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الملخص التنفيذي

الغـرض مـن هذا التقرير هو استكشـاف الدور الذي قـد تلعبه نظريات المؤامرة، السـيما 
إذا ُنشـرت عبر وسـائل التواصل االجتماعي، في عملية الراديكاليـة، وطرح توصيات حول 

كيفية تقليل حدوثها.

والبراهين واضحة، كما سنرى:

ومنصــات 	  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  خــال  مــن  المؤامــرة  نظريــات  ُتنشــر 
مشاركة الوسائط

الراديكاليــة واإلرهــاب 	  تاريخًيــا مهًمــا فــي  تلعــب دوًرا  المؤامــرة  والتــزال نظريــات 
واالضطهاد واإلبادة الجماعية

والتطــرف 	  األعمــى  بالتعصــب  نفســًيا  المؤامــرة  بنظريــات  اإليمــان  هــذا  ويرتبــط 
واالستعداد لخرق القانون

وكـم تحـرك الجنـاُة عموًمـا والجنـاة المزعوميـن فـي العديـد مـن حـوادث إطـاق النـار 	 
الجماعي األخيرة بدافع اإليمان بنظريات المؤامرة.

وتلعـب نظريـات المؤامـرة دوًرا رئيسـًيا فـي العنـف السياسـي الـذي ظهـر مؤخـًرا في 	 
الواليات المتحدة، بما في ذلك تمرد 6 يناير 2021.

وال تكفـي اإلجراءات التي تتخذها الشـبكات االجتماعية ومنصات مشـاركة الوسـائط 	 
لحـل المشـكات المرتبطـة بنظريـات المؤامـرة، ويرجـع ذلك جزئًيـا إلـى أن المنصات 

نفسها ُصممت بطريقة تعمل على رعاية اإليمان بالمؤامرة وحمايتها

ويختتـم التقريـر باقتـراح مفـاده أن التغييـر الثقافـي مطلـوب لكي تعـي شـبكات التواصل 
االجتماعـي ومنصـات مشـاركة الوسـائط طبيعـة دورهـا. وتميـل إلى رؤيـة نفسـها كمنابر 
محايـدة يسـتطيع المتحدثـون مـن خالهـا الوصـول إلـى الجمهـور )إال إذا حلـت ظـروف 
اسـتثنائية تؤدي إلى الحرمـان من هذا االمتياز(، وتبرير هذا المفهـوم الذاتي بقراءة خاطئة 
لمبـدأ حريـة التعبيـر. ومـع ذلـك، يتزايـد فـي عصـر اإلنترنـت اليـوم ارتبـاط القيمـة ليـس 
بالمنصـات التـي تسـهل للجميع وصـواًل مجانًيـا ال يفرق بين أحـد ولكـن بالمنصات التي 
توفـر محتوى عالـي الجودة، سـواء تجارًيـا )مثـل +Disney( أو غير تجـاري )مثـل ويكيبيديا(. 
وإن الشـراكة مـع موفري المحتوى ذوي السـمعة الطيبة لترويج المحتـوى العالي الجودة 
علـى حسـاب المعلومـات الخاطئـة ونظريـات المؤامـرة لـن تنتهـك بأي حـال مـن األحوال 
مبدأ حرية التعبير، وأغلب الظن أن تقود مستخدمي المنصة المعتادين إلى إضفاء قيمة 

أعلى على المنصات التي نحن بصددها.
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مقدمة: ما هي “نظريات   1
المؤامرة”، ولماذا نعتبرها 

مشكلة؟

ف “نظرية المؤامرة في المجتمع” بأنها  صاغ كارل بوبر مصطلح “نظرية المؤامـرة”، وعرَّ
االعتقـاد الخاطـئ “بـأن المؤسسـات ُتفهـم تماًمـا علـى أنهـا نتيجـة للتصميـم الواعـي”.1 
“نظريـات  بــ  التوضيحـي  لهـذا األسـلوب  أمثلـة معينـة  إلـى وصـف  نميـل  اليـوم  ونحـن 
ال  المؤامـرات  “بـأن  القائـل  االدعـاء  مظلـة  تحـت  المؤامـرة  نظريـات  وتتحـد  المؤامـرة”. 
تحـدث ]فحسـب[، وإنمـا هـي القـوة الدافعـة فـي التاريـخ”،2 وتتطلـب “وجـود مجموعـة 
سـرية مطلقـة مـن النـاس تخطـط لزيـادة قوتهـا علـى حسـاب عامـة النـاس”.3 ويضعـون 
“تفسـيرات للسياسـات ]بأنهـا[ … تسـعى إلـى رصـد وتحديـد موضـع القـوة الحقيقـي … 
]بين[ المتآمرين، ويشـار إليهم غالًبا على أنهم حكومة ظل أو خفية، ]وهم[ يديرون نظاًما 
سياسـًيا خفًيـا يتـوارى خلـف النظـام المرئي، موظفـوه إمـا أصفـاٌر أو ُدًمـى”.4 ومثل هذه 
النظريـات “يضيـف إلـى فكـرة عـن العالـم تكـون فيـه السـلطات، ومنهـا التـي ننتخبهـا، 
بأنهـا  بهـا  المرتبطـة  العقليـة  ُوصفـت  وقـد  منهجيـة”.5  بطريقـة  صادقـة  وغيـر  فاسـدة 
“مدمـرة سياسـًيا”، ما قد يـؤدي إلى البحث عن كبش فـداء واللجوء إلـى العنف كجزء من 

االنسحاب من السياسة الديمقراطية.6

فـي  تعلمنـت  التـي  الوسـطى  القـرون  خرافـات  فـي  المؤامراتـي  التفكيـر  جـذور  تكمـن 
أعقـاب الثـورة الفرنسـية. وطـرح هـذه النقطـة للمرة األولـى جوشـوا تراختنبرغ حيـن كانت 
المحرقـة في أوجها،7 ثـم طورها نورمان كوهن،8 الذي واجه ضبـاط قوات األمن الخاصة 
وقراءاتهـم فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة مباشـرة. وفـي أوروبـا مـا قبـل الحديثـة، 
الشـيطان  يسـتعملهم  أنهـم “عصبـة مشـعوذين  علـى  اليهـود  إلـى  ُينظـر  كان  مـا  كثيـًرا 
إلهـاك المسـيحية روًحـا وجسـًدا”،9 ومنـذ مطلـع القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، 
ُوضعـوا فـي صورتهـم الجديـدة أنهم “طائفـة تآمريـة عازمة على إهـاك بقية البشـرية ثم 
الهيمنـة عليها”،10 واسـُتبدلت مزاعم الشـعوذة بمزاعم سـطحية أكثر عقانيـة ذهبت إلى 
“التحكـم التكنولوجـي واالقتصـادي فـي العقل “ عـن طريـق “ البنوك، ووسـائل اإلعام، 
والحكومات، ]و[ التعليم”.11 وتقترن بهـذا اقتراًنا وثيًقا “فرية الدم” – اتهام اليهود بالتآمر 
لقتـل األطفـال وشـرب دمائهـم – وهـي أسـطورة مـن أسـاطير مـا قبـل الحداثـة شـاعت 

واكتست بطابع عقاني حتى اليوم.12

 Popper, Karl, Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge )London: Routledge &  1
Kegan Paul, 1969(, p.168.

.Byford, Jovan, Conspiracy theories: a critical introduction )Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011(, p.34  2
.Yablokov, Ilya, Fortress Russia: conspiracy theories in post-Soviet Russia )Cambridge: Polity Press, 2018(, p.1  3

 Barkun, Michael, A culture of conspiracy: apocalyptic visions in contemporary America )Los Angeles: University  4
of California Press, 2003(, p.178.

 Aaronovitch, David, Voodoo histories: how conspiracy theory has shaped modern history  5
)London: Vintage Books, 2010(, p.5.

 Muirhead, Russell, and Nancy L. Rosenblum, ”Speaking truth to conspiracy: partisanship and trust.“  6
Critical Review 28:1 )2016(, pp.63–88.

 Trachtenberg, Joshua, The devil and the Jews: the medieval conception of the Jew and its relation to  7
modern antisemitism )New Haven: Yale University Press, 1943(.

 Cohn, Norman, Warrant for genocide: the myth of the Jewish world-conspiracy and the Protocols of the  8
Elders of Zion )London: Eyre & Spottiswoode, 1967(.

المرجع نفسه.  9

المرجع نفسه.  10
 Zukier, Henri, ”The conspiratorial imperative: medieval Jewry in Western Europe.“  11 

 Carl F. Graumann and Serge Moscovici تنقيح ،Changing conceptions of conspiracy في
.)New York / Berlin / Heidelberg / London / Paris / Tokyo: Springer-Verlag, 1987(, p.95

.Hirsh, David, Contemporary left antisemitism )Abingdon: Routledge, 2017(, p.206  12
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وهـذه هـي أشـكال الخطـاب التـي يرى هيـرف أنهـا “األهـم فـي تعزيـز تداعيـات الراديكالية 
الشـعب  يكـن  لـم  ولكـن  النازييـن.13  ظـل  فـي  السـامية  لمعـاداة  الجماعيـة”  واإلبـادة 
اليهـودي وحـده مـن ضحايـا هـذا التقليـد األسـود. فلـم تختلـف صـورة الزنادقة والسـحرة 
فـي الخيال األوروبـي في العصور الوسـطى كثيًرا عن صـورة اليهود،14 ومنهـا بادعاء قتل 
األطفـال وأكلهـم15، وكيلـت لهـم ُتهـم الهرطقـة والسـحر لقـرون عديـدة كأداة للقمـع،16 
وإنـزال عقوبـات بربرية على مرأى ومسـمع من الجميـع.17 ولم يكن اليهـود هم األهداف 
المؤامـرات  ـري  منظِّ مـن  وهمـا  روبسـون،  وجـون  بارويـل  أوغسـتين  مـن  لـكل  األولـى 
األوليـن، بل الماسـونيين والمتنورين18 )وحقيقة لـم يعودوا موجوديـن(، وبالغ النازيون19 
والفرنكويـون20 فـي اضطهـاد الماسـونيين )مـع أن الجدير بالذكـر أن الماسـونيين األلمان 

تمكنوا من الفرار من االضطهاد بمغادرة المنظمة واالنضمام إلى النظام النازي(.21

ولو نظرنا إلى جذور نظريات المؤامرة في خرافات ما قبل الحداثة، لرأينا من التناقض أن 
ُيربـط بينهم وبين االنترنت ربًطا وثيًقا. ومع ذلك، تشـير مجموعة كبيرة من األبحاث إلى 
أن شـبكات التواصـل االجتماعـي ومنصـات مشـاركة الوسـائط مثـل يوتيوب وفيسـبوك 
مـن  بهـا  يتعلـق  ومـا  المؤامـرة  معتقـدات  لنشـر  كموجهـات  تعمـل  وانسـتغرام  وتويتـر 
أشـكال المعلومـات الخاطئـة.22 وتبيـن وجـود منصات شـائعة أخـرى على اإلنترنـت يجري 

 Herf, Jeffrey, The Jewish enemy: Nazi propaganda during World War II and the Holocaust )Cambridge,  13
Massachusetts / London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006(, p.10.

.Trachtenberg, The devil and the Jews, p.215  14
 Cohn, Norman S., Europe’s inner demons: an enquiry inspired by the great witch-hunt,)London: Chatto and  15

Heinemann, 1975(.
 Caldwell Ames, Christine, Righteous persecution: Inquisition, Dominicans, and Christianity in the Middle Ages  16

 )Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009(; Murphy, Cullen, God’s jury: the Inquisition and the making of
the modern world )Boston / New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012(.

 Loewenstein, David, ”Writing and the persecution of heretics in Henry VIII’s England: the examinations of Anne Askew.“  17
 David Loewenstein and John Marshall تنقيح ،Heresy, Literature, and Politics in Early Modern English Culture في

 )Cambridge / New York / Melbourne / Madrid / Cape Town / Singapore / São Paulo / Delhi / Dubai / Tokyo:
.Cambridge University Press, 2006(, pp.11–39

.Byford, Conspiracy theories, p.40  18
 Doney, Keith, ”Freemasonry in France during the Nazi occupation and its rehabilitation after the end of the Second  19

World War.“ PhD )University of Aston, 1993(.
 Ruiz, Julius, ”Fighting the international conspiracy: the Francoist persecution of Freemasonry, 1936–1945.“ Politics,  20

Religion, and Ideology 12:2 )2011(, pp.179–96.
 Thomas, Christopher Campbell, ”Compass, square, and swastika: Freemasonry in the Third Reich.“ PhD )Texas  21

A&M University, 2011(.
 Pandey, A., N. Patni, M. Sing, A. Sood, and G. Singh, ”YouTube as a source of information on the H1N1 influenza  22

 pandemic.“ American Journal of Preventative Medicine 38:3 )2010(, pp.1–3; Buchanan, Rachel, and Robert D. Beckett,
 ”Assessment of vaccination-related information for consumers available on Facebook.“ Health Information and

 Libraries Journal 31:3 )2014(, pp.227–34; Oyeyemi, Sunday Oluwafemi, Elia Gabarron, and Rolf Wynn, ”Ebola, Twitter,
 and misinformation: a dangerous combination?“ British Medical Journal 349 )2014(, p.6178; Seymour, Brittany,

 Rebekah Getman, Avinash Saraf, Lily H. Zhang, and Elsbeth Kalenderian, ”When advocacy obscures accuracy online:
 digital pandemics of public health misinformation through an antifluoride case study.“ American Journal of Public Health
 105 )2014(, pp.517–23; Pathak, Ranjan, Dilli R. Poudel, Paras Karmacharya, Amrit Pathak, Madan Raj Aryal, Maryam
 Mahmood, and Andy Donata, ”YouTube as a source of information on Ebola virus disease.“ North American Journal of
 Medical Sciences 7:7 )2015(, pp.306–9; Chaslot, Guillaume, ”How YouTube’s A.I. boosts alternative facts: YouTube’s
 recommendation A.I. is designed to maximize the time users spend online. Fiction often outperforms reality.“ Medium
)31 مارس https://medium.com/@guillaumechaslot/how-youtubes-a-i-boosts-alternative-facts-3cc276f47cf7 ،)2017؛ 
 Ortiz-Martínez, Yeimar, and Luisa F. Jiménez-Arcia, ”Yellow fever outbreaks and Twitter: rumours and misinformation.“

 American Journal of Infection Control 45 )2017(, pp.815–16; Sharma, Megha, Kapil Yadav, Nikita Yadav, and Keith
 C. Ferdinand, ”Zika virus pandemic – analysis of Facebook as a social media health information platform.“ American

 Journal of Infection Control 45:3 )2017(, pp.301–2; Starbird, Kate, ”Examining the alternative media ecosystem
 through the production of alternative narratives of mass shooting events on Twitter.“ Eleventh International AAAI

 Conference on Web and Social Media )2017(; Bora, Kaustubh, Dulmoni Das, Bhupen Barman, and Probodh
 Borah, ”Are Internet videos useful sources of information during global public health emergencies? A case study of
 YouTube videos during the 2015–16 Zika virus pandemic.“ Pathogens and Global Health 112:6 )2018(, pp.320–8;

