع) هو الطرف (س)؛ وال يقت�ضي أن الطرف (س) هو سبب مشكالت كل من
يعاني مشكالت في محيط الطرفين؛ أي أن املؤامرة ليست بالضرورة قابلة للتعميم.
املؤامرة -بهذا املعنى -موجودة في املجتمعات البشرية على مستوى فردي وجماعي ،وعلى مستوى السوق
واالقتصاد ،وعلى مستوى الدول .فقد يحصل أن يتفق عدد من زمالء العمل على إيذاء زميل لهم ،من خالل
ً
ً
تزويرتوقيعه مثل ،فهذه مؤامرة .وقد يتوافق جماعة تجارفي سوق البضاعة النسيجية في دمشق مثل ،على
ضرب تجارة تاجرآخربطريقة غيرقانونية ،فهذه مؤامرة .وقد يحصل أن يتفق عدد من الدول على أن يبذلوا
كل اإلمكانات واألساليب السرية والعلنية لهزيمة عدد من الدول األخرى ،كما حصل خالل الحرب الباردة
بين حلفي الناتو ووارسو ،وهذه ً
أيضا مؤامرة.

4 .وعي املؤامرة
ً
طرفا أو أطر ًافا أخرى تتآمر عليه ًّ
سرا ،وتستخدم أساليب غير
وعي املؤامرة هو إدراك طرف أن هناك
قانونية وغير أخالقية .وهو يستدعي ً
وعيا بالظروف املحيطة ،وأسباب الصراع أو التنافس ،وموازين القوة،
ونقاط الضعف عند كل األطراف املرتبطة باملؤامرة .كما يساعد هذا الوعي في إعداد خطة مواجهة ،قد تكون
ُ
مؤامرة مقابلة ،أو قد تعتمد على شفافية املعلومات ،ونشر الوعي بين مكونات الطرف املستهدف باملؤامرة
(الشكل .)2
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ﺗوﺻﯾف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺂﻣرﯾﺔ

ھل ﯾوﺟد
ﻣؤاﻣرة؟

ﺗﺣﻠﯾل

ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﺷر اﻟﺗوﻋﯾﺔ
وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣواﺟﮭﺔ

ً
الشكل  2مخطط توضيحي لوعي املؤامرة ،حيث يتم أول تحليل كل املعلومات التاريخية والحالية ثم يتم استنتاج
أهناك مؤامرة أم ال.
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بناء تعريف لنظرية املؤامرة
نظرية املؤامرة هي جمع مصطلحي «النظرية» و»املؤامرة» ً
معا ،في مصطلح واحد ،فالنظرية تحمل معنى
التعميم على كل الحوادث والظواهر الداخلة في نطاق موضوعها ،كما تحمل إمكانية التنبؤ باملستقبل في
نفس النطاق؛ واملؤامرة تحدد نطاق عمل النظرية ،والخط الرابط بين مكوناتها .فنظرية املؤامرة ّ
تحول
ً
املؤامرة من حدث محدود بزمان ومكان ،إلى حالة عامة مفتوحة ز ً
ومكانيا.
مانيا

1 .تطبيق حالة
للتوصل إلى تعريف جامع لنظرية املؤامرة ،سنقوم بتحليل أحد نظريات املؤامرة املنتشرة بين القوميين
العرب ،التي تقول بمؤامرة الغرب والصهيونية املستمرة ،على األقل منذ  100سنة ،ضد العرب ،ألنهم عرب،
ً
ً
وطمعا بمواردهم الغنية ،وخوفا من وحدتهم .من خالل النقاط التالية ،سنرصد األسس التي تعتمدها هذه
ً
ً
وحاضرا.
ماضيا
النظرية ،ورؤيتها لحركة الصراع الجيوسيا�سي،
1 .تعتمد نظرية املؤامرة الغربية الصهيونية في إثبات صحتها على إبرازالحوادث التاريخية التالية:
•االستعمار الغربي للدول العربية ً
بدءا من القرن التاسع عشر ،وما رافقه من نهب للثروات وترسيخ
لألمية وتقسيم للدول( .البعض يتطرف في التفسيرليبحربالتاريخ ويضيف الحروب الصليبية).
•احتالل فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل في مركزالعالم العربي ،وما رافق ذلك من حروب حتى اآلن ،مع
مصرواألردن وسورية ولبنان.
•الحروب األميركية في املنطقة ،وخاصة حربي الخليج العربي ،واآلن في سورية.
•تربط هذه النظرية التاريخ البعيد لهذه املنطقة ،منذ نشوء الدولة اإلسالمية العربية في القرن السابع
ميالدي ،بشكل مباشرأو غيرمباشر ،بالصراع في العصرالحديث.
وهذه كلها ً
طبعا حقائق ال يمكن إنكارها ،لكنها حقائق منتقاة ،ال تذكركل الحقائق في هذه املنطقة ،كما
أنها تغفل تاريخ بقية دول العالم ،فهي تهمل الحقائق التالية:
•أن سلوك التوسع العسكري هو ّ
سنة كل الدول القوية ،منذ فجر الحضارة اإلنسانية .واالستعمار
الغربي لم يحتل البالد العربية واإلسالمية فقط ،بل احتل ً
تقريبا غالبية إفريقيا وأميركا الجنوبية
وجنوب آسيا ،وتسبب بمآ�سي أكبر في تلك البالد ،بهدف االستيالء على ثروات وموارد هذه الشعوب.
أي أن التوسع االستعماري الغربي لم يكن يستهدف فقط البالد العربية ألنها عربية.

•لم يمنع التقارب العرقي والديني للشعوب األوروبية ،مقارنة بعالقاتها بالشعوب األخرى ،هذه الدول
ً
من الحروب املدمرة الدموية فيما بينها ،منذ أن بدأت مرحلة االستعمار الغربي ،وصول إلى الحربين
17