 Broniatowski, David A., Amelia M. Jamison, SiHua Qi, Lulwah AlKulaib, Tao Chen, Adrian Benton, Sandra C. Quinn,
 and Mark Dredze, ”Weaponized health communication: Twitter bots and Russian trolls amplify the vaccine debate.“

 American Journal of Public Health 108:10 )2018(, pp.1378–84; Ribeiro, Manoel Horta, Raphael Ottoni, Robert
 West, Virgílio A. F. Almeida, and Wagner Meira Jr., ”Auditing radicalization pathways on YouTube.“ Woodstock ’18:
 Basch, Corey H., Nicole Milano, and 3–5 يونيو 2018؛ ACM symposium on neural gaze detection, Woodstock, NY,

 Grace C. Hillyer, ”An assessment of fluoride related posts on Instagram.“ Health Promotion Perspectives 9:1 )2019(,
 pp.85–8; Bovet, Alexandre, and Hernán Makse, ”Influence of fake news in Twitter during the 2016 US presidential

 election.“ Nature Communications 10:7 )2019(, pp.1–14; Ichau, Elke, Thomas Frissen, and Leen d’Haenens,
 ”From #selfie to #edgy. hashtag networks and images associated with the hashtag #jews on Instagram.“ Telematics

 and Informatics 44 )2019(; Massey, Philip M., Matthew D. Kearney, Michael K. Hauer, Preethi Selvan, Emmanuel
 Koku, and Amy E. Leader, ”Dimensions of misinformation about the HPV vaccine on Instagram: content and network

 analysis of social media characteristics.“ Journal of Medical Internet Research 22:12 )2019(; Allington, Daniel, and
 Tanvi Joshi, ”‘What others dare not say’: an antisemitic conspiracy fantasy and Its YouTube audience.“ Journal of

 Contemporary Antisemitism 3:1 )2019(: pp.35–53; Gruzd, Anatoliy, and Philip Mai, ”Going viral: how a single tweet
 spawned a COVID-19 conspiracy theory on Twitter.“ Big Data & Society )2020(; Kouzy, Ramez, Joseph Abi Jaoude,
 Afif Kraitem, Molly B. El Alam, Basil Karam, Elio Adib, Jabra Zarka, Cindy Traboulsi, Elie W. Akl, and Khalil Baddour,
 ”Coronavirus goes viral: quantifying the COVID-19 misinformation epidemic on Twitter.“ Cureus 12:3 )2020(; Oi-Yee

 Li, Heidi, Adrian Bailey, David Huynh, and James Chan, ”YouTube as a source of information on COVID-19: a
 pandemic of misinformation?“ BMJ Global Health 5 )2020(; Allington, Daniel, Beatriz Buarque, and Daniel Flores,

 ”Antisemitic conspiracy fantasy in the age of digital media: three ‘conspiracy theorists’ and their YouTube audiences.“
)Language & Literature )2021 ُنشرت على االنترنت أواًل.

https://medium.com/@guillaumechaslot/how-youtubes-a-i-boosts-alternative-facts-3cc276f47cf7
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فيهـا تـداول نظريـات المؤامـرة علـى نطـاق واسـع، مثـل أقسـام التعليقات فـي الصحف 
الكبـرى.23 وأخيـًرا، في حيـن أن نظريـات المؤامرة ُتعد ظاهرة شـعبية في بعـض جوانبها، 
فهـي أيًضـا بضاعـة هـؤالء المؤثرين عبـر اإلنترنت مثـل أليكس جونـز و ديفيد آيـك. وربما 
يكـون منظـرو المؤامـرات المحترفـون هـؤالء أقـرب إلـى المحتاليـن منهـم إلـى مروجـي 
الدعايـات، فهم قـادرون على انتزاع مبالغ كبيـرة من المال من جماهيرهـم بالتجارة والبيع 
بالتجزئـة عبـر اإلنترنـت،24 وكذلك بحمات جمـع التبرعـات،25 وقد حققوا عائـدات إعانية 

كبيرة للشبكات االجتماعية ومنصات مشاركة الوسائط.26

ف الراديكالية رسـمًيا  وفـي سـياق اسـتراتيجية المملكـة المتحـدة لمكافحـة اإلرهـاب، ُتعـرَّ
علـى أنهـا “عمليـة يأتـي مـن خالهـا شـخص لدعـم اإلرهـاب وأشـكال التطـرف المؤديـة 
مثـل  لقيـم  نشـطة”  أو  صريحـة  “معارضـة  بأنـه  التطـرف  ف  ُيعـرَّ )بينمـا  اإلرهـاب”  إلـى 
“الديمقراطيـة وسـيادة القانـون وحريـة الفـرد واالحتـرام المتبـادل والتسـامح بيـن األديـان 
والمعتقـدات المختلفـة”(.27 ولـو نظرنـا إلـى الماحظـات المذكـورة أعـاه، لوجدنـا خطـًرا 
واضًحـا أن تلعـب نظريـات المؤامـرة دوًرا فـي راديكاليـٍة هكـذا تعريفهـا. وفـي الواقع، في 
أن  االجتماعـي  النفـس  علمـاء  أحـد  اكتشـف  بريطانيـا،  فـي  الماضـي  القـرن  سـبعينيات 
نظريـات المؤامـرة شـكلت جـزًءا مـن اسـتراتيجية الراديكاليـة اليمينيـة المتطرفـة المعقـدة 
ُدِعـي إليها المجندون المحتملون لترتيب أدبيات تثـري التفاصيل العنصرية الصريحة التي 
تبـث علًنـا نظريـات المؤامرة بعـد إقصائهـا،28 وتؤكد سـيرٌة ذاتيٌة ُنشـرت الحًقـا لقائد من 
النازييـن الجـدد أن راديكاليتـه كادت أن تحـذو حـذو هـذا النمـط شـبًرا بشـبر.29 ولكـن قـدرة 
نظريـات المؤامـرة علـى تعزيـز الراديكاليـة ال تقتصـر بالضرورة علـى الحاالت التي تنشـرها 
يلـي علـى  الفيدرالـي بمـا  التحقيقـات  المتطرفـة دون غيرهـا. وأفـاد مكتـب  المنظمـات 

سبيل المثال: 

يقّيـم مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي ]أن[ نظريـات المؤامـرة السياسـية المتطرفـة 
والقائمـة علـى الهويـة والمناهضـة للحكومـة سـوف تظهـر علـى األرجـح وتنتشـر 
وتتطـور فـي سـوق المعلومـات الحديثـة علـى المـدى القريـب، مـا يعزز المشـاعر 
المعادية للحكومات، ويروج التحيز العنصري والديني، ويزيد التوترات السياسية، 
إجراميـة  أعمـال  ارتـكاب  إلـى  األحيـان  بعـض  فـي  واألفـراد  الجماعـات  ويدفـع 

أو عنيفة.30

ومـع أن الدعوات المباشـرة التخاذ إجـراءات محـددة ال ُيطلقها كبار منظـري المؤامرة في 
العـادة، كثيـًرا ما يبـدو أن تصريحاتهم تهيج مشـاعر التظلم. وعلى سـبيل المثال، اسـتهل 
د به الرئيس األمريكي دونالد ترامب مرة تلو  ري المؤمرات كتاًبا له، كثيًرا مـا تغرَّ أحـد منظِّ
مـرة، بالتصريـح عـن نيـة مؤلفـه إثـارة “الغضب جـراء مـا طاله مـن أكاذيـب اآللة الوحشـية 
المتزلقة المعروفة باسم الدولة العميقة”.31 وهنا سؤال يطرح نفسه إن كان تداوُل مثل 
هـذا الخطـاب على اإلنترنـت با قيود نسـبًيا في غيـاب برنامـج راديكالي صريـح قد يؤدي 
بالرغـم مـن ذلـك إلـى نشـوء منـاخ عـام يحتضـن راديكاليـة غيـر موجهـة ويضـم نسـبة من 
األفـراد الذين قد يلجـأون تلقائًيا إلى أعمال إرهابيـة أو ربما يقبلون القيـادة من متطرفين 
عنيفيـن. وفيمـا يبـدو أن إجابـة هـذا السـؤال تحملها بقية هـذا التقريـر، وهي: نعـم. ولكن 
سـنرى فـي القسـم األخيـر أنـه ال يوجـد لحسـن الحـظ سـبب يجعـل الشـبكات االجتماعية 

السائدة ومنصات مشاركة الوسائط تداوم على هذا الحال.

 Wood, Michael J., and Karen M. Douglas, ”Online communication as a window to conspiracist worldviews.“  23
Frontiers in Psychology 6 )2015(.

.Byford, Conspiracy theories, p.11  24
Allington, Buarque, and Flores, ”Antisemitic conspiracy fantasy.“  25

 CCDH, #DeplatformIcke: How Big Tech powers and profits from David Icke’s lies and hate, and why it must stop.  26
Center for Countering Digital Hate )London, 2020(. https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/

ugd/f4d9b9_db8ff469f6914534ac02309bb488f948.pdf.
.HM Government, Prevent strategy. Cm 8092 )2011(, pp.107–108  27

 Billig, Michael, Fascists: a social psychological view of the National Front )London / New York / San Francisco:  28
Academic Press, 1978(, pp.172–3.

 Ray, Hill, and Andrew Bell, The other face of terror: inside Europe’s neo-Nazi network  29
)London: Grafton Books, 1984(, pp.28–36.

 FBI Phoenix Field Office, )U//LES( Anti-government, identity based, and fringe political conspiracy  30
 .theories very likely to motivate some domestic extremists to commit criminal, sometimes violent activity

.p.5 ،)2019 30 مايو ،Federal Bureau of Investigation(
 .Stone, Jeremy, History of the Deep State, vol. 1 )Self-published, place of publication unknown, 2018(, ch. 1  31

https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_db8ff469f6914534ac02309bb488f948.pdf
https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_db8ff469f6914534ac02309bb488f948.pdf
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من يؤمن بنظريات المؤامرة؟  2

أجريت ثروة من األبحاث النفسية الكتشاف السمات التي تهيئ الناس لقبول معتقدات 
رحـم  مـن  تولـد  المؤامـرة  أن معتقـدات  إلـى  الكاسـيكية  الدراسـة  المؤامـرة. وخلصـت 
الشـذوذ )أي السـخط علـى المجتمـع وأعرافـه ونبذهمـا(.32 وحسـب دراسـة أجريـت الحًقا، 
تقتـرن معتقدات المؤامرة بالشـذوذ والميول االسـتبدادية وتدني احترام الذات والشـعور 
بالعجـز،33 بينمـا تـرى دراسـة أخـرى أن تأييـد نظريـات المؤامـرة الحاليـة واإليمـان بالخوارق 
وتدنـي الذكاء العـام ينبيء بتأييد نظرية مؤامرة جديدة ابتدعهـا الباحثون.34 ولم يظهر بعد 
تفسـيٌر واضٌح لتكرر ظهور عاقة بين معتقدات المؤامرة غير المترابطة )بل والمتناقضة 
فـي بعض األحيان(.35 وطرح تيد جورتزل، في الدراسـة الكاسـيكية، رأًيـا مؤثًرا أن الترابط 
بين مثل هذه المعتقدات يرجع إلى أنها تشـكل نظاًما أحادًيا،36 لكن علماء النفس ذهبوا 
بـداًل مـن ذلـك إلـى أن “النزعـة الكامنـة فـي الشـخصية العاجـزة عـن التكيـف تفضـي إلـى 
تطويـر نظرة عالمية أو وجهات نظر عالمية أكثر تقبًا لنظريات المؤامرة”.37 وهناك أيًضا 
قرائـن توحي بـأن معتقدات المؤامـرة قد تتقلـب تجاوًبا مع السـياق المحيط بهـا، وتظهر 
)وُيفتـرض أنها تختفـي أيًضا( عندمـا يغتنم األفـراد اإلشـارات المتاحة ليفهموا بهـا العالم 

من حولهم.38

من الباحثين َمن افترض أن العاقة السلبية الملحوظة في كثير من األحيان بين التعليم 
واعتقـاد المؤامـرة ربمـا يفسـرها انحسـار ثمـة تحيـزات معرفيـة كانـت قـد استشـرت بيـن 
أنـاس نالـوا حًظا أوفر مـن التعليـم، وخُلص الباحثـون إلى أن االعتقـاد بنظريـات المؤامرة 
يمكن التنبؤ به بالتجسـيم ]خلع الصفات البشـرية على غير اإلنسان[ وإدراك القصد أينما 
انعـدم؛39 وربمـا يتصـل بهـذا القـول أن العاقـة بيـن التعليـم واعتقـاد المؤامـرة تأتـي عبـر 
االعتقـاد بالحلـول البسـيطة وانعـدام السـيطرة الواضـح.40 ُوجـد فـي الواليـات المتحـدة 
األمريكية وهولندا أن األفراد الذين ُيعرفون بأنهم “يسـاريون للغاية” أو “يمينيون للغاية” 

أشد ميًا لتأييد نظريات المؤامرة.41

.Goertzel, Ted, ”Belief in conspiracy theories.“ Political Psychology 15:4 )1994(, pp.731–42  32
 Abalakina-Paap, Marina, and Walter G. Stephan, ”Beliefs in conspiracies.“ Political Psychology 20:3 )1999(,  33

pp.637–47.
 Swami, Viren, Rebecca Coles, Stefan Stieger, Jakob Pietschnig, Adrian Furnham, Sherry Rehim, and Martin  34

 Voracek, ”Conspiracist ideation in Britain and Austria: evidence of a monological belief system and associations
 between individual psychological differences and real-world and fictitious conspiracy theories.“ British Journal of

Psychology 102:3 )2011(, pp.443–63.
 Swami, Viren, Tomas Chamorro-Premuzic, and Adrian Furnham, ”Unanswered questions: انظر على وجه الخصوص  35

 a preliminary investigation of personality and individual difference predictors of 9/11 conspiracist beliefs.“
 Applied Cognitive Psychology 24 )2009(, pp.749–61; Wood, Michael J., Karen M. Douglas, and Robbie M. Sutton,

 ”Dead and alive: beliefs in contradictory conspiracy theories.“ Social Psychological and Personality Science 3:6
)2012(, pp.767–73.

Goertzel, ”Belief in conspiracy theories.“  36
 Swami, Viren, Laura Weis, Aixe Lay, David Barron, and Adrian Furnham, ”Associations between belief  37
 in conspiracy theories and the maladaptive personality traits of the personality inventory for DSM-5.“

Psychiatry Research 236 )2016(, pp.86–90.
 Radnitz, Scott, and Patrick Underwood, ”Is belief in conspiracy theories pathological? A survey experiment on  38

the cognitive roots of extreme suspicion.“ British Journal of Political Science 47:1 )2017(, pp.113–29.
 Douglas, Karen M., Robbie M. Sutton, Mitchell J. Callan, Rael J. Dawtry, and Annelie J. Harvey,  39

 ”Someone is pulling the strings: hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories.“
Thinking & Reasoning 22:1 )2016(, pp.57–77.

 van Prooijen, Jan-Willem, ”Why education predicts decreased belief in conspiracy theories.“  40
Applied Cognitive Psychology 31 )2017(, pp.50–58.

 van Prooijen, Jan-Willem van, André P. M. Krouwel, and Thomas V. Pollet, ”Political extremism predicts belief in  41
conspiracy theories.“ Social Psychological and Personality Science 6:5 )2015(, pp.578–579.
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نظريات المؤامرة والتطرف   3
العنيف

ال ينفصـل تاريـخ التطـرف اليمينـي العنيـف عـن تاريـخ المؤامـرة. وُقدمـت وثائـق مـزورة 
افُتـرض أنهـا تقيـم الدليـل علـى مؤامـرة يهوديـة ُتحـرض علـى ارتـكاب المذابـح، أواًل فـي 
روسـيا القيصريـة، ثـم اسـتخدمتها القـوات البيضـاء بعـد الثـورة الروسـية.42 وروجـت هذه 
الوثائق أفكاًرا تبنتها المنظمات اإلرهابية اليمينية في ألمانيا في عهد فايمار، وتمحورت 
السـلطة  إلـى  قبـل صعـوده  النـازي  الحـزب  فـي  البـارزة  الشـخصيات  أيديولوجيـة  حولهـا 
بفتـرة طويلـة.43 ومـع أن هتلـر وغوبلـز وروزنبـرغ شـككوا فـي صحـة الوثيقـة األساسـية 
– بروتوكـوالت حكمـاء صهيـون سـيئة السـمعة – رأوا أنهـا تعبـر عـن “حقيقـة داخليـة”.44 
وفـي بولنـدا قبـل الحرب، شـن القوميـون محاولـًة انقابيًة علـى حكومة موسـيكي بحجة 
أن زعيمهـا كان عميـًا لمؤامـرة يهوديـة ماسـونية دوليـة مزعومة؛ وإبـان الفتـرة ذاتها، برر 
النظـام اليابانـي هجومـه علـى الصيـن بحجـة أن األخيـرة كانـت تخضـع لسـيطرة “يهوديـة-

أفـراد  نفذهـا  التـي  القاتلـة  اإلرهابيـة  للهجمـات  واحـدة  مراجعـة  خلصـت  ماسـونية”.45 
وجماعـات يمينيـة متطرفـة علـى األراضـي األمريكيـة منـذ ثمانينيـات القـرن الماضي إلى 
أن كل حالـة بهـا برهان مباشـر علـى أن الجنـاة يعتقـدون مؤامـرة يهوديـة.46 وكان تيموثي 
ماكفـي، أشـد اإلرهابييـن المحليين فتـًكا في التاريـخ األمريكي، مثـًا مـن المعجبين منذ 
فتـرة طويلـة بالمؤلـف ومقـدم البرامـج اإلذاعيـة ميلتـون كوبـر مؤيـد نظريـات المؤامـرة 
المعادية للسـامية المشـهور عالمًيا، وُقتل في عام 2001 بعد أن أطلق النار على ضابط 

من سلطة إنفاذ القانون وأصابه في رأسه.47

وما أكثر األمثلة. وقتل اإلرهابي النرويجي اليميني المتطرف أندرس بريفيك 77 شـخًصا 
فـي عـام 2011 مدفوًعا بنظريـات المؤامـرة المعادية لإلسـام.48 وقتل روبرت بـاورز أحد 
عشـر مصلًيا فـي كنيس تـِري أوڤ اليف في بيتسـبرغ مدفوًعـا باإليمان بنظريـة “البديل 
العظيـم” أو “الِعـوض العظيـم” أو نظريـة مؤامـرة “اإلبـادة الجماعيـة للبيـض” التـي يعود 
أصلهـا إلـى أدولـف هتلـر.49 وأصـدر برينتـون تارانـت )الـذي قتـل 51 مـن المصليـن فـي 
مسـجد النـور فـي كرايسـت تشـيرش(، وباتريـك كروسـيوس )المتهـم بقتـل 22 فـي مركز 
سـيلو فيسـتا التجـاري فـي إل باسـو(، وجـون إيرنسـت )المتهـم بقتـل أحـد المصليـن فـي 
معبـد هابـاد بـواي(، وفيليـب مانسـهاوس )المتهـم بقتـل أختـه الصغـرى ومحاولـة قتـل 
العديـد مـن المصليـن فـي مركـز النور اإلسـامي في بيـرم( بيانـات تؤيـد نظريـة المؤامرة 
ذاتهـا.50 ونفـى سـتيفان بالييـت، الـذي قتـل اثنيـن فـي محاولـة إطـاق نـار جماعـي علـى 
إلـى نسـخة معاديـة  الهولوكوسـت، وأشـار بوضـوح  يهـودي فـي هالـه، حقيقـة  كنيـس 
للسـامية من نظرية مؤامرة “البديل العظيم” في بث مباشـر بدأ قبل الهجوم مباشـرة.51 

.Cohn, Warrant for genocide, p.38, pp.118–19  42
.pp.141–48, pp.179–82 ،المرجع نفسه  43

 Bytwerk, Randall L., ”Believing in ‘inner truth’: the Protocols of the Elders of Zion in Nazi propaganda, 1933–1945.“  44
Holocaust and Genocide Studies 29:2 )2015(: pp.212–29.

.Cohn, Warrant for genocide, pp.241–2  45
 Byington, Bradley, ”Antisemitic conspiracy theories and violent extremism on the far right: a public health approach  46

to counter-radicalization.“ Journal of Contemporary Antisemitism 2:1 )2019(, p.1.
.Byington, ”Antisemitic conspiracy theories and violent extremism on the far right“, pp.8–9  47

 Berntzen, Lars Erik, and Sveinung Sandberg, ”The collective nature of lone wolf terrorism: Anders Behring Breivik  48
 and the anti-Islamic social movement.“ Terrorism and Political Violence 26 )2014(: pp.759–79; 
 Pantucci, Raffaello, ”What have we learned about lone wolves from Anders Behring Breivik?“

Perspectives on Terrorism 5:5-6 )2011(: pp.27–42.
.Allington and Joshi, ”‘What others dare not say’.“ pp.37–38  49

 Burke, Jason, ”Norway mosque attack suspect ‘inspired by Christchurch and El Paso shootings’: online posts by  50
 Philip Manshaus praising other white extremist attacks emerge.“ The Guardian )11 أغسطس 2019(؛ 

 Noack, Rick, ”Christchurch endures as extremist touchstone, as investigators probe suspected El Paso manifesto.“
 Washington Post )6 أغسطس 2019(؛ 

 Darby, Luke, ”How the ‘Great Replacement’ conspiracy theory has inspired white supremacist killers.“
Daily Telegraph )5 أغسطس 2019(.

 Chernick, Ilanit, Herb Keinon, and Benjamin Weintal, ”Two killed in attack near synagogue in Halle, Germany.  51
 Gunman tried to blast way into shul, shot at passersby, kebab shop patrons. Rivlin calls on Germany to ‘bring full

.p.1 ،)2019 10 أكتوبر( force of law against antisemitism’.“ Jerusalem Post
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ونشـر توبيـاس راثجـن مقطـع فيديو علـى موقع يوتيـوب، قبل أن يقتل عشـرة أشـخاص 
فـي مقاهي الشيشـة في هاناو، أعلـن فيه أن الواليـات المتحدة “تحت سـطوة جمعيات 
سـرية غيـر مرئية” و “تسـيء معاملـة األطفال الصغـار وتعذبهـم وتقتلهم بأعـداد ال حصر 
لهـا”. وحض األمريكييـن جميًعا على “إيقاف وسـائل اإلعـام العامة” و “القتـال اآلن”.52 
وفيمـا يبـدو أن هـؤالء األفـراد لم يكـن أحدهـم عضًوا فـي منظمـة متطرفة. وفـي جميع 
الحـاالت، كانـت راديكاليتهم فيما يبدو وليـدة االنغماس الطوعي في بيئـة على اإلنترنت 

واسعة النطاق ومشبعة بفكر المؤامرة. 

وترتبـط نظريـات المؤامـرة ارتباًطـا واضًحـا باليسـار المتطـرف أيًضـا. ومـع أن بوبـر يقـدم 
قـد  ماركـس  أتبـاع  ألن  يأسـف  المؤامراتيـة،  منتقـدي  أوائـل  مـن  باعتبـاره  ماركـس 
“طرحـوا نظريـة مؤامـرة شـعبية للمجتمـع ليسـت أفضـل مـن أسـطورة حكمـاء صهيـون 
المتعلميـن”.53 وفـي عهد سـتالين، اسـُتخدمت نظريات المؤامرة لشـرح “أعـداد الوفيات 
التـي ال حصر لهـا في العقود األولـى بعد الثورة، فضـًا عن خراب االقتصاد”.54 شـهدت 
أوائـل الثاثينيـات مـن القرن الماضـي اتهامات بالتـورط في “مؤامـرة إرهابية تروتسـكية” 
خياليـة،55 وأصبـح مـن العقيـدة السـوفيتية الرسـمية أن االتحاد السـوفيتي تهدده شـبكة 
مـن الجواسـيس والمخربيـن “اإلمبريالييـن” منتشـرة فـي كل مـكان.56 واسـتمرت هـذه 
الثقافة بعد وفاة سـتالين: واسـتخدمت الدعاية السـوفيتية من سـتينيات القرن الماضي 
والصهاينـة  لليهـود  شـيطانيًة  وصـوًرا  بصراحـة  للسـامية  المعاديـة  المؤامـرة  “نظريـات 
صدحـت بمعـاداة السـامية األوروبيـة التقليديـة”.57 وكان لهـذه الدعايـة تأثيـر هائـل بيـن 
المنظمـات واألفـراد المتعاطفيـن أيديولوجًيـا، وقيـل إنـه طـوال سـبعينيات وثمانينيـات 
القـرن الماضـي، لـم يكد ينظر اليسـار المتطـرف فـي بريطانيا وبقيـة القـارة األوروبية إلى 
سياسـات الشـرق األوسـط إال من منظور السـوفييت المناهـض للصهيونية”.58 وتشـير 
دراسة تمحيصية أجريت على وثائق أرشيفية ُرفعت عنها قيود السرية تخص إدارة الدعاية 
فـي االتحـاد السـوفياتي إلـى أن هـذه الصـورة مـن صـور الدعايـة كانـت تحركهـا معتقدات 

أخلص في اعتناقها أعضاء كبار في الحزب الشيوعي الحاكم.59 

وأخيـًرا، كانـت نظريـات المؤامـرة مفتاًحـا لتحفيـز التطـرف الدينـي أيًضـا. اإلسـاموية في 
جوهرها تآمرية: يشير الطيبي، “اإلساميون يروجون لفكرة إسام محاصر يواجه مؤامرة 
يرتكبهـا  التـي  الفظيعـة  الجرائـم  تبـرر  عالميـة  نظـرة  اليهـود والصليبيـون.60 وهـي  دبرهـا 
الجهاديون ضد المسـلمين وغير المسـلمين على حد سـواء. وهي فضًا عن ذلك بمثابة 
أداة للتجنيـد: فـي الدعايـة اإلسـاموية الموجهـة نحـو الجماهيـر فـي الغـرب، “يتـم تأطيـر 
وسـائل اإلعـام الغربيـة علـى أنهـا امتـداد للمصالـح الصليبيـة والصهيونيـة، وهـي أداة 
دعائية حشـدتها القـوى المعادية للمسـلمين لمواصلـة الحرب ضد اإلسـام”.61 وُربطت 
بالتآمريـة صـوٌر أخـرى مـن اإلرهـاب تحركهـا دوافـع دينيـة، وال أَدل علـى ذلـك مثـااًل مـن 
طائفـة أوم شـينريكيو البوذيـة التوفيقيـة التـي ُصنفـت منظمـًة إرهابيـًة فـي العديـد مـن 
البلـدان. وكانـت هـذه الطائفـة، قبـل شـهرين مـن ارتـكاب أنكـر جرائمهـا العديـدة – وهـي 
هجومها باألسـلحة الكيميائية على مترو أنفاق طوكيو أسـفر عن 13 قتلى وإصابة آخرين 
ال حصر لهم – قد نشـرت “كاًما فًجا معادًيا للسـامية … تناول تاريخ اليابان بأكمله بعد 
الحـرب من حيث الهيمنـة اليهودية على البـاد “و” إعان]ها[ الحرب رسـمًيا على “حكومة 

الظل العالمية”.62

وباإلضافـة إلـى البراهيـن التاريخيـة المذكـورة أعـاه، هنـاك دعـم إحصائـي واضـح لفكـرة 
وجـود عاقـة، ليـس بيـن التآمريـة والتطـرف فحسـب، وإنمـا بيـن التآمريـة ونشـر خـرق 

.Allington and Joshi, ”‘What others dare not say’.“ p.37  52
.Popper, Conjectures and refutations, p.125  53

.Yablokov, Fortress Russia, p.20  54
 Haslam, Jonathan, ”Political opposition to Stalin and the origins of the terror in Russia, 1932–1936.“ The Historical  55

Journal 29:2 )1986(, p.395.
 Shinar, Chaim, ”Conspiracy narratives in Russian politics: from Stalin to Putin.“ European Review 26:4 )2018(,  56

pp.649–50.
 Rich, Dave, The left’s Jewish problem: Jeremy Corbyn, Israel, and anti-Semitism, 2nd ed. )London: Biteback  57

Publishing, 2018(, p.53.
.Byford, Conspiracy theories, p.65  58

 Gjerde, Åsmund Borgen, ”The logic of anti-Zionism: Soviet elites in the aftermath of the Six-Day War.“ Patterns of  59
Prejudice 52:4 )2018(, pp.271–92.