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

العامليتين ،وليس انتهاء بالحرب الباردة.
•العامل العرقي أو القومي أو الديني ُ
ً
خاضعا
استخدم ضمن حروبهم االستعمارية ،إال أن هذا العامل كان
ً
للمصلحة وليس محركا للحروب منذ بداية االستعمار الغربي .فهذه العوامل لم تمنع البريطانيين
والفرنسيين من خوض حروب على مدى مئة عام ،سميت بحرب املئة عام .وذلك الصراع الطويل لم يمنع
الدولتين من التوحد أمام قريبهم العرقي والديني ،أملانيا في حربين عامليتين ،هما األسوأ في التاريخ البشري.
ً
إذا ،فإن نظرية املؤامرة تركزعلى ما يناسب حجتها األساسية ،وتعتبربقية الحقائق مجرد عوامل ثانوية،
املتآمر.
أو حتى خادمة للهدف املنسوب للطرف ِ
2 .تقول إن كل أو غالبية النظم الحاكمة العربية ،تم تهيئتها منذ زمن بعيد ،ودعمها وتقويتها من قبل
القوى الغربية والصهيونية .بل إن غالبية الحكام العرب متهمون من قبل جهات مختلفة ،أنهم ذوو
أصول يهودية ،وأعضاء في الحركة املاسونية .فهي تدعي أن الطرف املتآمر هو ً
أيضا سبب مشكالتها
ِ
الداخلية.
3 .تعتمد على انتقاء كتب ومقوالت غربية ويهودية لدعم فرضيتها ،دون التحقق من صحتها أو أهميتها.
ولعل أشهر هذه الكتب هو كتاب «بروتوكوالت حكماء صهيون»( ،((1الذي من الثابت أنه كتاب
مفبرك عن اليهود ،لكنه ما زال يشكل ً
أساسا لهذه النظرية وما يشبهها .فهي تنتقي ما يناسبها من كتب
ومقوالت ،تستخدمها كأدلة ،ولو ثبت خطؤها.
4 .تقول إن سبب هذه املؤامرات هو شرانية وكراهية ملتصقة بالغرب والصهيونية للعرب ،على األقل
عند صناع القراروأصحاب السلطة؛ باإلضافة إلى طمع كبيربموارد العرب ،خاصة مواردهم الطبيعية؛
كذلك فإن الغرب والصهيونية يخافون أن يتحد العرب ،فيشكلون دولة قوية ً
جدا تستطيع إزاحتهم
ً
املتآمرشريرمدفوع بالكراهية أو الخوف أو الطمع.
من مركزالقوة األكبرعامليا .فهي تدعي أن الطرف ِ
ً
5 .في جوابها على السؤال املنطقي« :ملاذا لم نجابه هذه املؤامرة منذ مئة سنة إذا؟» ،تقول هذه النظرية
إن السبب هو سرية تلك املخططات التآمرية في وقتها؛ باإلضافة للقمع املمارس ضد من أراد التنبيه
لها ،أو املساهمة في تحقيق الوحدة والقوة العربية ،ومن ذلك اغتياله .وهناك كثير من األدبيات
العربية التي تولد سلسلة طويلة من أسماء لعلماء عرب ،تدعي أنهم كلهم تم اغتيالهم بمؤامرات غربية
صهيونية سرية( .((1وما زال كثيرون من التيارالناصري يصرون على أن جمال عبد الناصراغتيل ،ألنه
(« ((1بروتوكوالت حكماء صهيون» هي وثيقة مزيفة ،ادعى ناشرها أن محتواها هو ما اتفق عليه قادة اليهود في القرن التاسع عشر .أول
ً
ً
ترويجا هائل في بدايات القرن العشرين ،من
طباعة لها كانت في روسيا  ،1903وقد أثبت تزييفها العديد من املؤرخين والباحثين ،لكنها القت
قبل املعادين لليهود في الغرب ،فقد طبع هنري فورد (مؤسس شركة فورد موتور)  500000نسخة منها عام  ،1920واستخدمها النازيون بكثافة
ً
في حربهم اإلعالمية .وتلقفها العرب في النصف الثاني من القرن العشرين ،حيث وجدوا فيها ً
نفسيا للهزيمة التي حصلت بعد اغتصاب
تبريرا
فلسطين.
( ((1بعض املقاالت التي تتحدث عن علماء عربُ ،يدعى أنهم اغتيلوا من قبل الغرب او الصهيونية:
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شكل ً
خطرا على املشروع الغربي الصهيوني( ،((1وكذلك بضعة زعماء عرب .فهي تفسر كل األحداث
وفق فرضيتها األساسية ،حتى لو لم يثبت على كالمها الدليل.
ً
6 .في حال تناقضها مع بعض األحداث الحقيقية ،تبرر هذا التناقض أن الظاهرغيرالباطن .فمثل ،يوم
ً
سياديا،
قطعت السعودية صادراتها النفطية على إثر حرب  ،1973أي أن امللك فيصل اتخذ قرا ًرا
وليس كما تفترض نظرية املؤامرة أنه مجرد «موظف» لدى الغرب؛ تبنت نظرية املؤامرة ً
تبريرا يقول
إن األميركيين دفعوا امللك فيصل بشكل سري لقطع النفط ،لتحقيق أهداف سرية ستنجلي ً
الحقا.
7 .تخاطب هذه النظرية بشكل أسا�سي مشاعر الشارع العربي ،املتعاطف مع الفلسطينيين ،والذي
يعيش حالة مستمرة من الهزيمة التي يبحث عن أسبابها؛ فتقدم له نظرية املؤامرة ً
مبررا لكل الهزائم
الداخلية والخارجية ،كما تزيد من سيطرة الخوف من العدوالصهيوني الغربي القوي ً
جدا ،واملتوحش
ً
جدا؛ وفي الوقت نفسه توجه غضبه وقهره باتجاه الخارج .فهي تعتمد على الطرح العاطفي.
ُ
تآمرة (الغرب والصهيونية) ،بخططها ومكوناتها السرية والعلنية،
8 .تدعي هذه النظرية أن الجماعة امل ِ
وضعت خططها ومؤامراتها منذ نهاية القرن التاسع عشر على األقل ،واستطاعت التحكم في حركة
الدول والصراعات الجيوسياسية ،ليس فقط في الدول العربية ،بل في غالبية دول العالم ،خالل
عقود طويلة؛ وبالرغم من كل التغيرات الهائلة في التاريخ البشري خالل املئة سنة املاضية ،بقيت
خطتها تسير بنجاح لتدمير العرب ومنعهم من التوحد والتقدم والتطور .أي أنها تفترض أن الجماعة
املتآمرة تمتلك قدرات هائلة فوق بشرية.
ِ
ً
عموما ،ونظرية املؤامرة الغربية الصهيونية ضد العرب في هذا
9 .املميزات السابقة لنظرية املؤامرة
املثال ،تولد تناقضات داخلية في بنية النظرية بحد ذاتها مثل:
ُ
تآمرة؛ تستطيع ضبط حركة املجتمعات
•ادعاء أن هناك قوة هائلة ،تمتلكها املجموعة البشرية امل ِ
والدول عبرالزمن ،بما يناسب هدفها األسا�سي .فهي لم تتحكم في املا�ضي ،وتتحكم في الحاضرفقط،
بل هي تستطيع ضبط حركة املستقبل ،أي أنها واعية لحركة الزمن .وبالرغم من ذلك ال تستطيع
املتآمرة ،من
املتآمرة حماية دولها ،أو الجماعات الشعبية التي تأتي منها هذه الجماعة
الجماعة
ِ
ِ
األخطاء والصراعات واإلخفاقات والخسائر.

•غالبية هذه النظريات ال يمكنها تفسير كل حوادث الحاضر والتاريخ ،إال من خالل اإلنكار ،أو تبرير أن
الظاهرال يعكس املكون السري املخفي للمؤامرة ،أي يجب تصديق أن هناك أسرا ًرا لم نعرفها ،لذلك
ً
مناقضا لفرضية النظرية األساسية.
قد يبدو لنا سطح األحداث
لذلك فإن نظرية املؤامرة بحاجة إلى أن يؤمن بها الشخص ً
ً
تسليميا ،وال تستطيع أن تنتشربناء على
إيمانا

اإلقناع بالحجة والدليل والتحليل العلمي.

( ((1سامي النصف  -مقال «من قتل الرئيس عبد الناصر؟» – موقع العربية نت – 2014/10/21

https://2u.pw/iFx5k
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2 .تعريف نظرية املؤامرة
ً
استنادا إلى ما سبق ،يمكن وضع التعريف التالي لنظرية املؤامرة:
نظرية املؤامرة هي اإليمان بتفسيريشرح أسباب حدث ما بربطه بسلسلة من األحداث ،يقول بوجود
خطة سرية لجماعات أو جماعة قوية ً
جدا ،تهدف إلى أذية جماعة أخرى ،باستخدام وسائل غيرقانونية
ً
واع لحركة الزمن .هذا اإليمان يعتمد
وشريرة ،وفق خطط مستمرة منذ ً زمن طويل نسبيا بشكل مترابط ٍ
على انتقاء مصلحي ،عاطفي غالبا ،ملا يناسب نظرية املؤامرة من أدلة وحوادث تاريخية ،وإهمال ما
يعارض طرحها .وهي تمثل ً
غالبا أداة أساسية في الصراع السيا�سي والفكري والعقائدي ،يتم من خاللها
التحكم بحركة الجماعات اإلنسانية.
يمكن تطبيق هذا التعريف على كثيرمن نظريات املؤامرة املنتشرة في العالم ،فهوصحيح عند تطبيقه على
مختلف نسخ نظرية املؤامرة الغربية الصهيونية ضد العرب ،والتي يتم من خاللها استبدال األسماء فقط،
مثل نظرية املؤامرة الصليبية اليهودية ضد املسلمين ،ونظرية املؤامرة اإلمبريالية املاسونية ضد الشعوب.
وهو صحيح ً
أيضا عند تطبيقه على نظرية املؤامرة املنتشرة في الغرب ،وخاصة الواليات املتحدة األميركية،
القائلة بوجود دولة عميقة سرية تديرالدولة ،خلف ستارالحكومة والبرملان .وهو قد يكون ً
أحيانا أوسع من
بعض نظريات املؤامرة األقل شمولية في رؤيتها ،مثل نظريات املؤامرة التي خرجت بعد اغتيال جون كنيدي،
أو نظريات املؤامرة حول عدم صحة م�شي اإلنسان على سطح القمر ،أو نظريات املؤامرة حول اللقاحات
ً
وأخيرا نظريات املؤامرة املرتبطة بوباء كورونا التي خرجت تتهم األميركيين ،أو
في الواليات املتحدة األميركية،
الصينيين ،أو شركات الدواء بأن الوباء هو خطة سرية ألحد هذه األطراف.
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نمط التفكيراملؤامراتي
تؤدي القناعة العميقة أواإليمان بنظرية املؤامرة ،إلى ترسيخ نمط تفكيرخاص عند الشخص والجماعات
ً
أحيانا تصديق نظرية املؤامرة ً
املؤامراتيين؛ وقد يكون
ناتجا عن وجود هذا النمط بالتفكير عند الجماعة
املؤامراتية؛ فالعالقة بين االثنين ،نظرية املؤامرة ونمط التفكيراملؤامراتي ،تسيرفي االتجاهين.
نمط التفكير املؤامراتي هو نمط تفكير يفسر كل أو غالبية األحداث حوله وفق نظرية املؤامرة .فهو رؤية
للعالم ال يمكنها إال أن تبحث عن مؤامرة سرية ،تفسركل الشروروالهزائم واإلخفاقات ،التي تواجه الشخص
املؤسسة لنظرية
أو الجماعة املؤامراتية .يمكن دراسة نمط التفكير املؤامراتي ،من خالل دراسة البديهيات ِ
املؤامرة ،ومن ثم صفاته.

املؤس َسة لنظرية املؤامرة ونمط التفكيراملؤامراتي
1 .البديهيات ِ
تعتمد نظرية املؤامرة على ترسيخ فرضية أن العالم ،أو محيط الطرف َ
املتآمرعليه ،محكوم وفق نمط أو
منظومة محددة من قبل جماعة شريرةً ،
غالبا ما تكون سرية .فتولد نظرية املؤامرة ،أو تعتمد على ،بديهيات
ال تقبل النقاش عند املؤمنين بها؛ بديهيات تشكل األسس الحاملة لنظرية املؤامرة ونمط التفكير املؤامراتي.
وأهم هذه البديهيات هي:
1 .ال �شيء يحدث بالصدفة ،بمعنى أن كل األحداث تحصل وفق خطة َّ
مبيتة مسبقة ،وأن العوامل
املوضوعية والذاتية ،والسيرورة التاريخية ،وعامل الصدفة غير مؤثرة ،بل هي من نتائج املؤامرة
وليست عوامل مستقلة عنها؛ أو إن كانت مستقلة عن املؤامرة ،فتأثيرها يأتي باملستوى الثاني بعد
الخطة التآمرية.

مثال :وصول شخص ما إلى حكم دولة ما ،وفق نظريات املؤامرات الدولية ،ال يمكن أن يكون بسبب
الصدفة أو املميزات الذاتية واملوضوعية لذاك الشخص والجماعة الداعمة له ،وال بسبب الظروف
املوضوعية اآلنية والتراكم التاريخي للمجتمع والدولة محل التحليل ،بل بسبب تدخل قوة سرية كبيرة دفعت
هذا الشخص بالذات ليحكم .فقد تناقل كثيرون في العالم العربي ،حسب موقفهم املسبق من النظام
السيا�سي ،أن جمال عبد الناصر ،أو صدام حسين ،أو حافظ األسد ،أو غيرهم من زعماء العرب ،كانوا قرار
االستعمارالغربي ،والغرب هو من ّ
جهزهم ورعاهم وأوصلهم إلى السلطة.
2 .كل األشياء ليست بحقيقتها كما تبدو ،ويتجلى ذلك في الشك بكل �شيء في املحيط والبيئة وفي السلطة
ً
واإلعالم ،فالسياسيون يكذبون ً
وأحيانا حتى ما نراه بعيوننا هو
دائما ،واإلعالم ال يذكر الحقائق،
خدعة كبيرة.
مثال :الكثيرون يشككون بوصول اإلنسان للقمر ،ويدعون أن الصور واألدلة املقدمة هي فبركة من
قبل وكالة (ناسا) واملخابرات األميركية .وكذلك يشكك كثيرون في عالقة التغيير املناخي بالنشاط اإلنساني،
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التغيراملناخي إلى مؤامرة جماعات سرية ً
ويرجعون كل ما ُيقال حول حماية البيئة ومجابهة ّ
أيضا.
3 .كل �شيء مترابط ببعضه ضمن خطة سرية ،حتى لو حصلت الحوادث في أزمنة وأماكن مختلفة.
مثال :وجود هذا الحاكم هنا ،وذاك الحاكم هناك ،واندالع أزمة في منطقة ثالثة ،كلها أمور مترابطة
ببعضها ضمن عالقات سرية تخدم هدف املؤامرة السرية .فأصحاب نظرية املؤامرة الصليبية الصهيونية
ضد اإلسالم يرون أن االستعمار الغربي ،وسقوط الخالفة العثمانية ،وتأسيس إسرائيل ،وأزمة كشمير،
ووصول حكام مستبدين لحكم املسلمين ،وأفالم هوليوود ،والفلسفات الغربية ،وغيرذلك من نتاج الغرب،
مترابط ببعضه البعض ضمن خطة جهنمية تهدف ً
أساسا لضرب اإلسالم.
ُ
4 .الهدف النهائي للمؤامرة هو إلحاق األذى بالطرف املُ َ
تآمر ال يطمع فقط بما
تآمر عليه ،ألن
الطرف امل ِ
تآمرعليه ،بل هو يكره ويعادي وربما يخاف من الطرف املُ َ
يملكه الطرف املُ َ
تآمرعليه.
مثال :تقوم نظرية املؤامرة ضد اليهود ،منذ قرون طويلة ،على فرضية أن املعادين للسامية ،وهم ً
غالبا
ً
أول ،ولالستيالء على ثرواتهم ً
ثانيا.
كل غير اليهود ،هدفهم النهائي كان وما زال القضاء على اليهود ألنهم يهود
املتآمراألكبرهو العرب واملسلمون.
وهذه النظرية في العصرالحالي تركزأكثرعلى أن ِ