.Tibi, Bassam, Islamism and Islam )New Haven: Yale University Press, 2012(, p.58  60
 Wiktorowicz, Quintan, Radical Islam rising: Muslim extremism in the West )Lanham, Maryland: Rowman and  61

 Littlefield, 2005(, p.155.
 Pipes, Daniel, Conspiracy: how the paranoid style flourishes and where it comes from )New York / London / Toronto  62

/ Sydney / Singapore: The Free Press, 1997(, p.180.
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القانـون والتحيـز العرقـي أو الدينـي أيًضـا. ويـرى إمهـوف وديتـرل والمبرتـي )2021( أن 
عقليـة المؤامـرة ترتبـط بفتور العـزم علـى االنخراط في صـور العمـل السياسـي المعيارية 
مثل التصويت والتواصل مع السياسيين والمشاركة في التظاهرات القانونية، وباشتداد 
العـزم علـى االنخـراط فـي صـور العمـل السياسـي غيـر المعياريـة، كتخريـب الممتلـكات 
وارتـكاب العنـف ضـد السياسـيين وضبـاط إنفـاذ القانـون.63 وبنـاًء علـى الدراسـات التـي 
توضـح أن عقليـة المؤامـرة تنطـوي على تصـور الجماعـات على أنهـا قويـة والعدائية تجاه 
هذه الجماعات نفسـها، يذهب إمهوف وبرودر إلـى أن “االقتضاب العقلي بإلقاء الائمة 
علـى األفـراد أو الجماعـات قد يسـهل العمل االجتماعي الـذي يهدف إلـى تقويض أفعال 
أو أهـداف أولئك الذين ُينظـر إليهم على أنهم متآمرون “لكنهمـا يحذران من أن”االحتجاج 
االجتماعـي المدعـوم بمعتقـدات المؤامـرة قـد يكـون أيًضـا عرضـة علـى وجـه الخصوص 
ليصيـر قبيًحا باسـتهداف مجموعات أو أفـراد منفرديـن والتضحية بهم كأكبـاش فداء”.64 
وفـي هـذا الصـدد، ال تشـير القرائـن التجريبيـة إلـى أن التعـرض لنظريـات المؤامـرة عـن 
المهاجرين يزيد التحيز ضد المهاجرين وأن التعرض لنظريات المؤامرة عن اليهود يضعف 
الرغبة في التصويت لمرشحين سياسيين يهود فحسب، وإنما إلى أن التعرض لنظريات 
المؤامـرة عـن اليهود يزيد مـن التحيز تجـاه الجماعات الخارجيـة األخرى أيًضـا.65 وأخيًرا، ُعثر 
على معتقدات للمؤامرة تتنبأ بالسـلوك اإلجرامي، وتبين أن التعرض لنظريات المؤامرة 

يقوي العزم على ارتكاب الجريمة.66

 Imhoff, Roland, Lea Dieterle, and Pia Lamberty, ”Resolving the puzzle of conspiracy worldview and political activism:  63
 belief in secret plots decreases normative but increases nonnormative political engagement.“ Social Psychological

and Personality Science 12:1 )2021(, pp.71–9.
 Imhoff, Roland, and Martin Bruder, ”Speaking )un-(truth to power: conspiracy mentality as a generalised political  64

attitude.“ European Journal of Personality 28 )2014(, p.39.
 Jolley, Daniel, Rose Meleady, and Karen M. Douglas, ”Exposure to intergroup conspiracy theories promotes  65

prejudice which spreads across groups.“ British Journal of Psychology 111 )2020(, pp.17–35.
 Jolley, Daniel, Karen M. Douglas, Ana C. Leite, and Tanya Schrader, ”Belief in conspiracy theories and intentions to  66

engage in everyday crime.“ British Journal of Social Psychology 58:3 )2019(, pp.534–49.
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نظريات المؤامرة والعنف   4
السياسي األخير في الواليات 

المتحدة

شـهدت السـنوات األخيـرة أن المؤمنيـن بالمؤامـرة يشـكلون حـركات متطرفـة فـي حـد 
ر فيهـا العنـف السياسـي ويحظـى بالتشـجيع. وُتعد  ذاتهـا، مـا يخلق بيئـة غيـر متبلورة ُيبـرَّ
“بيتزاغيـت” مثـااًل واضًحـا عليها. هـذا هو االسـم الذي أطلـق علـى نظرية مؤامـرة تذهب 
إلـى أن األطفـال تعرضوا لإليـذاء والقتـل فـي الطابق السـفلي مـن مطعم بيتـزا كوميت 
الديمقراطـي األمريكـي، وهـي مزاعـم تصـدح  الحـزب  بينـغ بونـغ مـن قبـل كبـار أعضـاء 
بخرافـات القـرون الوسـطى عـن اليهـود والسـحرة )انظـر القسـم 1(. وروج هـذه النظريـة 
المواليـة   Breitbart News Network التابـع ألليكـس جونـز وشـبكة  InfoWars موقـع
لترامـب، فضًا عـن مجموعة من حسـابات وسـائل التواصـل االجتماعي والمشـاهير عبر 
اإلنترنت.67 في 1 ديسمبر 2016، شـجع إدغار ماديسون ولش أصدقاءه على االنضمام 
إليه لشـن “غـارة” علـى كوميـت بينغ بونـغ، قائـًا لهم إنـه ربمـا يضطـرون إلـى “التضحية 
المطعـم  إلـى  ولـش  ديسـمبر، وصـل  مـن  الرابـع  وفـي  الكثيـرون”.68  ليحيـا  قلـة  بحيـاة 
مسـلًحا بسـكين ومسـدس وبندقيـة هجوميـة مـن طـراز AR-15. وبعـد تهديـد العامليـن 
وتفتيش المبنى وإطـاق أعيرة ناريـة عديدة، قبضت عليه الشـرطة وُحكم عليه بالسـجن 

ألربع سنوات.69

 2019 عـام  فـي  عليـه  وُحكـم  اإلجراميـة،  األعمـال  مـن  المزيـد  سـايوك  سـيزار  وارتكـب 
اإلرهـاب  مـن  مروعـة  “أعمـال  بأنـه  القاضـي  وصـف  ِلمـا  عاًمـا   20 لمـدة  بالسـجن 
المحلـي”.70 ومن هـذه األعمال تصنيـع 16 قنبلـة أنبوبية ثم إرسـالها بالبريـد إلى مؤيدي 
الديمقراطييـن والديمقراطييـن البارزيـن. وُسـلمت هذه األجهـزة الخام فـي أكتوبر 2018، 
ومـع أن انفجارهـا لـم يكـن مرجًحـا، أدى اكتشـافها إلـى إغـاق العديـد مـن المؤسسـات، 
ومنهـا المـدارس.71 ووفًقـا لمحامـّي Sayoc، فقـد كان “”متصـًا” بمئـات المجموعـات 
اليمينيـة على فيسـبوك … ]التي[ روجت نظريـات المؤامـرة المختلفـة” وكان “مؤمًنا بها 
حًقا”، وكان ذلـك بمثابة دافع لجرائمه.72 وتضمن نشـاط سـايوك على تويتـر تداول عدد 
كبيـر مـن الميمـات التآمريـة، وكثيـًرا مـا كان يزعـم وجـود مؤامـرات تضـم بعـض األفـراد 

الذين استهدفهم.73

وتذهـب نظريـة المؤامـرة “QAnon” إلـى أن الواليـات المتحـدة تسـيطر عليهـا عصبة من 
مشـتهي األطفـال، الذين شـن دونالد ترامـب حرًبا عليهم سـًرا. وهكـذا، فإنها تعيـد تدوير 
ر جذورهـا في معاداة سـامية العصور الوسـطى  جميـع عناصـر بيتزاغيـت الرئيسـية، وتصدِّ
)وقـد  الشـيطانية واسـتهاك دمـاء األطفـال  السـاحرات بمزاعـم صريحـة عـن  ومطـاردة 
ثـت بتكهنـات علميـة زائفـة عـن الحصـاد المزعـوم واسـتخدام األدرينوكـروم(. ونشـأت  ُحدِّ
هـذه النظريـة من التفسـير الجماعي لسلسـلة من الرسـائل العميقة التشـفير، نشـر أوَلها 
علـى لوحـة الرسـائل 4chan فـي أكتوبـر 2017 مسـتخدٌم مجهـوٌل ُعـرف باسـم Q فقـط. 

 Robb, Amanda, ”Anatomy of a fake news scandal: inside the web of conspiracy theorists, Trump campaigners, and  67
 Twitter bots who manufactured the ‘news’ that Hillary Clinton ran a pizza-restaurant child-sex ring.“ Rolling Stone

)16 نوفمبر 2017(.
المرجع نفسه.  68

BBC, ”‘Pizzagate’ gunman sentenced to four years.“ British Broadcasting Corporation )22 يونيو 2017(،   69
.https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-40372407

 Ramey, Corinne, ”Mail bomber Cesar Sayoc sentenced to 20 years in prison: Trump supporter had pleaded guilty  70
to 65 felonies for mailing bombs to prominent Democrats across US.“ Wall Street Journal )5 أغسطس 2019(، 

.https://www.wsj.com/articles/mail-bomber-cesar-sayoc-sentenced-to-20-years-in-prison-11565040459
.United States v. Sayoc., United States District Court Southern District of New York  71

 ”.Baumgartel, Sarah, Amy Gallicchio, and Ian Marcus Amelkin, ”Re: United States v. Cesar Altieri Sayoc  72
)22 يوليو 2019(.

 Allington, Daniel, and David Toube, ”Conspiracy theories are not a harmless joke: alienated individuals are radicalised.“  73
.pp.15–16 ،)2018 16–22 نوفمبر( New Statesman

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-40372407
https://www.wsj.com/articles/mail-bomber-cesar-sayoc-sentenced-to-20-years-in-prison-11565040459


16

نظريات المؤامرة والراديكالية والوسائط الرقمية

وقـدم لها أليكـس جونز و كيرت شـيلينغ مـن شـبكة Breitbart دعًما مبكـًرا.74 وفي حين 
أن ترامـب لـم يزعم مطلًقا أن النظريـة صحيحة، قدم دعًما عاًما لمؤيديها منذ أغسـطس 
2018 بدعـوة مايـكل ليبـرون إلـى البيـت األبيـض.75 وفـي 15 يونيـو 2018، أغلـق ماثيـو 
فيليب رايت جسـًرا فـوق نهر كولورادو بمركبـة مدرعة، وعرض الفتـات مكتوبة بخط اليد 
تدعـو ترامـب إلـى اإلفصـاح عـن المعلومـات المشـار إليهـا فـي رسـائل Q. وبعـد مطـاردة 
علـى مسـدس  رايـت، وعثـروا فـي مركبتـه  علـى  القانـون  إنفـاذ  قصيـرة، قبـض ضبـاط 
وبندقية هجومية من طراز AR-15. وُحكم عليه بالسـجن سـبع سـنوات وتسـعة أشهر.76 
ومـن الجرائـم األخـرى التـي كانـت تحركهـا فيمـا يبـدو معتقـدات QAnon هجـوٌم بسـيارة 
علـى المقـر الرسـمي لرئيـس الـوزراء الكنـدي وخطـة مزعومـة لتفجيـر عبـوة ناسـفة فـي 

سبرينغفيلد، إلينوي.77

وفـي مايـو 2019، نشـر مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي )FBI( نشـرة ُتحـذر مـن أن نظريـات 
المؤامـرة مـن المرجـح أن تحفـز المزيـد مـن النشـاط اإلجرامـي والعنيـف، وأشـار إلـى أبـرز 
 78.QAnon لحظـات دورة انتخابـات 2020 كنقـاط مضيئـة معقولة والسـيما بيتزاغيـت و
وظهر ما يبرر مخاوف مكتب التحقيقات الفيدرالي باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن 
فـي 6 ينايـر 2021، وأسـفر عـن خمسـة قتلـى، منهـم ضابـط شـرطة )وسـادس، ضابـط 
شـرطة أيًضـا، مـات منتحـًرا بعـد فتـرة وجيـزة فـي حادثٍة ربـط مسـؤول بينهـا وبيـن أعمال 
الشغب؛ انظر McEvoy 2021(.79 ووقع هذا الحدث في أعقاب تظاهرة بث فيها دونالد 
ترامـب نظريـات مؤامـرة تزعـم أن تزوير األصـوات على نطاق واسـع قـد كلفـه االنتخابات 
الرئاسـية األمريكية. وبعد أن أشـار ترامب علـى المتظاهرين بالتوجه إلـى مبنى الكابيتول، 
تعـرض ضبـاط إنفـاذ القانـون لهجمـات عنيفـة بأنابيـب معدنيـة ومـواد ضـارة، واجتاحـوا 
أجـزاًء مـن المبنـى، مـا أدى إلى إجـاء أعضـاء الكونجـرس وأعضـاء مجلس الشـيوخ ونائب 
الرئيـس حفاًظـا على سـامتهم.80 وُنهبت المكاتب وُسـرقت أجهـزة الكمبيوتـر.81 وُتركت 
قنابـل أنبوبيـة مشـبوهة فـي َمقريـن لحـزب الديمقراطييـن والجمهورييـن علـى مقربـة،82 
وكشـفت تحريـات الشـرطة عـن 11 قنبلـة حارقـة مرتجلة وأسـلحة ناريـة وذخيـرة.83 نصب 
مثيرو الشـغب مشـنقة رمزية،84 وسـمعهم مصور صحفي كبير مراًرا وتكـراًرا يعبرون عن 
نيتهـم قتل نائـب الرئيس؛85 ظهرت لقطـات فيديو لمجموعة من مثيري الشـغب تهتف 

“شنق مايك بنس”.86

التمـرد مـن  أنهـم شـاركوا فـي  ُعـرف  أو  الحيـن  اُتهمـوا منـذ ذلـك  وكان عديـدون ممـن 
المؤمنيـن بــ QAnon. مثـًا، ُعـرف مـن أخـت روزان بويانـد التـي توفيـت نتيجـة لحالـة 
طبيـة طارئـة فـي المراحـل األخيرة مـن أعمـال الشـغب، أنهـا مـن المؤمنين المتحمسـين 

 Cassin, Elizabeth, and Mike Wendling, ”What is the #QAnon conspiracy theory?“. British Broadcasting Corporation  74
.https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-45040614 :2018(. متاح 2 أغسطس(

 Drury, Colin, ”Trump meets ‘paedophile cult’ QAnon conspiracy theorist at White House.“ The Independent  75
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/qanon-trump-white-house-meeting- ،)2018 25 أغسطس(

.michael-lionel-lebron-conspiracy-theory-paedophile-ring-a8507766.html
 Associated Press, ”Man gets prison for 2018 armed Hoover Dam bridge barricade.“ Las Vegas Sun  76

https://lasvegassun.com/news/2020/dec/22/man-gets-prison-for-2018-armed- ،)2020 22 ديسمبر(
.hoover-dam-bridge-b/

Beckett, Lois, ”QAnon: a timeline of violence linked to the conspiracy theory.“ The Guardian )16 أكتوبر 2020(،   77
.https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/15/qanon-violence-crimes-timeline

.FBI Phoenix Field Office, )U//LES( Anti-government, identity based, and fringe political conspiracy theories  78
 See McEvoy, Jemima, ”Another Capitol police death: officer dies by suicide after responding to pro-Trump riot.“  79
https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/01/10/another-capitol-police-death- ،)2021 10 يناير( Forbes

.officer-dies-by-suicide-after-responding-to-pro-trump-riot/?sh=5488e9b570dd
 Tanfani, Joseph, John Shiffman, Brad Heath, Andrea Januta, and Mark Hosenball, ”How security failures enabled  80

https://www.reuters.com/article/us-usa-election- ،)2021 مدونة( )7 يناير( Reuters ،Trump mob to storm U.S. Capitol.“
.capitol-security-insight-idUSKBN29C0R5

“.Reuters ،Satter, Raphael, ”U.S. senator says Capitol building rioters made off with laptop )مدونة( )7 يناير 2021(،   81
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-cyber/u-s-senator-says-capitol-building-rioters-made-off-with-
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 Godfrey, Elaine, ”It was supposed to be so much worse: and the threat to the U.S. government hasn’t passed.“  84

The Atlantic )9 يناير 2021(.
 Bourg, Jim, ”I heard at least 3 different rioters at the Capitol say that they hoped to find Vice President Mike  85

 Pence and execute him by hanging him from a Capitol Hill tree as a traitor. It was a common line being
“.jimbourg ،repeated. Many more were just talking about how the VP should be executed@ )مدونة( )8 يناير 2021(، 