2 .صفات نمط التفكيراملؤامراتي
يتصف نمط التفكيراملؤامراتي بما يلي:
1 .تسليمي
املؤسسة لنمط التفكير املؤامراتي ،من املؤامراتيين التسليم بها ،أي أنه نمط
تقت�ضي البديهيات ِ
تفكير إيماني تسليمي ،وليس نمط تفكير علمي أو موضوعي .فيمكن تسمية هذه البديهيات أركان اإليمان
عند املؤمنين بنظرية املؤامرة ،والتي تماثل إلى حد ما اإليمان الديني؛ ألنها ً
ً
تصورا ً
عاما للعالم
أيضا تضع
واملجتمعات البشرية ،يقوم على إيمانيات ال على حجج وأدلة؛ إيمانيات تفترض ،بطريقة أو أخرى ،وجود
نظام تحكم فوقي في حركة الدول واملجتمعات ،أو على األقل بوجود جهة ما تمتلك القدرة على معرفة
إمكانيات املستقبل ،وضبط املستقبل لتحقيق هدفها.
مثال :تشيع نظرية مؤامرة شركات األدوية ،خاصة في الغرب ،أن شركات األدوية هي التي أنتجت ً
كثيرا
من األمراض الخطيرة ،مثل نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) ،لتزيد من حجم مبيعاتها وبالتالي أرباحها .وعلى
الرغم من أن هذه االدعاءات تفتقرإلى األدلة الحاسمة ،وأنها تفترض أن ّ
كل أجهزة القضاء واألمن والشرطة
في كل العالم عجزت عن إيجاد الدليل ،أو أنها كلها تابعة للمؤامرة ،وأنها تفترض أن كل هذه الشركات تنسق
مع بعضها البعض ،في تناقض واضح مع طبيعة وبنية السوق الرأسمالي ،الذي يقوم أساسا على التنافس
كبيرا بين الناس ،ومن يصدقها ،إنما يصدقها ً
تأثيرا ً
والصراع ،فإن لها ً
إيمانا بوجود «الشرانية» في سوق
الدواء.
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2 .عاطفي
تعتمد نظرية املؤامرة في انتشارها بين عامة الناس ،على املشاعر والعواطف ،أكثر من اعتمادها على
ً
املحاكمات العقلية واملوضوعية .وأهم هذه املشاعراستغالل من قبل نظرية املؤامرة ،هو الخوف .فاإلنسان
يعيش في حالة خوف دائمة عبر تاريخه الطويلً ،
بدءا من مرحلة إنسان الكهف وصراعه مع الطبيعة ،ثم
ً
تطويره للحضارة وتأسيس املمالك واإلمبراطوريات ،التي ترافقت ً
دائما مع الحروب بين البشر ،وصول
إلى عصرنا الحالي؛ خوف من األمراض والكوارث الطبيعية ،خوف من الحروب والعنف ،خوف من الفقر
والحاجة .وعلى الرغم من أن العلم الحديث أجاب عن كثير من هذه املخاوف ،فإن نظرية املؤامرة ما زالت
تعتمد على خوف الناس من بعضهم ،أو خوف الشعوب من الشعوب األخرى في انتشارها ،فالخوف يقوم
على اإليمان بشرانية وقوة الجهة املخيفة .وفي الوقت نفسه نظرية املؤامرة تخدم كأداة فعالة ً
جدا في يد
صناع القرار في الدول ،عند خوضهم لصراعات خارجية أو داخلية ،فتخويف الناس من العدو هو أحد
ضمانات والء الشارع للسلطة ،وقبوله بها بكل مشكالتها وأخطائها .فالخوف هو موروث إنساني ،وهو أداة
من أدوات التحكم في عموم الناس ،وبالتالي فنظرية املؤامرة تجد فيه أفضل حوامل االنتشاربين الناس(.((1
كذلك تعتمد نظرية املؤامرة على مشاعر الغضب؛ فاملجتمعات البشرية ،منذ فجر التاريخ ،وبسبب
كون اإلنسان ً
طم ً
ً
كائنا ً
وطموحا أو ّ
اعا؛ وبسبب بنية املجتمعات البشرية القائمة على وجود حاكمين
ذكيا،
ومحكومين ،أغنياء وفقراء؛ ً
وأيضا بسبب الصراعات املستمرة بين األفراد والجماعات والدول؛ فإن األفراد
واملجتمعات في حالة تذمروغضب دائم ،وهذا الغضب بحاجة إلى أن يجد جهة ما ،يعتقد أنها سبب الظلم،
ينصب عليها .فتقدم نظرية املؤامرة أداة لتوجيه الغضب باتجاه متآمر قوي ً
جدا ،خفي وسري يصعب
ِ
ّ
الشر .وبهذا تخدم نظرية املؤامرة السلطة ،من حيث تشتيت
الوصول إليه ،وبنفس الوقت يحمل كل
مشاعرالغضب الشعبي ،وإيجاد متنفس وهمي لهذا الغضب.
املتآمرسيولد بالتدريج مستويات مختلفة من الكراهية والحقد لدى الطرف
الخوف والغضب من الطرف ِ
َ
املتآمر عليه ،فإن توافقت بنيتا منظومتي السلطة وصناعة الرأي العام على االستفادة من هذه املشاعر،
فإن مشاعرالحقد والكراهية ضد اآلخرقد تتحول إلى نزعات عنصرية وطائفية وطبقية عنيفة في املجتمع.
لكن ما يجب أن نلحظه هنا أن هذه املرحلة من انتشارالحقد والكراهية ،ال يمكنها السيطرة الشاملة على
الناس ،وال االستمرارية ،بسبب وجود املنظومات األخالقية في املجتمعات البشرية.
مثال :من أهم الدوافع التي ّ
سرعت من انتشار نظرية املؤامرة اإلسالمية على الغرب ،ودعم صعود
اليمين املتطرف في الغرب ،كان الخوف الذي انتشر بعد سلسلة العمليات اإلرهابية اإلسالمية ،خاصة منذ
تفجير برجي التجارة في نيويورك( .((1وبما أن غالبية املجتمعات الغربية ال ترى أن سياسات بالدها تتحمل
( ((1املرجع 3
( ((1املعروفة بهجوم  11من أيلول /سبتمبر  ،2001الذي نفذته القاعدة ضد أهداف أمريكية .حيث تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني
تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثالث منها .األهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع
األمريكية (البنتاجون) .سقط نتيجة لهذه األحداث  2996ضحية ،إضافة آلالف الجرحى واملصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق
واألبخرة السامة.
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أي مسؤولية عن هذا اإلرهاب ،فقد ّولد الخوف ً
غضبا من جماعات تكره الغرب ألنه غرب .استغل اليمين
ً
إعالميا على نشر التنميط السلبي حول املسلمين ،ودفع
املتطرف الغربي هذا الخوف وهذا الغضب ،وعمل
بمشاعرالكراهية للتزايد في املجتمعات الغربية.
على الرغم من أن التوجهات التمييزية ضد املسلمين قد ازدادت ً
نسبيا في املجتمعات الغربية ،فإن أسس
املنظومة األخالقية واملساواة اإلنسانية ما زالت تكبح لحد كبير مشاعر الكراهية ،لكنها لم تستطع تهدئة
الخوف والغضب.
3 .تبريري
يقوم نمط التفكيراملؤامراتي ،كما ّ
مرمعنا ،على تفسيركل األحداث وفق منطق يلصق كل الشروربالجهة
املتآمرعليه ،وتحمل ً
املتآمرة ويبررها بها .لكنه ً
أيضا يقوم على تبريركل األخطاء واألفعال التي يمارسها َ
أيضا
ِ
املتآمر ،أو أن ما سببته من أذى أو
الشرانية أو العنف ،من باب أنها ردة فعل أو دفاع أمام شرانية الطرف ِ
دماريبقى أقل ً
املتآمر.
حجما وشرانية مما قام به الطرف ِ
مثال :ترى نظرية املؤامرة الصليبية الصهيونية ضد املسلمين أن كل ما مارسته القاعدة وجماعات
اإلسالم الجهادي املتطرفة من هجمات إرهابية حول العالم ،كان بسبب العداء والشرانية الكبيرة لدى
املتآمرين الصليبيين والصهيونيين ضد املسلمين ،وأن كل نتائج هذه الهجمات ال تشكل ً
شيئا أمام الحروب
واملؤامرات التي شنها املتآمرون على املسلمين؛ ومن ُّ
يقربشرانيتها يلجأ إلى تبريرأن هذه الجماعات هي صناعة
غربية خالصة ال دخل للمسلمين بها.
4 .تمييزي ضد البشر
يؤدي نمط التفكير املؤامراتي بالتدريج إلى بناء موقف تمييزي من البشر اآلخرين ،الذين يشكلون
الجماعة املتآمرة ،أي تؤسس ملوقف تمييزي  discriminatingضد اآلخر املتآمر ،يتحول تدر ً
يجيا إلى تنميط
ِ
ِ
املتآمر على كل األفراد الذين ينتمون إلى مجموعة
 stereotypingسلبي ،يعمم شرانية وطمع وكراهية
ِ
املتآمر في غالبية نظريات املؤامرة ،ينتمي إلى جماعة عرقية أو قومية أو دينية أو
املتآمرين .وبما أن الطرف ِ
ِ
ً
ً
طائفية أو سياسية أو طبقية أو أيديولوجية ،فهذا التمييز في عمقه يبني موقفا غير منطقي ،وأيضا ال أخالقي
لدى املؤامراتيين ،حتى لو لم يعوا ذلك املوقف .ويتجلى هذا التمييزفي اإليمان بأحكام مسبقة جاهزة منها:
•الطرف املُتآمريمثل الطرف الشريروالظالم ،وهو ً
غالبا إما حاقد أوخائف من قوة أودين أوأيديولوجية
ِ
ُ
َ
َ
ً
أو ثقافة الطرف املتآمرعليه ،إضافة إلى كونه طامعا في ثروات الطرف املتآمرعليه املادية.
الخير واملظلوم ،والذي ما كان ليحمل ً
تآمر عليه يمثل الطرف ّ
•الطرف املُ َ
حقدا لوال مبادرة الطرف
ِ
ُ
تآمربالشر.
امل ِ
مثال :استخدم دعاة نظرية املؤامرة اإلسالمية على الغرب ،حجة أن املسلمين يكرهون الغرب ،وأنهم
يريدون القضاء على حضارته ،ومع تزايد الحوادث اإلرهابية املنفذة من قبل إسالميين جهاديين ،ازداد
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الخوف من الجهاديين اإلسالميين في الشارع الغربي ،الذي تحول بسرعة إلى خوف من املسلمين واإلسالم،
بما يعرف باإلسالموفوبيا ،وكنتيجة لذلك انتشرتنميط سلبي عدائي عن املسلم واإلسالم.
5 .إقصائي
ال يستطيع نمط التفكيراملؤامراتي قبول اآلخراملختلف ،خاصة إذا كان هذا اآلخريرفض نظرية املؤامرة،
ويقدم تفسيرات موضوعية علمية مدعومة بالحجج واألدلة ضد نظرية املؤامرة؛ فيتجه التفكير املؤامراتي
التهام اآلخراملخالف بأنه جزء من املؤامرة ضده ،وما يقدمه من حجج إنما هو خداع وتالعب باملظاهر .لكن
يجب هنا التمييزبين مستويين من اإلقصائية:
•األول ،في حال كان املجتمع يعيش في حالة سكون ،فإن هذا اإلقصاء ال ينتشرعلى املستوى الشعبي،
ألن الناس مشغولة بحياتها اليومية ،واملمارسة اإلقصائية ممارسة مرهقة لإلنسان .لكنه ينتشر بين
طبقات السلطة واملستفيدين من انتشارنظرية املؤامرة.
•الثاني ،في حال كان املجتمع يعيش أزمة حادة ،فإن هذا اإلقصاء يزداد انتشا ًرا على املستوى الشعبي،
ً
ألن الجماعات اإلنسانية تحاول االحتماء مع من يشبهها أكثر ،خوفا من آثار األزمة .وإن كان هذا
االنتشارغيرشامل وال مستمر ،إال أنه أعمق بكثيرمن حالة السكون.
مثال :كانت املجتمعات العربية تعيش في حالة سكون قبل العام  ،2011أي قبل اندالع ثورات الربيع
العربي .وبالرغم من أنها كانت بغالبية كبيرة تتبنى ً
كثيرا من نظريات املؤامرة ،فإن العالقات البينية بين
ً
الناس في املجتمعات لم تتأثر ً
كثيرا بهذه النظريات .مثل في سورية ،بالرغم من انتشار أفكار مؤامراتية بين
السوريين حول مؤامرة عاملية ضد سورية ،وانقسام السوريين بين من يراها ضد سورية كبلد عربي ،أوكبلد
ُ
إسالمي؛ وانقسامهم حول موقع نظام الحكم السوري ،هل هو جزء من املؤامرة ،أم هو املستهدف من هذه
تؤد إلى ممارسات إقصائية حقيقية على املستوى الشعبي .لكن بعد العام
املؤامرة ،فإن هذه االنقسامات لم ِ
 2011تسارعت هذه املمارسات اإلقصائية على املستوى الشعبي ،وزادت الشروخ ضمن املجتمع السوري،
تقريبا ظهرت في مصر ً
وزاد من حدتها تكاتف اإلعالم على تعزيزها .والحالة نفسها ً
أيضا.
6 .انتقائي
ينتقي نمط التفكير املؤامراتي ما يناسب فرضيته األساسية ،ويتجاهل ،وربما يحارب ،أي حقائق أو
معلومات تعارضها .ألن وضع الصورة الكاملة للحالة سيؤدي إلى هدم الفرضية املؤسسة لنظرية املؤامرة.
مثال :بعد موجة اللجوء الكبيرة إلى أوروبا التي حدثت في العام  ،2015ووصول أكثر من أربعة ماليين
الجئ ،يشكل القادمون من دول إسالمية أكثر من  70باملئة بينهم؛ ظهرت نظريات مؤامرة في الدول الغربية،
نشرها اليمين الغربي املتطرف ،تدعي أنها مؤامرة إسالمية ضد الغرب ،تستهدف ثقافته وأمواله .هذه
النظريات أهملت حقائق واضحة ال يمكن إنكارها مثل(:((2
( ((2عالء الدين الخطيب – دراسة «الالجئون السوريون في دول الجواروالالجئون في أوروبا» – موقع بيت السالم – 2017/08/12
http://wp.me/P2RRDZ-zz
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•أن الالجئين القادمين يشكلون أقل من واحد باملئة من عدد سكان االتحاد األوروبي.
ً
•أن كلفة الالجئين في أكثر الدول األوروبية استقبال لالجئين ،أملانيا والنمسا ،أقل من  0.5باملئة من
الناتج املحلي اإلجمالي لهذه الدول.
•أن الغالبية العظمى من هؤالء الالجئين أتوا بحالة ضعيفة ً
جداً ،
ً
ً
وتعليميا ،مقارنة
ونفسيا
ماديا
بالدول األوروبية ،فهم أتوا من بالد أنهكتها الحروب واألزمات والفقر.