.https://twitter.com/jimbourg/status/1347559078831284227
“.Daily Kos, ”Capitol insurrectionists chant ‘Hang Mike Pence!’, vow to return to finish job )8 يناير 2021(.  86
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لــ QAnon الذيـن كثيـًرا مـا تداولـوا ادعـاءات كاذبـة.87 وآشـلي بابيـت التـي لقيـت حتفهـا 
برصاصـة قاتلـة، وهـي تحـاول اقتحـام ردهـة المتحـدث، كانـت قـد كتبـت قبلهـا بيـوم أن 
“العاصفـة “ – الخاتمـة األسـطورية التـي تنبـأت بهـا Q – “وصلـت وسـوف تهبـط علـى 
العاصمـة فـي أقـل مـن 24 سـاعة”.88وكان جاكـوب تشانسـلي، أو “جيـك أنجيلـي”، الذي 
ر علـى منصـة مجلـس الشـيوخ حامـًا رمًحـا،89 عضـًوا بـارًزا في  ُزعـم أنـه الرجـل الـذي ُصـوِّ
الـذي أطلـق علـى نفسـه لقـب “QAnon Shaman”؛90   QAnon بــ مجتمـع المؤمنيـن 

ر بعامة مكتوبة بخط اليد تقول “أرسلتني Q”.91 وُيحتمل أن تظهر روابط أخرى. وصوِّ

 Thanawala, Sudhin, Stefanie Dazio, and Jeff Martin, ”Family: Trump supporter who died followed QAnon conspiracy.“  87
https://apnews.com/article/election-2020-joe-biden-donald-trump- ،)2021 مدونة( )9 يناير( Associated Press News

.police-elections-7051411972c58cfbbf079876ce527ab4
 Trotta, Daniel, Gabriella Borter, and Jonathan Allen, ”Woman killed in siege of U.S. Capitol was veteran who  88

https://www.reuters.com/article/us-usa-election- ،)2021 مدونة( )7 يناير( Reuters ،embraced conspiracy theories.“
.death/woman-killed-in-siege-of-u-s-capitol-was-veteran-who-embraced-conspiracy-theories-idUSKBN29C2NV

“.U.S. Attorney’s Office, ”Three men charged in connection with events at U.S. Capitol )9 يناير 2021(،   89
 https://www.justice.gov/usao-dc/pr/three-men-charged-connection-events-us-capitol;

.United States Code Title 47 § 230. Protection for private blocking and screening of offensive material
BBC, ”‘QAnon Shaman’ Jake Angeli charged over pro-Trump riots.“ BBC News )مدونة( )10 يناير 2021(.  90

 Johnson, Jamie, ”Jake Angeli: the ‘QAnon shaman’ from Arizona at the heart of the Capitol riots.“ Daily Telegraph  91
.https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/11/jake-angeli-qanon-shaman-arizona-heart-capitol-riots/ ،)2021 11 يناير(
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تدخالت مصممة لمعالجة التداول   5
الرقمي لنظريات المؤامرة

توجـد أدلـة تجريبية منذ زمـن بعيد علـى أن كثيرين يسـتخدمون وسـائل التواصـل الرقمي 
ظهـرت  وهكـذا  السياسـية”.92  أهوائهـم  مـع  وتتوافـق  تسـتهويهم  أكاذيـب  “نشـر  فـي 

مؤلفات بحثية بارزة تناولت كيفية الحد من هذا االتجاه. 

وبعـض النتائـج مطمئنـة. وهناك براهيـن على أن مجـرد تشـجيع الناس علـى التفكير في 
معتقـدات المؤامـرة فـي سـياق تجريبـي قـد يقلـل التأثيـر السـلبي لتلـك المعتقـدات،93 
وأن دفعهـم إلـى التفكيـر فـي مقاومـة اإلقناع قـد يقلـل تمسـكهم بمعتقـدات المؤامرة 
ذاتها.94وبالرغـم مـن أن “تدقيـق الحقائـق” فـي إطـار سياسـي يثيـر اعتراضـات مبـررة كمـا 
إيجابًيـا علـى  تأثيـًرا  الحقائـق قـد يخلـف  أن تدقيـق  يبـدو  الصحافـة،95  العـادة فـي  جـرت 
اإلنترنـت: عندمـا ُتعاد مشـاركة إحدى الشـائعات على وسـائل التواصل االجتماعـي، فإنها 
تتلقـى ردوًدا ترتبـط بصفحات ويـب مخصصة لتدقيـق الحقائق، ويبـدو أن عمليات إعادة 
المشـاركة هـذه أكثـر عرضـة للحـذف،96 وقـد ُعثـر علـى وسـوم لتدقيـق الحقائـق تحـد من 
قـدرة المعلومـات الخاطئـة علـى اإلقنـاع عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي، السـيما إذا 

ُنسبت الوسوم إلى مصادر ذات خبرة.97

ومن ناحية أخرى، هناك براهين أيًضا على أن التصحيحات الصريحة قد ال تخفق فحسـب 
في إضعاف االعتقاد الموجود مسبًقا فيما ُيثار حول الشخصيات السياسية من ادعاءات 
كاذبة أو ال أسـاس لها، وإنما قد تعززها في بعض الحاالت أيًضا، خاصًة إذا التزم األفراد 
التزاًمـا شـديًدا باعتقـاد تلـك االدعـاءات أو كانـت لديهـم أسـباب أيديولوجيـة لمشـاهدتها 
ال  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تصحيحـات  أن  الظـن  وأغلـب  التعاطـف.98  بـاب  مـن 
تحظـى بالقبـول مـا لـم تكـن هنـاك عاقـة سـابقة بيـن مـن يجـري التصحيـح ومـن ُيجـرى 
عليـه التصحيـح،99 وكلمـا كانـت المعتقـدات التـي يواجهونهـا “أضعـف رسـوًخا”، أثبتـت 
عمليـات تدقيـق الحقائـق فعاليتهـا.100 وهنـاك براهيـن أيًضـا علـى أن التعليقـات الداعمة 
علـى عناصـر المحتـوى المؤمراتي قد تحصـد المزيد مـن “اإلعجابات” أكثر مـن التعليقات 
المتشـككة، مـا يجعـل األخيـرة تتـوارى عـن األنظار.101 ويشـير هـذا كلـه إلـى أن المنصات 
سـوف تواجـه صعوبـة شـديدة فـي رفـع الضـرر الناجـم عـن مشـاركة نظريـات المؤامـرة، 
السـيما إذا أصبحت نظريات المؤامرة تشـكل جانًبا من جوانـب منظومة معتقدات الفرد 
أو الجماعـة، وإذا وفـرت المجتمعـات المعروفـة باعتقادهـا فـي نظريـات المؤامـرة نسـبة 

كبيرة من الصات االجتماعية للفرد.

 Garrett, R. Kelly, ”Troubling consequences of online political rumoring.“ Human Communication Research 37:2  92
)2011(, p.270.

 Einstein, Katherine Levine, and David M. Glick, ”Do I think BLS data are BS? The consequences of conspiracy  93
theories.“ Political Behaviour 37 )2014(, pp.679–701.

 Bonetto, Eric, Jaïs Troïan, Florent Varet, Grégory Lo Monaco, and Fabien Girandola, ”Priming resistance to  94
persuasion decreases adherence to conspiracy theories.“ Social Influence 13:3 )2018(, pp.125–36.

 Uscinski, Joseph E., and Ryden W. Butler, ”The epistemology of fact checking.“ Critical Review 25:2 )2013(,  95
 pp.162–80; Amazeen, Michelle A., ”Revisiting the epistemology of fact-checking.“ Critical Review 27:1 )2015(,

 pp.1–22; Uscinski, Joseph E., ”The epistemology of fact-checking )is still naive(: rejoinder to Amazeen.“ Critical
Review 27:2 )2015(, pp.243–52.

 Friggeri, Adrien, Lada A. Adamic, Dean Eckles, and Justin Cheng, ”Rumor cascades.“ Proceedings of the Eighth  96
International AAAI Conference on Weblogs and Social Media )2014(.

Zhang, Jingwen, Jieyu Ding Featherstone, Christopher Calabrese, and Magdalena Wojcieszak, ”Effects of fact-  97
.)checking social media vaccine misinformation on attitudes toward vaccines.“ Preventative Medicine 145 )2021
 Nyhan, Brendan, and Jason Reifler, ”When corrections fail: the persistence of political misperceptions.“ Political  98

Behaviour 32 )2010(, pp.303–30.
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an effect?“ Political Communication 35:2 )2018(, pp.196–219.
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ويبـدو أن الكثيـر مرهـون بأولـى الرسـائل وصـواًل إلـى الجمهـور. وتبيـن أن فعاليـة الحجـج 
المناهضـة للمؤامـرات تتوقـف علـى تلقيهـا قبـل التعـرض لنظريـات المؤامـرة، وليـس 
بعده.102 وهذا يؤيد الرأي القائل بأن المؤمنين بالمؤامرة المخلصين لها ال سبيل عليهم 
بالحجـة، ويشـير إلـى فعاليـة التدخـات القائمـة علـى نظريـة التشـريب التـي تـرى أن تأثيـر 
الحجج اإلقناعي يتضاءل بالتعرض المسـبق لما يفندهـا.103 وما يقوي عزيمتنا أن بعض 
الدراسـات الحديثـة طرحـت براهيـن أخـرى علـى فعاليـة هـذا “الدحـض المسـبق” لنظريات 
المؤامراتييـن،  قبـل  الجماهيـر  إلـى  الوصـول  علـى  بالقـدرة  مرهـون  وهـذا  المؤامـرة.104 
السـيما أن التأثيـر اإليجابـي للتشـريب قـد تراجـع كثيـًرا إذا تمـت تهيئـة الجماهيـر لرفـض 
التشـريب بعبـارات مثـل “فـي المـرة القادمـة قـد “”تحـذرك”” جماعـة أو شـخص مـا مـن 

االستماع إلى رسالة بديلة أو التفكير فيها، تجاهلهم”.105

وشـهدت األشـهر االثنـي عشـر الماضيـة زيـادة هائلـة فـي التفاعـل مـع محتـوى وسـائل 
التواصـل االجتماعـي المرتبـط بــ QAnon.106 ومـع ذلـك، لـم يتحـرك فيسـبوك لحظـر 
المجموعات المرتبطة بــ QAnon حتى أواخر العام،107 وتبعه موقع يوتيوب بحملة قمع 
محدودة )إليكم المزيد عنها أدناه(. وتبقى ثمة أسـئلة أيًضا عن مدى االتساق في تطبيق 
التـي  األخـرى  المحتـوى  المؤامـرة وصـور  المنصـات بشـأن كل مـن نظريـات  سياسـات 
يصعـب البـت فيهـا. وقد ظلت ُنسـخ مقاطـع فيديـو QAnon التـي أزيلت من فيسـبوك 
و تويتر متداولة على هاتين المنصتين حسب ما جاء في أحد األبحاث،108 وأجريت دراسة 
علـى منصـات مختلفـة لعناصـر المحتـوى المرتبـط بكوفيـد-19 التـي كشـفت منظمـات 
تدقيـق الحقائـق أنها معلومـات خاطئـة، وتوصلت إلى عدم اتخـاذ أي إجراء نحـو ٪59 من 
هذه العناصر على تويتر، و ٪27 من هذه العناصر على يوتيوب و ٪24 من هذه العناصر 
علـى فيسـبوك، مـع أن سياسـات المنصـة أشـارت إلـى اتخـاذ إجـراءات فوريـة حيالهـا.109 
عـاوة علـى ذلـك، يشـير التحليـل إلـى أن انعـدام التنسـيق بيـن المنصـات يعرقـل فعاليـة 
سياسات المنصة أكثر وأكثر، إذ يرى الباحثون أن “استراتيجية الحد من ظهور المعلومات 
الخاطئـة علـى منصة واحـدة لن تنجح إذا تمت مشـاركة المحتوى نفسـه عشـرات اآلالف 

من المرات على منصة أخرى”.110

وبالمثـل، وجـد المحققـون أن المبدعيـن المرتبطين بــ QAnon الممنوعون مـن يوتيوب 
تمكنـوا مـن مواصلـة البـث عبـر Apple TV و Roku و Amazon Fire،111 وحصـاد آالف 
الدوالرات شهرًيا عبر مؤيديهم على Patreon.112 هذا فضًا عن أن استراتيجية فيسبوك 
د بالخدمة،113 عندما  فـي عرض األخبار مـن مصادر موثوقة أعطـت Breitbart دوًرا كمـزوِّ
)كمـا رأينـا( لعبـت األخيـرة دوًرا رئيسـًيا فـي نشـر نظريـات المؤامـرة المرتبطـة بالتطـرف 

.Jolley et al., ”Belief in conspiracy theories.“, pp.534–49  102
Papageorgis, Demetrios, and William J. McGuire, ”The generality of immunity to persuasion produced by pre-  103

 exposure to weakened counterarguments.“ Journal of Abnormal and Social Psychology 62 )1961(, pp.475–81(; for
a meta-analysis that broadly confirms the general principle see Banas, John A., and Stephen A. Rains, ”A meta-

analysis of research on inoculation theory.“ Communication Monographs 77:3 )2010(, pp.281–311.
 Roozenbeek, Jon, Sander van der Linden, and Thomas Nygren, ”Prebunding interventions based on ‘inocultation’  104

 theory can reduce susceptibility to misinformation across cultures.“ Harvard Kennedy School Misinformation Review
1:2 )2020(, pp.1–23; Maertens, Rakoen, Jon Roozenbeek, Melisa Basol, and Sander van der Linden, ”Long-

 term effectiveness of inoculation against misinformation: three longitudinal experiments.“ Journal of Experimental
Psychology: Applied advance online publication )2020(.

 Banas, John A., and Gregory Miller, ”Inducing resistance to conspiracy theory propaganda: testing inoculation and  105
metainoculation strategies.“ Human Communication Research 39 )2013(, p.204.

 ،New York Times ،Warzel, Charlie, ”QAnon was a theory on a message board. Now it’s headed to Congress.“  106
)15 أغسطس 2020(.

.p.8 ،)2020 11 سبتمبر( Financial Times ،Luce, Edward, ”QAnon cult shows America should fear the enemy within.“  107
 Kaplan, Alex, ”Facebook and Twitter said they removed a viral video spreading false claims about COVID-19. Copies  108
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العنيف. وتتضمن سياسـة يوتيوب بخصوص المحتوى الـذي يعرض ادعاءات مؤامراتية 
أن  بشـرط  المحتـوى  هـذا  مثـل  إزالـة  الواقـع”  أرض  علـى  العنـف  لتبريـر  “اسـُتخدمت 

“يستهدف فرًدا أو جماعة”، ما يوجد ثغرة ُيحتمل أن يتسلل منها محتوى أشد خطًرا.114

وتشـير البراهيـن المطروحة في هذا القسـم إلى أن منـع معتقدات المؤامرة من الترسـخ 
وفـي  المؤامـرة،  لنظريـات  يتعرضـوا  أن  قبـل  عقانيـة  بحجـج  األفـراد  إشـراك  يسـتلزم 
مرحلـة لـم تبلـغ فيهـا روابطهـم االجتماعيـة الخضـوع لسـلطان معتقـدي المؤامـرة. وهذا 
ال يتسـق مـع تسـهيل نشـر نظريـات المؤامـرة وتكوين جماعـات مكرسـة لفكـر المؤامرة. 
لـذا قـد تقتضـي المعالجـة الحقيقيـة لهـذه المشـكلة إعـادة تصميـم األسـس التـي تقوم 
عليهـا المنصـات. وذهـب الباحثـون إلـى أن مـن لديهم ميـل حالي نحـو فكـر المؤامرة هم 
الذيـن يحتاجـون  الذيـن ينجرفـون فـي معتقـدات المؤامـرة الجديـدة، وهـم  علـى األرجـح 
إلـى أكبـر قدر مـن الحماية من مـواد المؤامـرة عبر اإلنترنـت.115 وتـكاد تكـون النتيجة التي 
ُصممـت مواقـع التواصـل االجتماعـي ومشـاركة الوسـائط لتحقيقهـا عكس ذلـك تماًما: 
ويجمـع فيسـبوك من تتشـابه اهتماماتهم مًعا؛ ويوصـي يوتيوب بمقاطـع الفيديو التي 
ُتعتبـر مشـابهة لتلـك التـي تجـاوب معهـا المشـاهد بالفعـل؛ ويوصـي تويتـر وانسـتغرام 
المسـتخدمين باتباع حسـابات مشـابهة لتلـك التي يتابعونهـا بالفعل. وتحمل هـذه اآللية 
في طياتها مخاطرة بسـبب قدرتهـا الواضحة على قيادة األفراد سـريعي التأثر تدريجًيا إلى 

وجهات نظر أشد تطرًفا.