في الطرف املقابل بين الالجئين وبين الشعوب العربية واإلسالمية ،انتشرت نظريات مؤامرة ،تدعي أن
أوروبا استقبلت هذا العدد الهائل من الالجئين في فترة زمنية صغيرة ً
نسبيا ،ألنها بحاجة إلى اليد العاملة،
وألنها تريد محاربة اإلسالم من خالل تحويل الالجئين عن دينهم ،أو حرفهم عنه ،باستخدام قوة إعالمها
وحضارتها .وأهملت هذه النظرية حقائق أساسية مثل(:((2
ً
ً
وضمانا وتكلفة ،ومنها
•أن الدول األوروبية لو أرادت استقدام يد عاملة ،فهي تملك سبل أكثر كفاءة
ً
فتح باب الهجرة ،واستقبال فقط املؤهلين ً
وعلميا ،وبالتالي ال تتحمل أي تكلفة مادية ،بل سيأتي
تقنيا
املهاجرون جاهزون للعمل ضمن فترة قصيرة ً
جدا ،وهناك املاليين في الدول النامية ،من أصحاب
الخبرات والشهادات ممن يتمنون الهجرة إلى الدول الغربية الغنية .وباألرقام فإن الدول األوروبية ما
بين  2010و 2017رفضت دخول مليوني مهاجرغيرقانوني(.((2
•إن دمج الالجئين في سوق العمل هو نتيجة طبيعية ألي حركة هجرة ،وال يوجد منطق يقبل أن يبقى
الالجئون بدون عمل؛ فمحاولة دمجهم في سوق العمل هو نتيجة لقدوم الالجئين ،وليست ً
سببا له،
ً
فضل عن أن الدول األوروبية تتحمل ً
أيضا تكلفة إعداد غالبية الالجئين ً
مهنيا ،كي يستطيعوا العمل
وفق أنظمة وأساليب العمل في الدول الغربية .فالحقائق تشيرإلى أن نسبة األمية بين طالبي اللجوء ما
بين العامين  2010و 2017بلغت أكثرمن  12باملئة(.((2
•بفرض صحة االدعاء بأن الهدف هو محاربة اإلسالم ،يبقى من األيسر واألقل تكلفة واألكثر فعالية،
استخدام اإلعالم واملؤسسات في دول اللجوء ،والتعامل مع الطبقات املسيطرة على صناعة الرأي
ً
العام هناك ،بدل من إحضار بضعة ماليين من فقراء تلك البالد ،الذين ال يملكون أدوات التأثير على
ً
بالدهم؛ فضل عن الحقيقة اإلحصائية الثابتة أن الالجئين ناد ًرا ما يعودون لبالدهم.
7 .استسهالي
يميل نمط التفكيراملؤامراتي إلى األجوبة السهلة السريعة واملوجزة ،والتي تحمل بعض اإلثارة ،وينفرمن
( ((2عالء الدين الخطيب – دراسة «ملاذا استقبلت أوروبا ماليين الالجئين؟» – مرصد مينا للدراسات – 2018/06/29
https://www.mena-monitor.org/?p=7920
( ((2املرجع 18
( ((2املرجع 18
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األجوبة املعقدة والطويلة .تتزايد أهمية هذه الصفة مع زيادة تعقيد الحياة والظروف واقتراب العالم من
بعضه ليكون ما ُيسمى القرية العاملية .ولعل هذا ّ
امليل يفسرعودة نظرية املؤامرة بقوة إلى الغرب ،ألن الناس
ال تملك ما يكفي من وقت واستعداد نف�سي لالستماع لألجوبة الطويلة واملعقدة على كل مشكالتها.
مثال :في بداية عام  ،2017توافق ّ
مجمع اللغة األملانية( ،((2وقاموس إكسفورد ،على أن كلمة العام 2016
كانت «ما بعد الحقيقة» ،التي تعني باألملانية  ،Postfaktischوباإلنجليزية  ،Post truthوهو مصطلح ُيشير
إلى ازدياد ميل الناس إلى تشكيل آرائهم وقناعاتهم؛ بناء على املشاعر ،أكثر منها على الحقائق ،في ما يتعلق
بالشؤون السياسية والعامة؛ فيزداد رفض الناس ّ
لتقبل الحقائق ،وقبول حتى الكذب املفضوح( .((2اختيار
هذا املصطلح يشير إلى ميل الناس إلى األجوبة السهلة ،ونظرية املؤامرة هي األكثر كفاءة في تقديم األجوبة
السهلة.

ھل ﯾﻧﺎﺳب
ﻓرﺿﯾﺔ
اﻟﻣؤاﻣرة؟

ً
الشكل  3مخطط توضيحي لنظرية املؤامرة ونمط التفكيراملؤامراتي ،حيث يتم أول وضع الفرضية ثم انتقاء ما
يدعمها من معلومات وأحداث تاريخية وحالية ،ثم االنتقال للترويج اإلعالمي ومحاربة من يرفض أو يشكك باملؤامرة.

(24) Gesellschaft für Deutsche Sprache
( ((2عالء الدين الخطيب – مقال “ما بعد الحقيقة” «عربي قبل أن يكون ً
غربيا» – موقع جيرون – 2017/1/8
https://geiroon.net/archives/72497
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الفروق األساسية بين نظرية املؤامرة وبين املؤامرة
كتب البروفسور ميشيل باركون( ،((2في مقاله «نظريات املؤامرة كمعرفة موسومة» ،نظرية املؤامرة
ً
ليست املؤامرة ،فهي قالب معد
مسبقا يتم فرضه على العالم إلظهار الحوادث في شكل منظم( .((2ومحاولة
ً
إثبات صحة نظرية املؤامرة ،اعتمادا على حقيقة وجود املؤامرة ،هو محاولة خلط بين ظاهرتين مختلفتين
تماما ،بالرغم من تشابههما الشكلي .يمكن تلخيص الفروق األساسية بينهما ،من حيث السيرورة التاريخية
والتفاعل املوضوعي للواقع في النقطتين التاليتين:
ً
ً
وحاضرا وستستمر في املستقبل ،ألنها أحد وسائل الصراع بين البشر
ماضيا
1 .املؤامرة حقيقة قائمة
كأفراد وكجماعات وكدول ،والذي ساد ويسود حركة املجتمعات اإلنسانية.
أما نظرية املؤامرة ،فهي توصيف نظري تعميمي للمؤامرة ،وشرح ألسبابها ونتائجها ومدبريها ،وفق خط
وهمي يقوم على انتقاء الحوادث والحجج .فهي ليست حقيقة ثابتة.
مثال :يسود العالم ً
حاليا حلفان كبيران قويان ،الحلف الغربي باإلضافة لليابان وكوريا الجنوبية وحلفائه
بين الدول النامية ودول أوروبا الشرقية ،وحلف جديد ً
نسبيا تتزعمه الصين وروسيا ويسعى لضم الدول
ً
اقتصاديا ودول وسط آسيا.
الصاعدة
املؤامرة حقيقة قائمة بينهما ،كمتنافسين أو متصارعين في السوق العالمي؛ ّ
فلكل حلف منهما خططه
ليتبوأ مركزالصدارة في السوق العالميً ،
وأيضا مؤامرتهما ضد بعض والتي هي خطط سرية وعلنية.
ً
نظرية املؤامرة تكون عبر االدعاء أن الحلف الغربي هو املسبب األسا�سي مثل النهيار االتحاد السوفيتي،
أو للحالة االقتصادية السيئة في روسيا ودول وسط آسيا ،أو للمشكالت التنموية في غرب الصين .أو االدعاء
بأن الحلف الصيني الرو�سي ومن معهم هو املسبب األسا�سي لتباطؤ النمو االقتصادي في أوروبا الغربية،
والديون األميركية ،أو أنه يهدف إلى هدم الحضارة األميركية والغربية.
2 .املؤامرة ظاهرة نسبية متغيرة حسب الزمن والظروف املوضوعية املحيطة .أي أن أسبابها وأطرافها
وأدواتها تتغيرمع تغيرالزمن والظروف القائمة.
أما نظرية املؤامرة فهي ً
غالبا تفترض ثوابت ال تتغير خالل عقود وربما قرون ما بين املا�ضي والحاضر
واملستقبل.
مثال :تحالف خالل الحرب الباردة املعسكرالغربي بقيادته األميركية ،مع حلفائه في الباكستان والسعودية
وغيرهم من دول إسالمية ،لدعم الحركات اإلسالمية في قتالها ضد االتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي الذي
(26) Professor Michael Barkun - School of Citizenship and Public Affairs - Syracuse University
(27) Michael Barkun – “Conspiracy Theories as Stigmatized Knowledge” – SAGE journals - October 25, 2016.

28

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

كان ً
حاكما ألفغانستان ،في إطارالتحالف ضد الشيوعية؛ ونشأت بالتالي حركة طالبان والقاعدة .وباملقابل
تحالف السوفييت مع الحكم األفغاني إبانها ضد ذلك الحلف .فكان من طبيعة الصراع أن يعمد الطرفان
لوضع الخطط واملؤامرات ضد بعضهما البعض ،فاملؤامرة كانت موجودة وال يمكن إنكارها.
في املثال نفسه ،تعيد نظرية املؤامرة صياغة ما حصل ،وتدعي أن الواليات املتحدة والغرب وضعوا
الخطط واملؤامرات منذ عقود سابقة ،بهدف تحريض إنشاء القاعدة ،بهدف ضرب السوفييت ومن ثم
ضرب اإلسالم إلى يومنا الحالي .فنظرية املؤامرة ال تكتفي بتفسير األحداث في زمنها ومكانها ،بل تمددها إلى
املا�ضي واملستقبل ضمن مجال زمني طويلً ،
وأيضا ضمن نطاق مكاني أوسع بكثير.
لكن ً
نظرا ألهمية التمييز بين هذين املصطلحين ،ال ّبد من التفصيل أكثر حول الفروق بينهما ،مما
سيساعد ً
أيضا على فهم أعمق لنظرية املؤامرة .انظرالشكل  2والشكل .3
لدراسة الفروق بين املصطلحين ،يجب أن يكونا متوازنين من حيث البنية .فنظرية املؤامرة هي دمج
ملفهوم النظرية العام ،ومفهوم املؤامرة؛ لذلك فالتمييزسيكون بين «نظرية املؤامرة» مقابل «وعي املؤامرة»،
بحيث تقابل كلمة «وعي» كلمة «نظرية» .يمكن تلخيص الفروق بين أسس نظرية املؤامرة ،وبين وعي املؤامرة،
وفق الجدول .1
نظرية املؤامرة

وعي املؤامرة

01

تقوم على اإليمان والتسليم بها كحقيقة ثابتة لدى
املؤمنين بها.

يقوم على وعي نسبية الواقع والزمن ّ
وتغير
الظروف ،فالنظرة للمؤامرة قابلة للتعديل
والتغيير.

02

املتآمرهو
تعتقد أن املحرك األسا�سي للطرف ِ
الحقد والخوف التاريخي من الطرف َ
املتآمرعليه،
ثم تأتي املكاسب املادية كمحرك ثاني للمؤامرة.

املتآمرهو
يرى أن املحرك األسا�سي للطرف ِ
الطمع بما يمتلكه الطرف َ
املتآمرعليه من
ثروات مادية ،وقد يصاحب هذا الطمع خوف
أو كراهية.

03

املتآمرذا قدرات وقوى هائلة قد
تعتبرالطرف
ن ِ ً
تكو أحيانا شبه مطلقة.

املتآمرحسب
يقيس قوة وقدرة الطرف ِ
الظروف الحقيقية القائمة.

04

تعتمد على بديهية أن العالم يسيروفق خطط
مسبقة ،ال وفق الظروف املوضوعية والتاريخية.
وتفسركل األحداث وفق أفكارمسبقة.

يرى أن العالم خاضع للظروف املوضوعية
ً
والتاريخية ومعامالت الصدفة أحيانا .ويبحث
عن التفسيراملوضوعي لألحداث بدون أفكار
مسبقة جاهزة.

05

تعتمد على الخطاب الشعبوي ،والتفسيرات
السهلة ،والطرح العاطفي .كذلك على القراءة
االنتقائية للتاريخ والحاضر ،وعلى نشراملعلومات
املضللة.

يكون ً
غالبا نشرالوعي باملؤامرة ً
قائما على
تفسيرات غيرسهلة ،وبعيد عن العاطفية.
ووفق قراءة شاملة محايدة للتاريخ والحاضر،
وتعتمد على املعلومات املوثقة.

29

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

06

ً
تصلح بعض نظريات املؤامرة أحيانا للتبني من
ً
قبل أطراف متناقضة وأحيانا متصارعة ،وكل
طرف يدعي أن الطرف اآلخرهو شريك باملؤامرة
ضده.

يقبل باحتمال وجود مؤامرة من أطراف على
أطراف ضمن عالقة نسبية متغيرة خاضعة
لظروف الصراع.

07

اتساع سيطرتها على النخبة وصناع الوعي العام
وبالتالي الوعي الجماعي للشارع يؤدي لتداعي
الحريات والديمقراطية ،وتثبيت الدكتاتورية.

اتساع الوعي به ،من قبل النخبة وصناع الرأي
العام وبالتالي الوعي الجماعي ،كواقع نسبي
يؤدي لترسيخ الحريات والديمقراطية.

08

عاجزة عن إيجاد الوسائل واألدوات املناسبة
املتآمر .بل تقدم املبررات لحالة
ملواجهة الطرف ِ
املتآمر.
الفشل والهزيمة برمي اللوم على الطرف ِ

الوعي باملؤامرة يساعد ً
كثيرا في إيجاد وسائل
املتآمر .ويبحث عن
وأدوات ملواجهة الطرف ِ
أسباب الهزيمة الذاتية واملوضوعية ،ويعمل
على عالجها.

الجدول  1الفروق األساسية بين نظرية املؤامرة وبين التآمر.
ولشرح هذه الفروق سنطبقها ،وفق الترقيم الوارد في الجدول  ،1على نظرية املؤامرة الغربية الصهيونية
ً
ضد العرب واملسلمين ،ألنها األكثر انتشا ًرا وسيطرة في الشارع العربي واملسلم ،واألكثر قبول حتى بين كثير
ً
من النخب واملثقفين ،وفي الوقت نفسه هي األكثر ً
إعالميا منذ خمسينيات القرن املا�ضي إلى
دعما وانتشا ًرا
اليوم.
1 .تصل القناعة بنظرية املؤامرة الغربية الصهيونية ضد العرب واملسلمين ً
غالبا إلى مستوى اإليمان،
والتعصب في كثيرمن األحيان .ألن تصديقها بحاجة إلى تصديق مسلمات بدون وجود أدلة موضوعية
َ
َ ُ
صغرأم ك ُبر ،خارج إطارنظرية املؤامرة الغربية الصهيونية.
كافية .فهي ترفض أن ترى أي حدث،
بينما يندرج وعي املؤامرة ضمن وعي شامل يرى الواقع املحلي واإلقليمي والدولي ،بما فيه وجود صراع
دولي بين كل الدول ،تتغيرأطرافه وجهاته مع مرورالزمن وتغيراملصالح والدوافع؛ مما يؤدي إلى وعي أن التآمر
متغير حسب ّ
قائم لكنه ّ
تغير املصالح وموازين القوة مع مرور الزمن ،وحسب تغير طبيعة العالم من حيث
بنية املجتمعات والدول والتطور العلمي والتقني والنظم االقتصادية الدولية .هذا الوعي املوضوعي يؤدي إلى
توليد فهم للواقع واملا�ضي كما هما حقيقة ،وليس كما تفترض نظرية املؤامرة .وعي املؤامرة بهذا الشكل يزيد
من قوة الطرف الواعي لها ،بينما نظرية املؤامرة تزيد من ضعف الطرف املؤمن بها.
2 .تعمم هذه النظرية ً
موقفا ً
حاقدا من قبل الدول الغربية والصهيونية تجاه العرب واملسلمين ألسباب