 Murphy, Hannah, and Siddarth Venkataramakrishnan, ”YouTube joins Twitter in crackdown on pro-Trump conspiracy  114
.p.1 ،)2020 16 أكتوبر( Financial Times ،theory QAnon.“

 Klofstad, Casey A., Joseph E. Uscinski, Jennifer M. Connolly, and Jonathan P. West, ”What drives people to believe  115
in Zika conspiracy theories?“ Palgrave Communications 5 )2019(.
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الخاتمة: تغيير ثقافي للمنصات  6

معظـم الحكمـة التقليديـة التـي يقـوم عليهـا اإلنترنت اليوم نشـأت فـي عالم سـابق على 
اإلنترنـت لـم يشـهد ظهـور الحاجـة إلـى ضوابـط وتوازنـات عديـدة بعـد. وقبـل التربـح مـن 
الويـب، كان مسـتخدمو اإلنترنـت أقليـة صغيـرة تتألـف بشـكل غيـر متناسـب مـن أفـراد 
مرتبطيـن بالمؤسسـات األكاديميـة والمنظمـات البحثيـة وشـركات التكنولوجيـا. وهكـذا 
فيهـا  يحتفظـوا  أن  الناشـطون  يسـتطيع  للجميـع  مجانيـة  كمنصـة  تعمـل  أن  يمكنهـا 
بصـدق أوهـام القائليـن بـأن الحكومات “ليـس لهـا سـيادة” وأن “المفاهيـم القانونية في 
العالـم الحقيقـي … ال تنطبـق”.116 وسـرعان مـا ثبت زيـف هذه األفـكار، ولكن لـم تُكف 
االفتراضـات التـي تشـكلت عـن اإلنترنـت قبـل التجـاري عـن توجيـه سياسـة المنصـات، 
 Unite the والسيما بعد أن أصبح الوصول إلى اإلنترنت أمًرا سائًدا.117 وكشفت مسيرة
Right )وحدوا اليمين( في شارلوتسـفيل عن الهوة بين النظرة العالمية لرواد التكنولوجيا 

األوائل ونظرة المجتمع األوسع:

حيـن طـردت شـركات تكنولوجيـا عديـدة المسـتخدمين مـن اليميـن البديـل مـن 
منصاتهـم بعد شارلوتسـفيل، قابلتهم جهـات عديدة في هـذه الصناعة برد فعل 
قـوي. ماثيـو برنـس، رئيـس Cloudflare التنفيـذي ومؤسسـها المشـارك، الـذي 
حظـر من شـركته على مضـض موقـع The Daily Stormer العنصـري بخبث … 
شـعر بقلـق من هـذا القـرار. وقـال: “بصفتي ]أنـا[ مسـتخدم لإلنترنـت، أعتقد من 
الخطيـر جـًدا أن تلعـب نزواتـي األخاقيـة أو السياسـية أو االقتصاديـة دوًرا ما في 
تحديـد مـن يسـتطيع االتصـال باإلنترنت ومـن ال يسـتطيع”. وأصدرت مؤسسـة 
Electronic Frontier Foundation بياًنـا جـاء فيـه: “نعتقـد أنـه ليـس ألحد … أن 

يقرر من يتكلم ومن ال يتكلم”.118

التنفيـذي   Cloudflare مديـر  تبنـاه  الـذي  سـبق  ممـا  الموقـف  نشـرح  أن  المغـري  مـن 
ومؤسسة Electronic Frontier Foundation في ضوء التعديل األول لدستور الواليات 
المتحـدة )1791(. ولكـن التعديـل األول يعمـل علـى الحـد من سـلطة الحكومـة فقط وال 
يفعـل شـيًئا للحد مـن حق المواطـن أو أي شـركة في المشـاركة في هذا النـوع من صنع 
القـرار الذي طالمـا كان جـزًءا ال يتجزأ من أعمال النشـر. والفكـرة القائلـة إن التعديل األول 
يكفـل حـق المتحدثيـن جميًعـا فـي المنصـة ليـس لهـا وجـود فـي الواقـع القانونـي – وال 
عاقة لها باألسـاس الذي يقوم عليه عمل المنصات الرئيسـية بالفعـل. وجرت العادة أن 
تفـرض مثل هـذه المنصات حظًرا شـامًا على أشـكال معينة من المحتـوى، مثل المواد 
اإلباحيـة، وتنخـرط فـي اإلشـراف النشـط علـى المحتـوى، ال سـيما بحـذف المنشـورات 
وإضافة التحذيرات. وكثيًرا ما ُيسـتدعى تشريع الواليات المتحدة المعروف عموًما باسم 
“القسم 230” وُيتخذ حجًة مقابلة لوجهة النظر هذه، ومع ذلك فإن التصريح الشهير بأنه 
“]ال[ يجـوز التعامل مع أٍي من مـزودي خدمة الكمبيوتر التفاعلية أو مسـتخدميها باعتباره 
الناشـر أو المتحـدث عـن أي معلومـات يقدمهـا أيٌّ مـن مـزودي المحتـوى المعلوماتـي 
اآلخريـن” يجـب أن ُيفهم في سـياقه القانونـي كحلقة من حلقـات سلسـلة”]ال[حماية … 
لحجب المواد المسيئة والكشف عنها”.119 وإنه ألمر بالغ األهمية أن تتضمن هذه أيًضا 
التصريـح بأنـه “]ال[ يجـوز ألٍي مـن مـزودي خدمـات الكمبيوتـر التفاعليـة أو مسـتخدميها 
أن يتحملـوا المسـؤولية بسـبب … أي إجـراء ُيتخـذ طواعيـة بحسـن نيـة لتقييـد الوصـول 
إلـى المـواد التـي يعتبرهـا المـزود أو المسـتخدم … مثيـرة لاعتـراض أو توفيرهـا، سـواء 
كانت هذه المواد محمية دسـتورًيا أو ال”.120 بمعنى آخر، إذا اختار فيسـبوك إغاق جميع 
مجموعـات نظريـة المؤامـرة أو إذا اختـار يوتيـوب حـذف المحتـوى المؤامراتـي كلـه بغض 

Barlow, John Perry, A declaration of the independence of cyberspace. Electronic Frontier Foundation )1996(.  116
 Cohen-Almagor, Raphael, ”Freedom of expression, Internet responsibility, and business ethics: the Yahoo! saga and  117

.its aftemath.“ Journal of Business Ethics 106:3 )2011(, pp.353–65
.Daniels, Jessie, ”The algorithmic rise of the ‘alt-right’.“ Contexts 17:1 )2018(, p.62  118

.United States Code Title 47 § 230. Protection for private blocking and screening of offensive material  119
المرجع نفسه.  120
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النظـر إذا كان يسـتهدف األفراد، فسـتكون هذه القـرارات محمية حمايـة صريحة بموجب 
القانون األمريكي. وحسـبما قـال أحد الباحثين القانونيين أن: “القسـم 230 ُصمم لتحرير 
المنتديـات عبـر اإلنترنـت ليتسـنى لهـا مراقبـة المحتـوى السـيئ دون أن تصبح مسـؤولة 
قانونًيـا عـن كل مـا فاتهـا. ولكـن العديد مـن محامـي شـركات التكنولوجيـا األوائـل فاتهم 

هذا الدرس”.121

نطـاق  علـى  المفتـرض  مـن  كان  والعشـرين،  الحـادي  القـرن  مـن  األول  العقـد  وخـال 
واسـع أن تكـون العاقـة الطبيعيـة بيـن صناعـة التكنولوجيـا والصناعـات الثقافيـة عاقـة 
ع مجاًنـا عـن طريـق بنيـة تحتيـة محايـدة توفرها األولـى.122  ُتنتـج فيهـا الثانيـُة محتـوى يـوزَّ
ولـم ُيعـد لهـذا العالم وجـود اآلن، ويرجـع هذا، مـن ناحيـة، إلـى أن العواقـب التجارية على 
المنتجيـن كثيـًرا مـا كانـت وخيمـة.123 وكانـت أكثـر التطـورات التجاريـة الواعـدة تـدور، منـذ 
عـدة سـنوات حتـى اآلن، حول الشـركات التـي أقنعت العمـاء بالدفـع مقابل منتـج عالي 
الجودة. وكانت أعمال أمازون دائًما، مثًا، مبنية على بيع المنتجات مقابل رسـوم، وهذا 
هـو سـبب تمكنهـا من االسـتثمار فـي المحتـوى الحائـز علـى جوائز لخدمـة اشـتراكات بث 
الفيديوهـات.124 وارتفـع إنفـاق Netflix، الشـركة الرائـدة فـي سـوق البث، علـى المحتوى 
فـي حـد ذاته، ومن حيـث عدد المشـتركين أيًضـا.125 حتى موقـع يوتيوب الـذي ارتبط في 
وقـت مـا ارتباًطـا وثيًقـا بالتبادل غيـر المنضبـط لمحتـوى ينتهك حقـوق التأليف والنشـر، 
يقـدم اآلن خدمتيـن متميزتيـن وخدمـة تلفزيونيـة مدفوعـة بإجمالـي يتجـاوز 22 مليـون 
مشـترك.126 وشـهد إطـاق خدمـة البـث +Disney نجاًحـا هائـًا فـي العـام الماضـي أثـار 
فيهـا  المشـتركين  أعـداد  فاقـت  الماليـة،  السـنة  نهايـة  وبحلـول  كبيـر؛127  بنمـو  تنبـؤات 

التوقعات بالفعل.128

وهكـذا يبـدو أن العالـم قـد ابتعـد بالفعـل عـن أوضـاع كانـت تجنـي فيهـا شـركة اإلنترنـت 
النموذجيـة أموااًل بالسـماح لمسـتخدميها بإنتـاج المحتوى أو مشـاركته بينمـا تبيع حصة 
مـن انتباههـم لمعلنيهـا، ونحـو أوضـاع تتنافـس فيهـا شـركات اإلنترنـت علـى اإليـرادات 
بتزويد العماء بسلع وخدمات وتجارب يعتبرها هؤالء العماء ذات قيمة. وبينما يتكيف 
المسـتثمرون مع هذا الواقع التجاري الجديد، سوف تحتاج شركات الشبكات االجتماعية 
ومشـاركة الوسـائط التـي تأسسـت فـي العقـد األول مـن هـذا القـرن أن تسـأل نفسـها 
لمـاذا تواصـل ارتباطها بأشـكال من المحتـوى ربطهـا التاريخ والبحـث التجريبـي واألحداث 
تشـتهر  أن  ذاك  أو  هـذا  ُيصـر  ولمـاذا  السـلبية.  النتائـج  مـن  بطائفـة  األخيـرة  السياسـية 
شركاتهم، في عالم ُيباع فيه المحتوى عالي الجودة، بأنها من الشركات الرائدة في توزيع 
المعلومات الخاطئة، حتى لو اكتسـت هـذه المعلومات الخاطئة بثيـاب معلومات نافعة 

فيما يبدو، كمن يؤمن بأن األرض مسطحة أو ينكر الهبوط على سطح القمر؟

وقدمـت مؤسسـات النشـر والبـث الكبـرى، علـى مـدار معظـم القـرن العشـرين، خدمـة 
ال تقـدر بثمـن بحرصهـا علـى سـيادة المعرفـة الحقيقيـة فـي المجـاالت العامـة وبسـط 
سـلطانها على توليفة الخياالت والخرافات السامة التي يسميها مايكل باركون “المعرفة 
الموصومـة”.129 ومنـذ ذلـك الحين، ظلـت نظريـة المؤامرة والعلـوم الزائفة تتسـلل على 
نحـو مطـرد مـن الهوامـش إلـى تصـدر المشـهد، وال يرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى مزايـا 
االنترنـت التقنية بقدر ما يرجع إلى اعتقاد ُرعاتها المضلل بأن إنكار األكاذيب خطأ أخاقي 
يقـع فيـه عامـة النـاس. والـرأي القائـل بـأن اإلشـراف علـى المحتـوى أمـر غيـر أخاقي في 
جوهـره، أو لـن يكـون كذلـك إال إذا تجـاوز المحتـوى المعنـي حـًدا معيًنـا، ُيعـد مـن ببـاب 
التأسـل – حنيـن إلـى ماضـي اإلنترنـت النخبـوي – وال يعـود بالنفـع إال علـى المشـعوذين 

والدهماويين. واآلن علينا أن نتجاوز ذلك.

 Franks, Mary Anne, Mike Godwin, Jess Kosseff, and Andrés Martinez, ”Where do we go from here with Section 230?  121
“.Slate ،Three legal scholars discuss the internet law that everyone seems to hate right now )15 ديسمبر 2020(.

.Anderson, Chris, Free: the future of a radical price )London: Random House, 2009( ،انظر، على وجه الخصوص  122
 Levine, Robert, Free ride: how the internet is destroying the culture لاطاع على نقد مبكٍر واٍع للنموذج “المجاني”، انظر  123

.business, and how the culture business can fight back )London: The Bodley Head, 2011(
Forbes ،Csathy, Peter, ”Amazon Prime Video: the stealthy, ominous streaming force.“  124 )31 يناير 2020(.