تاريخية كما تدعي؛ يرجع البعض هذا الحقد إلى مرحلة إنشاء الدولة العربية اإلسالمية في القرن
السابع ،وما رافقها من حروب مع اليهود ثم مع الروم املسيحيين؛ والبعض اآلخر يرجعه إلى مرحلة
ً
الحروب الصليبية واملآ�سي التي رافقتها؛ واألكثر تعقل ،باملقارنة النسبية ،يرجعه إلى القرن التاسع
عشر وسيطرة االستعمار الغربي على الدول العربية واإلسالمية ،وتأسيس إسرائيل ً
الحقا .كذلك ال
يكتفي البعض باتهام صناع القرار الغربي والصهيوني بالحقد التاريخي ،بل يرى أن هذا الحقد يعم
غالبية شعبية في الغرب وبين اليهود ،بسبب شرانية متأصلة في الجماعتين .أما استمرارهذه الكراهية،
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فتبرره هذه النظرية بأن الغرب والصهيونية خائفان من اتحاد العرب أو املسلمين ،اللذين سيشكالن
ً
تهديدا ملصالح الغرب والصهيونية ،ألن هذه الدولة تضم كتلة بشرية وموارد طبيعية هائلة .وتضيف
النظرية أن هؤالء األعداء يريدون سرقة كل الثروات الطبيعية وحتى البشرية من هذه الدول.
بينما وعي املؤامرة يدرك أن محرك الصراع هو الطمع بالثروات والقوة ،أي صراع مصالح بالدرجة
األولى ،حتى لو تمت تغطيته ً
أحيانا بغطاء ديني أو قومي أو أيديولوجي؛ وهذا الوعي يدرك في الوقت نفسه أن
الكراهية والخوف نتيجتان حتميتان ألي صراع ،لكن هذين الخوف والكراهية يخضعان للصراع وال يولدانه
كما يثبت التاريخ البشري .فوعي املؤامرة يمنح األطراف املتصارعة القدرة على املساهمة في إدارة الصراع،
من خالل مساومة املصالح ضمن موازين القوى ،كما تفعل الصين والغرب ً
حاليا.
املتآمر ،من قدرات مادية وتنظيمية وسلطوية وذكاء واسعة،
3 .ما تنسبه نظرية املؤامرة إلى الطرف ِ
يستدعي ُح ً
املتآمر يمتلك قدرات هائلة ،يجب أن تفوق في كثير من نظريات املؤامرة قدرات
كما أن ِ
ً
البشر .تقدم نظرية املؤامرة ضد العرب واملسلمين ،بأكثر أشكالها تحفظا ،مروية تبدأ منذ القرن
التاسع العشر ،مع بداية االستعمارالغربي للدول العربية واإلسالمية ،الذي حصل بالتزامن مع مؤتمر
هرتزل ونشوء الحركة الصهيونية ،التي بدورها تحالفت مع القوى الغربية؛ فتدعي أن خيوط املؤامرة
املتآمرة خططت ونفذت كل األحداث التي كبحت قيام الدولة
بدء نسجها منذ ذلك الوقت ،وأن الجهة ِ
العربية أو اإلسالمية الواحدةً ،
بدءا من االستعمار الغربي ،مرو ًرا بخداع العرب إبان الحرب العاملية
األولى وهزيمة السلطنة العثمانية ،واتفاقيات تقسيم الدول العربية بين الدول الغربية ،ثم احتالل
فلسطين وإعالن دولة إسرائيل في مركز العالم العربي واإلسالمي ،وتعيين عمالء للغرب والصهيونية
لكي يحكموا كل أو غالبية الدول العربية واإلسالمية ،وبالتعاون معهم ،تم ترسيخ الفساد والفقر
واألمية ،وكبح الشعوب العربية واملسلمة ،وتشويه ثقافتها وقوتها املعنوية .بل إن بعض اتجاهات هذه
النظرية تقول إن من يدير هذه املؤامرة هي مجموعات صغيرة ،مثل الصهيونية أو املاسونية ،والتي
يحكمها بدورها بضع عائالت أو أشخاص .أي أن من يستطيع رسم وإدارة وتنفيذ هذه الخطط ،على
مدى أكثرمن مئة سنة ،يجب أن يتمتع بقوى وقدرات هائلة فوق بشرية.
ٌ
مستحيل على أي جماعة بشرية ،مهما بلغت
بينما يرى وعي املؤامرة أن التحكم في سير التاريخ والعالم
قوتها ،فالعالم ليس قرية أوقبيلة أوحتى دولة يمكن لبضعة مئات أن يديروها ،ويرى أن الطرف املنتصربأي
صراع هوالطرف الذي يدرك نقاط ضعفه وقوته ،ونقاط ضعف وقوة خصمه ،والذي يحسن االستفادة من
تشابك املصالح وتغير الظروف ،ويضع الخطط الذكية لكل االحتماالت املستقبلية ،ويعرف كيف يستفيد
من املا�ضي ،واألهم يمتلك مرونة تغييرسياساته واستراتيجياته ،وحتى أصدقائه وأعدائه مع تغيرالظروف.
ً
ً
مرسوما ومخططا له،
4 .تعتقد هذه النظرية أن كل �شيء حدث ،على األقل خالل القرن املا�ضي ،كان
ً
من يوم طرح فكرة الدولة اليهودية إلى اليوم .فبعض متبني هذه النظرية يرون مثل أن ثورة الشريف
حسين كانت خطة بريطانية ويهودية لضرب السلطنة العثمانية ،ويجمع كثيرون على أن زعماء
صهيونيا ً
العرب ،كلهم أو غالبيتهم ،بعد االستقالالت كانوا ً
ً
أيضا قرا ًرا ً
مبيتا ،فبعض أفراد
غربيا
أميركيا إسر ً
ً
ائيليا منذ الستينيات ،بينما يرى بعض
البعث السوري يرى أن صدام حسين كان قرا ًرا
أميركيا إسر ً
ً
ائيليا ،واالثنان يعتقدان أن الحكومات
أفراد البعث العراقي أن حافظ األسد كان قرا ًرا
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العربية امللكية ،التي ّ
سماها الطرفان «حكومات رجعية» ،هي قرارات بريطانية أميركية إسرائيلية؛
وغير ذلك من تفسيرات كثيرة تتبع خلفيات الجهة التي تتبناها .أي أنها تقدم رؤية ال تقبل أن يكون
هناك دور للعامل الذاتي واملوضوعي ،عند الشعوب أو األشخاص أو الجماعات في هذه الدول ،بل كل
ما حصل خالل العقود املاضية هو خطة مؤامرة مسبقة.
بينما يرى وعي التآمر أن السيرورة التاريخية للشعوب والدول ،والظرف الزمني واملكاني ،والعامل الذاتي
املوضوعي للمجتمعات واألفراد ،إضافة إلى ما يمكن تسميته بالصدفة ،يحكم التغيرات الكبرى ،ومن ذلك
صر ُ
اع الدول وتآمرها على بعضها ًّ
آنيا .فثورة الشريف حسين كانت نتيجة حتمية لتاريخ طويل من الظلم
العثماني وحالة أهالي شبه الجزيرة العربية واألردن وسورية ،والنبعاث عصرالقوميات في العالم ومنها انبعاث
القومية التركية في السلطنة العثمانية ،وكذلك للعوامل الذاتية لشخصية الشريف حسين ،وسكان نجد
في تلك املرحلة؛ أما دعم البريطانيين له فهو تحرك سيا�سي طبيعي ،من إمبراطورية قوية ذات خبرة طويلة
في االستعمار والصراعات ،وهي في وقتها في خضم صراع كبير مع السلطنة العثمانية .ومن املنطقي أن تلك
الصراعات استخدمت كل الوسائل املتاحة ،حتى املؤامرات ،بما يخدم هدفها املرحلي في الصراع.
5 .اعتمدت كل التيارات التي تتبنى هذه النظرية على طروح عامة عاطفية شعبوية ،ال يمكن للغالبية
املطلقة من الناس االعتراض عليها ،من قبيل« :األعداء يريدون تحطيمنا بمؤامراتهم الكبرى»« ،هم
من ّ
قسمونا»« ،نصرة فلسطين وطرد إسرائيل»« ،حماية الوطن من األعداء» ،وغيرذلك من شعارات
تمس العواطف الشعبية ،وتبدو بظاهرها شعارات نبيلة جامعة .من ناحية ثانية ،رفعت التيارات
اإلسالمية السياسية شعارات ذات صدى عاطفي أعمق ،ألنه ينبع من الدين مثل« :إقامة الخالفة
اإلسالمية»« ،انتظار األمام املهدي»« ،أعداء اإلسالم لن يرضوا حتى يهزموا اإلسالم»« ،الحكومات
العربية واإلسالمية تحارب اإلسالم» ،وغير ذلك من شعارات تخاطب العواطف الدينية العميقة
للمسلمين .واعتمد كال التيارين في تدعيم روايته على قراءة انتقائية للتاريخ ،فحرصا على نشر كل
ما قاله أو كتبه البريطانيون واألميركيون واليهود وغيرهم ضمن فكرة دولة اليهودية ،دون االكتراث
باملنتج الهائل لهذه الحقبة في الغرب من نظريات وطروحات ،ودون رؤية ماذا كان يحدث بالعالم
كله؛ كذلك اعتمدا على كتاب «بروتوكوالت حكماء صهيون» ،بالرغم من أن كل الدراسات العلمية
أكدت أنه كتاب موضوع في روسيا ،وال عالقة له بالحركة الصهيونية .من ناحية ثانية تعاملت نظرية
املؤامرة ضد العرب واملسلمين مع من يحاول نقدها أو عقلنتها -سواء بشكل مباشر من خالل نقدها،
أو بشكل غير مباشر من خالل نقد التاريخ العربي اإلسالمي -بالنبذ واالتهامات بالعمالة للمتآمرين
ً
وأحيانا بالشراكة في املؤامرة نفسها من خالل التخوين أو التكفير.
بينما يرى وعي التآمر أن القوى الغربية ،منذ القرن التاسع عشر ،بعد أن أصبحت أكبر القوى العاملية
وبفضل التقدم العلمي والصناعي الهائل ،توجهت مثلها مثل كل القوى العظمى عبرالتاريخ البشري للسيطرة
على العالم عبرالحروب والغزو العسكريً ،
ً
اعتمادا على مبدأ تاريخي
وأيضا بإنشاء التحالفات وإيقاع الفتن،
«فرق ُ
في الحكم والسيطرة هو ّ
تس ْد»؛ وكانت الدول العربية واإلسالمية من ضمن الدول الضعيفة القابلة
لالستغالل والنهب ،فلم يكن سبب إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين فقط أن الغربيين مرعوبون من
العرب واملسلمين ،لكن زرع بؤرة توتربالتأكيد هو أحد األسباب التي تضمن استمرارسيطرة الدول الغربية،
فخلق األزمات واالحتفاظ بأوراق التحكم فيها أثبت فاعلية كبيرة عبرتاريخ االستعمارالغربي للعالم.
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ً
6 .نجد ضمن التيا ات التي ّ
ً
سياقا ً
موحدا،
عاما
تتبنى نظرية املؤامرة الغربية ضد العرب أو املسلمين
ر
خالصته :الغرب والصهيونية تآمروا على العرب واملسلمين منذ القرن التاسع عشر ،فأنشؤوا الكيان
الصهيوني في فلسطين ،ودعموا الحكام الفاسدين الظاملين ،وسمموا األفكار والوعي ،ألنهم يخشون
قوة العرب أو املسلمين .وبالرغم من توافقهم على الطرف املتآمر والطرف َ
املتآمر عليه وأهداف
ِ
ً
املؤامرة وشكلها العام ،فقد اختلفوا في تفاصيل أساسية ،منها القوميون العرب عموما وجزء كبير
من الليبراليين العرب اتهم الغرب والصهيونية واملاسونية ،وأضافوا أن الغرب االستعماري يخاف
من الدولة العربية املتحدة بما تملكه من إمكانيات ،وهو يسعى لتدمير رباط القومية العربية عبر
دعم اإلسالمية السياسية واليسار الشيوعي .بينما فضل اإلسالميون السياسيون ومن يدور بفلكهم
اتهام الصليبيين واليهود واملاسونية ،بالرغم من أنهم الطرف نفسه ،إال أن التسمية لها تأثير كبير،
فكلمة «الغرب» ال تعبرعن رؤية غالبية اإلسالم السيا�سي له ،بل كلمة «الصليبيين» هي التعبيراألدق.
وأضافوا أن العدو التاريخي للمسلمين من يهود و»نصارى» يخاف وحدة املسلمين ،وهو من ابتدع
التيار القومي العربي واليسار الشيوعي ملحاربة اإلسالم ،أي أنهم اتفقوا مع التيار القومي العربي على
اتهام اليسار الشيوعي باالشتراك في املؤامرة .أما اليسار الشيوعي ،فقد وجد أن التعريف األصح هو
اإلمبريالية الغربية والصهيونية ،ألنهما يخافان من انتصار الشيوعية وأيدولوجيتها ،وبالتالي تدمير
مكتسباتهما الرأسمالية ،لذلك فقد حاربا التيار اليساري الشيوعي عبر التيارات القومية العربية
والليبرالية الغربية والتيارات اإلسالمية السياسية.
نمط وعي التآمر يقبل باحتمالية وجود تآمر من بضعة أطراف ضد بضعة أطراف ،ونشوء تحالفات
بين أطراف مختلفة ً
وفقا للظرف املكاني والزمني املصاحب للواقع القائم .فبعد نهاية الحرب العاملية األولى
تآمر املنتصرون ،فرنسا وبريطانيا وروسيا ،على تقسيم تركة السلطنة العثمانية في شرق املتوسط ،بما
ُيعرف باتفاقية سايكس-بيكو ،لكن فرنسا وبريطانيا تآمرا ً
أيضا على روسيا ،ولم يسمحا لها بأي نفوذ في
تلك املنطقة .وعملت بريطانيا وحدها على التمهيد لقيام إسرائيل ،بدون أي مساهمة مباشرة من فرنسا
والواليات املتحدة األميركية ،لكن منذ الستينيات أصبحت إسرائيل معتمدة بشكل أسا�سي على الدعم
األميركي أكثرمن األوروبي.
7 .اعتمدت غالبية السلطة العربية واإلسالمية على نظرية املؤامرة الكبرى ،كمبرر أسا�سي أمام الشعب
ملمارساتها الشمولية ،ولفشل هذه الدول في تحقيق التطور املنشود في كل املناحي .وبالواقع فإن ما
زاد من ترسيخ نظرية املؤامرة هو انتشارها بين النخب العربية واإلسالمية ،وفي اإلعالم ،فمن النادرأن
نجد في املنتج العربي واإلسالمي ،خالل القرن املا�ضيً ،
كتبا أو دراسات أو توجهات إعالمية للتخفيف
من تأثيرنظرية املؤامرة على الشارع .وبالتالي لم يكن أمام الشارع الذي يعاني إحباطات الحياة اليومية،
كأفراد يخوضون صراعهم اليومي للبقاء ،وكمجتمعات غيرقادرة على تحقيق التقدم والتطور ،سوى
تقبل ما تطرحه نظرية املؤامرة من مقوالت ّ
تحمل «األعداء الخارجيين األشرار» كل الذنوب.
وعي التآمرمشروط بوجود نظام ديمقراطي يضمن حرية الرأي واإلعالم ،ألن هذا الوعي هو جزء من وعي
حقيقة أن كل املجتمعات البشرية تحوي توجهات سياسية مختلفة ومتباينة ،وهذا الوعي ال يستقيم بدون
ديمقراطية حقيقية.
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وال ّبد من اإلشارة هنا إلى أن الديمقراطية تحمي املجتمع من سيطرة نظرية املؤامرة ،بالتوازي والتعاضد
مع شروط أخرى في النظام القائم ،من بينها انتقال الديمقراطية من الحيز االجتماعي والسيا�سي إلى املجال
حاليا ار ً
االقتصادي .لذلك نجد ً
تدادا في الغرب ،وخاصة الواليات املتحدة األميركية ،نحو نظرية املؤامرة،
ألن النظام االقتصادي القائم بقي ً
بعيدا عن ترسيخ الديمقراطية ضمنه ،وبسبب فشل النخب السياسية
واإلعالمية التقليدية .فالديمقراطية شرط ملحاربة نظرية املؤامرة ،لكنه ليس ً
كافيا.
8 .يعتقد العرب واملسلمون منذ ستينيات القرن املا�ضي أنهم توصلوا إلى كشف املؤامرة الغربية
الصهيونية ضدهم ،لكن املراقب ،بالرغم من مرور نصف قرن ،ال يلحظ أي تطور أو نقلة حقيقية
ّ
املتآمر عليهم ،بالرغم من أن
ألي من الدول العربية واإلسالمية أو انتصار معقول في مواجهة الطرف ِ
إدراك أسباب املشكلة يعني قطع نصف الطريق نحو حلها ،فمن ال يعي مشكلته ال يستطيع حلها .وبما
أن حال غالبية الدول العربية واإلسالمية لم تتحسن بما يكفي ،مقارنة بما حصل في دول أخرى ،فهذا
دليل على أن هذه الدول لم تجد إلى اآلن أسباب مشكالتها الحقيقية .كما أن نظرية املؤامرة تحمل
ً
املتآمر.
دائما مبررات الهزيمة ،وتعمل لتخديرالشارع ،برمي اللوم على الطرف ِ
بينما يعمل نمط وعي التآمرعلى إيجاد وسائل الدفاع والهجوم ضمن الصراع الدولي ،إلدراكه املوضوعي
املتآمر ،وأسباب فشله في صدها .أي
لوسائل الصراع .ويبحث عن أسباب املؤامرة ضده عند الطرف ِ
عموما ،أفراداً
ً
أنه يواجه الذات بأخطائها ،قبل أن يحلل سلوك العدو الخارجي ،وهذا ما ال يريح الناس
ومجتمعات.
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الخاتمة
ال يمكن إنكار وجود املؤامرة ،بما تحمله بمعناها العام من ّ
سرية ومخالفة للقانون واألخالق ،بين
املتصارعين أو املتنافسين ،سواء على مستوى الحياة اليومية واألفراد والجماعات ،أو على مستوى الشركات
واملؤسسات ،أو على مستوى الدول والتحالفات الدولية ،فاملؤامرة أداة يفرضها الصراع أو التنافس .لكنها
ً
استخداما؛ وتختلف أهميتها وأثرها حسب الظروف املوضوعية
ليست أداة الصراع الوحيدة ،وال األكثر
املحيطة بأطراف التنافس أو الصراع .فاملؤامرة سلوك إنساني نسبي ،متغير ،يمكن رصده ،ويقبل اإلثبات أو
ً
مكتوبا ،أو قوة قاهرة.
النفي ،ويحتمل املواجهة واإلفشال؛ وليس قد ًرا
أما نظرية املؤامرة فهي تفسير للواقع والتاريخ ،قائم على ترابط وهمي ألسباب الحوادث عبرالزمن ،وعلى
ّ
منظمة سرية شريرة لهذه األحداث .فهي تضع سلسلة مؤامرات ضمن نظرية واحدة،
افتراض وجود قوة ِ
تفتقد املنهجية العلمية ،وتعتمد على األدلة االنتقائية .فكلما انتشرت نظرية املؤامرة ،تراجع الوعي الجمعي
للمجتمع ،وأصبحت أداة أكثر فعالية للتحكم في الرأي واملزاج العام ،ولخداع الشارع ّ
وجره إلى معارك ال
تفيده كمجتمع وكدولة.
وعي املؤامرة ٌ
جزء من الوعي املجتمعي ،الذي يساهم بشكل أسا�سي في بناء مجتمع مستقر ،متماسك،
قادر على التطور مع الزمن .أما نظرية املؤامرة فتعمل على هدم الوعي املجتمعي ،وتخدم أصحاب السلطة
وصناع الرأي العام ،وتتما�شى مع النظم السلطوية الشمولية ،وتهدد ً
أيضا النظم الديمقراطية.
تناولت هذه الدراسة نظرة عامة على نظرية املؤامرة ،من حيث التعريف والتوصيف ،والفرق بينها وبين
املؤامرة .لكن هذا املبحث بحاجة إلى دراسات أخرى تتناول األسباب والظواهر ،وعالقة نظرية املؤامرة بالحالة
النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية للمجتمع واألفراد ،وعالقتها بالصراعات في املجال
املحلي والدولي ،واألهم سبل مواجهتها وترسيخ الوعي املقابل الذي يضمن انتقال الشعوب واملجتمعات إلى
حالة أفضل.
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