Forbes ،Trefis Team, ”Neflix, one question: is it losing money or making money?“  125 )1 مايو 2020(.
 Statt, Nick, ”YouTube is a $15 billion-a-year business, Google reveals for the first time: we’ve never before known  126

“.The Verge ،how much money YouTube generates )3 فبراير 2020(.
 Del Vecchio, Gene, ”Disney Plus has the potential to become a $30 billion giant in only five years.“  127

Forbes )11 مايو 2020(.
 Business Wire, The Walt Disney company reports fourth quarter and full year earnings for fiscal 2020  128

.https://www.businesswire.com/news/home/20201112006058/en/ ،)2020 12 نوفمبر(
.Barkun, A Culture of Conspiracy  129

https://www.businesswire.com/news/home/20201112006058/en/


نظريات المؤامرة والراديكالية والوسائط الرقمية

25

وتبنـي التغييـرات التـي مـر بهـا اإلنترنـت منـذ الثمانينيات سـوف يعنـي الخروج مـن دائرة 
التركيز الحصري على التدابير السـلبية عند التفكير في كيفية التخفيف من حدة المشكلة 
التـي تمثلهـا التآمريـة بـا شـك. ونشـك فـي أن يقـوم كثيـرون بالتسـجيل فـي حسـابات 
وتثيـر  باالكتئـاب  تصيبهـم  ألكاذيـب  أنفسـهم  لتعريـض  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
غضبهـم. وباإلضافة للعمل على إزالة المعلومات الخاطئة، تسـتطيع المنصات أن تتخذ 
خيـاًرا إيجابًيا بطريقة شـرعية وتنشـر المعلومات من مصادر موثوقة وتمد المسـتخدمين 
بـاألدوات التـي تمكنهـم مـن البحـث عـن تجـارب وتفاعـات عبـر اإلنترنـت تقـدس قيمـة 
الحيـاة. وَيصعـب أن نتخيـل اعتراضـات جديـة علـى تلـك الخطـوة. وعلـى سـبيل المثـال، 
تعتـرف ويكيبيديا دائًما بسـلطان مصـادر المعرفة التقليديـة وتعطيها األولويـة،130 وهذا 
من أسـباب عدم انحدارها إلى مستنقع ما بعد الحقيقة ويستطيع Alexa و Siri، وكذلك 
غوغـل وفيسـبوك، أن يتعاملـوا معهـا كمصـدر معلومـات حقيقية جديـر بالثقـة.131 ومن 

األفضل أن تتعلم الشبكات االجتماعية ومنصات مشاركة الوسائط من نهجها.

 Daniel Allington تنقيح ،Communicating in English: talk, text, technology في Tagg, Caroline, ”Digital English.“  130
.and Barbara Mayor )Abingdon: Routledge, 2012(, p.319

.pp.56–7 ،)2021 9 يناير( The Economist ،The Economist, ”The other tech giant.“  131
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المشهد السياسي

هذا القسـم بقلـم أرميدا ڤـان ريج ولوسـي توماس، وهمـا باحثتان مشـاركتان في معهد 
السياسـات في كينغز كوليدج لندن. ويلقي نظرة عامة على المشـهد السياسي وعاقته 

بهذا التقرير.

مقدمة
تستشـري المعلومـات الخاطئـة، ومنهـا المضللـة، فـي قلـب المجتمعـات الديمقراطية. 
مـن  وتزيـد  السياسـات  ثمـار صنـع  وتقـوض  الديمقراطيـة،  للعمليـات  تهديـًدا  وتشـكل 
االسـتقطاب الراسـخ بعمق فـي المعتقدات السياسـية والمجتمعـات المحليـة. ولكن ال 
تـزال تشـكل معالجتها صعوبـة خاصـة. أتقع المسـؤولية علـى عاتـق شـركات التكنولوجيا 
أم علـى الحكومات أن تكون أشـد حزًما في التنظيم؟ هل تسـتطيع اللوائـح مرافقة حرية 
التعبيـر والحـق فـي حريـة التفكيـر؟ هـذه هـي األسـئلة الصعبة التـي يتصـدى لهـا صانعو 

السياسات وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.

وتجلـت هـذه التحديـات السياسـية بوضـوح مرة أخـرى حيـن علقت تويتـر حسـاب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب تعليًقـا دائًما مؤخًرا في أعقاب أعمال الشـغب في كابيتال هيل، 
والتـي يعتقـد قطـاع عريـض مـن المعلقيـن أن ترامـب يتحمـل بعـض المسـؤولية عنهـا 
لرفضـه المتكرر نتيجـة االنتخابات األمريكية الشـرعية. ونلقـي في هذا التقريـر نظرة عامة 

على ما تفعله تسع سلطات قضائية للتعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة. 

نظريات المؤامرة والراديكالية والوسائط الرقمية: تقييم التحديات 
وتطورات السياسات

كندا
وكاالت  أنشـطة  علـى  الراديكاليـة  لمكافحـة  الكنديـة  الحكومـة  اسـتراتيجية  تشـتمل 
االسـتخبارات واألمـن التقليديـة، ومشـاركة المجتمـع المدنـي، والمبـادرات التعاونيـة مع 
ردكلـة  لمكافحـة  الوطنيـة  اسـتراتيجيتها  وتتخـذ  المجتمعيـة.  والمراقبـة  الصناعـة  أربـاب 
مكافحـة  أبحـاث  ودعـم  المدنـي،  المجتمـع  مشـاركة  أساسـية:  مسـارات  ثاثـة  العنـف 

التطرف العنيف، والتعاون مع المبادرات الدولية وشركات التكنولوجيا.132

المدنـي.  المجتمـع  مـع  والمشـاركة  المضـادة  الرسـائل  علـى  شـديًدا  تركيـًزا  كنـدا  وتركـز 
و Extreme Dialogue عبارة عن مبادرة للرسـائل المضادة بيـن الحكومة الكندية ومعهد 
الحوار االسـتراتيجي. وهذا المشـروع يوفر موارد تعليمية للممارسـين والشباب في إطار 
أفام توضـح التأثير السـلبي للتطـرف.133 ويقـوم المركـز الكنـدي للمشـاركة المجتمعية 
والوقاية مـن العنف بتنسـيق عدد مـن الفعاليـات المجتمعيـة لمكافحة الردكلـة. ويعمل 
برنامج ReDirect، فـي كالغاري، على سـبيل المثال، مع دائرة شـرطة كالغـاري وخدمات 
المجتمع والحي في مدينة كالغاري، باإلضافة إلى إدارات الخدمات الصحية واالجتماعية 
للتدخـل فـي بدايـات مراحـل الردكلـة. ويسـتعين البرنامـج بمجموعـة مـن االسـتراتيجيات 
منهـا اإلحالـة والتعليـم وتقديـم المشـورة للباحثيـن عـن طريقـة لانشـقاق عـن جماعـة 

متطرفة عنيفة.134

National Strategy on Countering Radicalization to Violence,“ Public Safety Canada”. متاح:   132
.https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-en.aspx#s7

.https://extremedialogue.org/ :انظر  133
.http://redirect.cpsevents.ca/ :انظر  134

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-en.aspx#s7
https://extremedialogue.org/
http://redirect.cpsevents.ca/
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ولـم تكـن كنـدا محصنـة مـن انتشـار نظريـات المؤامـرة. فـي شـتاء عـام 2020، شـهدت 
المـدن  فـي  ناكرون-كوفيـد-19  وحشـود  للكمامـات  مضـادة  تجمعـات  الكبـرى  المـدن 
 QAnon فـي  الباحثيـن  أحـد  ويؤكـد  الكنديـون.135   QAnon أنصـار  وحضرهـا  الكبـرى، 
التواصـل  وسـائل  علـى   QAnon مروجـي  أكبـر  مـن  “الكنديـون  أن  عليهـا  والمعلقيـن 
االجتماعـي”.136 وتمتـد هـذه االسـتراتيجية المجتمعية التـي تركز علـى التعليـم إلى جهود 
كندا في مواجهة انتشـار محتوى نظرية المؤامرة الخطير. واسـتثمرت الحكومة 7 مايين 
دوالر فـي عامـي 2019 و 2020 فـي حملـة قويـة لمحو أميـة المواطنيـن الرقمية سـعًيا 
إلـى “تعزيز تفكيـر المواطنيـن الناقد” فـي المعلومـات المضللة عبـر اإلنترنـت ]و[قدرتهم 
على التحلـي بالعزيمة في مواجهـة المعلومـات المضللة عبـر اإلنترنت. “137 واسـُتثمرت 
اإلنترنـت.  الخاطئـة عـن كوفيـد-19 عبـر  المعلومـات  أخـرى لمواجهـة  3.5 مليـون دوالر 
 Digital( الرقمـي  المرحلـة األخيـرة مـن مبـادرة المواطـن  أيًضـا، فـي إطـار  وتمـول كنـدا 
Citizen Initiative( هذه، اسـتراتيجية ألصحـاب المصلحة المتعددين للبحث والمشـاركة 
بهـدف “بنـاء عزيمـة المواطنيـن فـي مواجهـة المعلومـات المضللـة عبـر اإلنترنـت وبنـاء 

شراكات لدعم نظام إيكولوجي للمعلومات الصحية”.138

االتحاد األوروبي
وفيما يخـص االتحاد األوروبـي، أصبحت المعلومـات المضللة قضية أمنيـة ذات أولوية 
بعـد أن ضمت روسـيا شـبه جزيـرة القرم فـي عـام 2014، وفـي هذه األثنـاء بدأت روسـيا 
فـي اسـتخدام المعلومـات المضللـة علـى نطـاق واسـع ضمـن أسـلحتها فـي شـن حـرب 
هجينة. وأنشـيء فرقة العمل East StratCom لمراقبة وفهم كيفية تسلل المعلومات 
المضللة الروسـية إلـى منابر اإلعـام الغربـي والخطاب العـام. وقامت فرقـة العمل ببناء 
قاعـدة بيانـات ضمـت أكثـر مـن 8,000 مثـال مـن المعلومـات المضللـة علـى موقعهـا 
اإللكترونـي EUvsDisinfo.eu، وطـورت قدرات واسـعة النطـاق لمراقبة وسـائل اإلعام 
بـأن هـذا المشـروع مـن المقـرر أن ينتهـي فـي نهايـة  واالتصـاالت االسـتراتيجية، علًمـا 

عام 139.2021 

مـع أن معالجـة المعلومـات المضللـة ال تـزال مـن األولويـات، ال يـزال االتحـاد األوروبـي 
بالمعلومـات  المتعلقـة  األساسـية  القضايـا  بشـأن  اآلراء  توافـق  انعـدام  مـن  يعانـي 
بالمعلومـات  األعضـاء  الـدول  مـن  العديـد  يعتـرف  ال  المثـال،  وعلـى سـبيل  المضللـة. 
المضللة كمشـكلة في حد ذاتها، أو ال “ينسـبون علًنا أنشـطة خبيثة معينة إلى الخصوم 
مؤسسـات  داخـل  التقـدم  جهـود  يعـوق  والملكيـة  التنسـيق  وانعـدام  المسـيئين”.140 

االتحاد األوروبي.141

وفـي عـام 2018، أدخلـت المفوضيـة األوروبيـة مدونـة ممارسـات ذاتيـة التنظيـم بشـأن 
اإلعانيـة  والجهـات  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  لمنصـات  المضللـة  المعلومـات 
المزيفـة  واألخبـار  المضللـة  المعلومـات  انتشـار  “معالجـة  بهـدف  اإلنترنـت  ومنصـات 
عبـر اإلنترنـت”.142 وأدرجـت بهـا أمثلـة علـى أفضـل الممارسـات تضمنـت مبـادئ معينـة 

 Montpetit, J. and J. Macfarlane, ”Anti-mask protest in Montreal draws large crowd, propelled by US conspiracy theories“  135
.https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/anti-mask-protest-montreal-1.5722033 :12 سبتمبر 2020(. متاح( CBC

 CTV News ،Kovac, A., ”How Canada became one of the world’s biggest hubs for QAnon conspiracy theories“  136
https://montreal.ctvnews.ca/how-canada-became-one-of-the-world-s-biggest-hubs-for- :3 نوفمبر 2020(. متاح(

.qanon-conspiracy-theories-1.5172097
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/ :متاح .”Online disinformation,“ Government of Canada  137

 online-disinformation.html
المرجع نفسه.   138

 Pamment, J., ”The EU’s Role in Fighting Disinformation: Taking Back the Initiative,“ Carnegie Endowment  139
https://carnegieendowment.org/2020/07/15/eu-s-role-in-fighting-disinformation-taking- :15 يوليو 2020(. متاح(

.back-initiative-pub-82286
المرجع نفسه.  140
المرجع نفسه.  141

 ”Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and  142
 Social Committee, and the Committee of the Regions – Tackling Online Disinformation: A European Approach,“ 

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236 :26 ابريل 2018(. متاح( European Commission
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عـن  البحـث  نهـج  بتتبـع  المضللـة  المعلومـات  معالجـة  إلـى  المنصـات  “تسـعى  مثـل 
المـال المتبعـة فـي نشـر المعلومـات المضللـة ومنـع وصـول المكافـآت إلـى الجهـات 

الفاعلة السيئة”.143

وحققت المدونة نتائـج مختلطة وتباينت اآلراء حول مسـتوى نجاحها. وأجرت المفوضية 
األوروبيـة مراقبًة مسـتهدفًة لتنفيـذ االلتزامـات التي تعهـدت بها األطـراف الموقعة في 
النصـف األول مـن عـام 2019. واسـتنتجت أن “المدونـة أثبتـت أنهـا أداة قّيمـة للغايـة” 
ألنها إطار عمل للحوار المنظم بين أصحاب المصلحة. ومع ذلك، خلص تقييم المدونة 
ذاتـه ومنتقدوهـا إلـى أن المدونة بها عيـوب. ويـرى منتقـدو المدونـة أنها ال تتمـادى بما 

يكفي في التعامل مع المعلومات المضللة.144

وفي أواخر عـام 2018، أطلقـت المفوضيـة األوروبية خطة عمـل لمناهضـة المعلومات 
المضللـة تضـع المعلومـات المضللـة فـي سـياق التهديـدات الهجينـة. ولخطـة العمـل 
أربعة أهـداف رئيسـية: 1( تحسـين آليات رصـد المعلومـات المضللة وتحليلها وكشـفها؛ 
تعبئـة   )3 المضللـة؛  المعلومـات  لمواجهـة  المشـتركة  واالسـتجابة  التعـاون  تعزيـز   )2
القطاع الخاص للتصدي للمعلومات المضللة؛ 4( رفع مسـتوى الوعـي وتقوية العزيمة 
األوروبيـة  المفوضيـة  أنشـأت  الخطـة،  هـذه  إطـار  وفـي  فـي مواجهتهـا.145  المجتمعيـة 
منظومة اإلنذار السـريع )RAS( لتسهيل التعاون مع الشـركاء الدوليين. وعززت منظومة 
المعلومـات  حمـات  لرصـد  اإلنترنـت  منصـات  مـع  “التعـاون   )RAS( السـريع  اإلنـذار 
المضللة ومنع انتشـارها”.146 وكما هو الحال مع مدونة الممارسـات بشـأن المعلومات 
لكـن  باالهتمـام،  جديـرة   )RAS( السـريع  اإلنـذار  منظومـة  نوايـا  تكـون  قـد  المضللـة، 
اسـتخدامها ال يزال محـدوًدا. وال تزال المشـاركة وتبـادل المعلومات محـدوًدا في الوقت 
الراهن. ومع ذلك، من نتائجها اإليجابية أن أصبحت الدول المتشابهة التفكير قادرة على 

إنشاء تحالفات وتعزيز العمل المشترك.147

وتعـد مدونـة الممارسـات وخطـة العمـل مـن األدوات السياسـية القليلـة الفعالـة التـي 
طورتها المفوضية األوروبية في السـنوات األخيرة. وتشمل األخرى اجتماع فريق الخبراء 
رفيع المسـتوى بشـأن األخبار الكاذبـة ومعلومـات االنترنـت المضللة والجهـود المبذولة 
لضمان عدم تعطل االنتخابات البرلمانية األوروبية لعام 2019 بسبب حمات التضليل. 

فرنسا
وافقت فرنسـا علـى القانـون رقـم 2018-1202 بشـأن “مكافحـة التاعـب بالمعلومات” 
فـي 2018. ويهـدف إلـى “توفيـر حمايـة أفضـل للديمقراطية مـن الطـرق المختلفـة التي 
تنتشـر بها األخبار المزيفة عن عمد”.148 وينصب التركيز في فرنسـا تحديًدا على األوقات 
الحساسـة سياسـًيا لانتخابـات. وفـي أثنـاء هـذه الفتـرات، ينـص القانـون علـى أنـه أواًل، 
يوجـد “التـزام بالشـفافية مـن جانـب المنصـات الرقميـة التـي تحتـاج إلـى اإلبـاغ عـن أي 
محتوى مدعوم بنشر اسـم المؤلفين والمبلغ المدفوع. ويجب أن يكون للمنصات التي 
تتجـاوز عـدًدا معيًنـا مـن الزيـارات فـي اليـوم الواحـد ممثـل قانونـي فـي فرنسـا وأن تنشـر 
خوارزمياتهـا.”149 ثانًيا، ينشـئ القانـون “أمًرا قضائًيا يسـمح بسـرعة إيقاف تـداول األخبار 
المزيفـة”.150 وفـي غيـر فتـرات االنتخابات، يكلـف القانـون شـركات التواصـل االجتماعي 
ومنصات اإلنترنت ب”واجب التعـاون” للتعامل مع األخبار المزيفـة.151 وقد ُكلفت هيئة 
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اإلذاعـة الفرنسـية )CSA( بضمـان االمتثال لهـذه التدابيـر. ولديهـا أيًضا سـلطة “منع بث 
الخدمـات التلفزيونيـة التـي تسـيطر عليهـا دول أجنبيـة وتعليقهـا وإيقافهـا”.152 وتعـرض 

القانون النتقادات كبيرة، وذهب المعارضون إلى أنه يخنق حرية التعبير.153

وقبـل دخـول القانـون حيـز التنفيـذ، كانـت فرنسـا لديهـا مجموعـة مـن األدوات القانونيـة 
األخرى تحت تصرفها. ويحظـر قانون الصحافة الفرنسـي لعام 1881 “نشـر “أخبار كاذبة” 
أو “ مقـاالت ملفقـة أو مـزورة أو منسـوبة بالخطـأ إلـى آخريـن أو توزيعهـا أو استنسـاخها 
بأي وسـيلة من الوسـائل” إذا كان بسـوء نية ويقوض، أو قد يقوض، النظـام العام”.154 

ث هذا القانون بطريقة فعالة بقانون يونيو 2004 بشأن االتصاالت عبر اإلنترنت. وُحدِّ

وفـي أعقـاب أعمـال الشـغب فـي الكابيتـول هيـل فـي ينايـر 2021، دعـت المستشـارة 
األلمانيـة أنجيا ميـركل إلى المزيد مـن اللوائح التنظيمية بشـأن التحريض عبـر اإلنترنت، 
بداًل من تـرك تنظيم حريـة التعبير لشـركات التواصـل االجتماعي ومنصـات اإلنترنت.155 

وكرر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير هذه الدعوة.156

غانا
التزال الجهود االسـتراتيجية الحكومية لمكافحة التطرف العنيف على اإلنترنت محدودة، 
ألن العنـف السياسـي في غانا لـم تؤججه أنشـطة إرهابيـة. وتـورد قاعدة بيانـات اإلرهاب 
العالمـي، وهـي قاعـدة بيانـات للهجمـات اإلرهابيـة العالميـة منـذ عـام 1970، 21 حادثـة 
فقـط أسـفرت عـن 23 حالـة وفـاة خـال 50 عاًمـا فـي غانـا.157 لـذا تتمتـع غانـا بحضـور 
مجتمعـي مدنـي قـوي فـي التكليـف بإجـراء األبحـاث وإشـراك المواطنين والضغـط على 
الحكومة وتنسيق العمل بشـأن القضايا المجتمعية الملحة، ومنها مكافحة المعلومات 

الخاطئة ونظريات المؤامرة عبر اإلنترنت.

في اسـتطاع أجـري عـام 2019، واجـه ٪69 مـن المشـاركين فـي االسـتطاع معلومات 
خاطئـة خـال العـام الماضـي.158 ومـن أكبـر التحديـات التـي تواجههـا غانـا فيمـا يتعلـق 
الممولـة تمويـًا جيـًدا علـى  السياسـية  الرقمـي هيمنـة األحـزاب  بنظامهـا االيكولوجـي 
 .2020 ديسـمبر  فـي  انتخاباتهـا  تسـبق  التـي  الفتـرة  فـي  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
وأعربـت مجموعـات المجتمـع المدنـي عـن قلقهـا مـن أن “آالت التواصـل االجتماعي … 
الصغيـرة.”159 وخـال جائحـة  األحـزاب  السياسـيين” تحجـب أصـوات  “أثريـاء  الخاصـة ب 
فيروس كورونا، كافحت غانا الحتواء مقطع فيديو فيروسـي زعم كثيـرون أنه الرئيس نانا 
أكوفو-أدو، تضمن مزاعم خطيرة حول أصل الفيروس، وأن الوباء كان حدًثا مخطًطا وأن 

الحكومة أرادت أن تجعل اللقاحات إلزامية.160

وأطلقـت مؤسسـة FactSpace West Africa مشـروع GhanaFact، وهـو مؤسسـة 
اجتماعيـة مسـتقلة غيـر ربحيـة تأسسـت فـي عـام 2019 لمواجهـة المعلومـات المضللـة 
عبـر اإلنترنـت. وفـرض موقـع GhanaFact وجـوده علـى تويتـر وفيسـبوك فـي انتخابات 
الخطيـرة  الخاطئـة  والمعلومـات  الحقائـق  تدقيـق  عمليـات  لتفعيـل   2020 ديسـمبر 
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ونظريات المؤامرة حول تعطيل التصويت عسـكرًيا وقطع التيـار الكهربي وحرق صناديق 
االقتـراع.161 ولكـن أدت قلـة المـوارد إلـى تضييـق نطـاق عمـل المنظمـات غيـر الربحيـة 

وإضعاف فعاليتها.

وتمشـًيا مع أقاليم أخرى من العالم، انخرطـت أفريقيا في مناقشـات أصحاب المصلحة 
المتعدديـن لمواجهـة المعلومـات المضللـة ونظريـات المؤامـرة بخصـوص الوبـاء. وقام 
االتحاد األفريقـي لاتصاالت بتنسـيق العمل على التعـاون الرقمي في أبريـل 2019 مع 
االتحاد الدولي لاتصاالت والمستشـار الخـاص لألمين العام/وكيل األميـن العام لألمم 
المتحدة لمناقشـة كيفيـة إدارة ما يسـمى بـ “وبـاء المعلومـات”. وفي كينيا، على سـبيل 
المثـال، كان مـن بيـن هـذه النتائـج التوسـع فـي وصـول اإلنترنـت إلـى مناطـق محـدودة 

بحكم العادة بإنشاء بنية االتصاالت التحتية.162

لاسـتجابة  أفريقيـا  تحالـف  العالميـة  الصحـة  منظمـة  أطلقـت   ،2020 ديسـمبر  وفـي 
لوبـاء المعلومـات )AIRA( لتنسـيق االسـتجابات اإلقليمية ألزمـة المعلومـات المضللة. 
وتحالف أفريقيا لاستجابة لوباء المعلومات )AIRA( “يجمع 13 منظمة دولية وإقليمية 
وعلـم  السـلوك،  وعلـوم  البيانـات  فـي  الخبـرة  ذوي  مـن  الحقائـق  تدقيـق  ومجموعـات 
األوبئة، والبحوث، والصحة الرقمية، واالتصاالت لكشـف المعلومات الخاطئة المدمرة 
بشـأن قضايـا الصحـة العامـة فـي إفريقيـا وتعطيلهـا ومكافحتهـا”. وسـوف يدعـم أيًضـا 
الجهود الوطنيـة لمكافحـة المحتوى الضار علـى اإلنترنت بإجـراء بحوث قوية واالسـتعانة 

بمتخصصين ونشر استراتيجيات المشاركة لتعزيز المصادر المعلوماتية الموثوقة.163

اليابان
سـكانها،  بيـن  الشـيخوخة  النتشـار  نظـًرا  اليابـان،  أن  العـادة  بحكـم  المفهـوم  مـن  كان 
تعتمـد على وسـائل اإلعام التقليديـة، مثل الصحـف والتلفزيـون، إلى حد كبيـر. وخلص 
اسـتطاع أجري فـي عـام 2016 إلـى أن اليابانيين هـم أقل شـعوب العالم قضـاًء للوقت 

على وسائل التواصل االجتماعي.164

المعلومـات  انتشـرت  االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  إلـى  الشـابة  األجيـال  تحـول  ومـع 
المضللة عبـر اإلنترنت ونظريـات المؤامرة فـي اليابان. ووفًقـا ألحد التحليـات، ووجدت 
“مواقع الملخصات” )まとめサイト(، التي تجمـع المعلومات من جميع أنحاء اإلنترنت، 
والسـيما التعليقـات ومقـاالت الـرأي بـداًل مـن التقاريـر التقليديـة التـي تخضـع حقائقهـا 
للتدقيـق، مرتًعـا لهـا فـي وسـائل التواصـل االجتماعـي اليابانيـة. وخلـص التحليـل إلى أن 
المقالـة األكثـر مشـاركة عبـر اإلنترنـت عـن الرئيـس المنتخـب جـو بايـدن فـي عـام 2020 
الحـرس  أن  زعـم   ”Anonymous Post“ اسـمه  كانـت مقالـة شـاركها موقـع ملخصـات 
الوطنـي األمريكـي قـد ُنشـر لمواجهـة تزويـر االنتخابـات وأن معـدل التصويـت فـي والية 
ويسكونسـن كان ٪200. وتمت مشـاركة هـذه المقالة أكثـر من 23,000 مـرة على تويتر 

وفيسبوك.165

وأدى تجميـع المعلومـات المضللـة غيـر المحققـة، التـي نشـأت فـي الواليـات المتحـدة 
وربمـا  المؤامـرة،  نظريـات  انتشـار  إلـى  اليابانيـة  الملخصـات  مواقـع  علـى  األمريكيـة، 
سـاهم فـي ظهور جيـوب الدعـم لدونالـد ترامـب فـي اليابان. وفـي أواخـر نوفمبـر 2020، 

“AfricaNews ،Oduor, M., ”GhanaFact: Combating misinformation during election )23 ديسمبر 2020(. متاح:   161
.https://www.africanews.com/2020/12/22/ghanafact-combating-misinformation-during-elections/

NewsGhana ،”Countering Disinformation and Misinformation in Global Response to COVID-19“  162 )1 مايو 2020(. متاح: 
.https://newsghana.com.gh/countering-disinformation-and-misinformation-in-global-response-to-covid-19/
The Herald ”,”Landmark alliance launches in Africa to fight COVID-19 misinformation )8 ديسمبر 2020(. متاح:   163

.https://www.herald.co.zw/landmark-alliance-launches-in-africa-to-fight-covid-19-misinformation/
“Nikkei Asia ،”Japanese spend least time on social media worldwide )18 أغسطس 2016(. متاح:   164

.https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-spend-least-time-on-social-media-worldwide
 Kota Hatachi, ”Information about Mr Biden’s ‘illegal’ win has spread in large numbers in Japan. Are summary  165

https://www.buzzfeed.com/jp/ :13 نوفمبر 2020(. متاح( Buzzfeed Japan ،sites or new religious media influential?“
.kotahatachi/election2020

https://www.africanews.com/2020/12/22/ghanafact-combating-misinformation-during-elections/
https://newsghana.com.gh/countering-disinformation-and-misinformation-in-global-response-to-covid-19/
https://www.herald.co.zw/landmark-alliance-launches-in-africa-to-fight-covid-19-misinformation/
https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-spend-least-time-on-social-media-worldwide
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/election2020
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/election2020
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تظاهـر المئـات في طوكيـو دعًمـا لترامـب بعد خسـارته فـي االنتخابـات العامة فـي أوائل 
نوفمبر.166 وخلصت التقارير إلى أن الحسـابات اليابانية الشـعبية على تويتر تنسـق لنشـر 

محتوى مؤيد لترامب و QAnon عبر اإلنترنت.167

ومن أسـباب ظهورها وانتشارها، حسـب محللي حركة دعم ترامب المتنامية في اليابان، 
االنقسـامات والتغييـرات االجتماعية األوسـع نطاًقا. ويؤكد ياسوشـي واتانابي، األسـتاذ 
في جامعة كيو، أن األعراف المجتمعية التقليدية، مثل “فكرة أن اليابانيين متجانسون”، 
تتفكك وأن فضائح المشاهير التي َتورط كبار المسؤولين الحكوميين فيها قد ساهمت 
المتميـزون”(. ويتسـم هـذا  )“المواطنـون   ”jokyu kokumin“ انتقـاد فـي ظهـور سـياق 
السـياق بتغييـرات اجتماعيـة عميقـة وشـعور بالقلـق والخـوف، ومـن المرجـح أن يعطـي 

زخًما لنظريات المؤامرة والسياسات المبنية على الخوف، كالترامبية مثًا.

وفي أواخر عـام 2019، أشـارت الحكومة اليابانية إلى اعتزامها إنشـاء شـراكة مع شـبكات 
وآبـل وأمـازون – لمكافحـة  الرائـدة – غوغـل وفيسـبوك  العالميـة  التواصـل االجتماعـي 
المعلومات المضللة عبـر اإلنترنت.168 ولكـن الحكومة تتحرك ببطء شـديد نحو موضوع 
محـو األميـة الرقمية والتعليـم لتعزيـز منظومة إعاميـة صحية عبـر اإلنترنت فـي اليابان. 
وقـد يفضـي هـذا التراخـي إلـى عواقـب مدمـرة، وقـد رأيناهـا فـي العديـد مـن الحـاالت 

المأساوية حول العالم.

نيوزيلندا
صـدرت اسـتراتيجية نيوزيلنـدا الشـاملة لمكافحـة اإلرهـاب فـي فبرايـر 2020، وتتضمـن 
اإلنترنـت.169  علـى  الضـار  المحتـوى  لمواجهـة  متعـددة  وهيئـات  وكاالت  بيـن  التنسـيق 
ومثلمـا حـدث فـي كنـدا )أعـاه(، تضـم هـذه الهيئـات لجنـة العاقـات الخارجيـة واألمـن 
التابعـة لمجلـس الـوزراء وأجهـزة الشـرطة واالسـتخبارات واالتصـاالت األمنيـة ووكاالت 

الشؤون الخارجية والتجارة والدفاع والنقل واالبتكار والتنمية.

وأوضـح حـادث إطـاق النـار علـى مسـجد كرايستشـيرش فـي مـارس 2019 أن نيوزيلنـدا 
لـم تنـُج هـي األخـرى مـن تأثيـر محتـوى نظريـة المؤامـرة علـى اإلنترنـت. وأصـدر برينتـون 
تارانت، مرتكب الهجمات، بياًنا على موقع تواصل غير خاضع لرقابة تنظيمية استند إلى 
نظرية مؤامرة “االسـتبدال العظيـم” التي تؤكد أن الهجـرة وظواهر “التخنيـث”، مثل رؤية 

األشخاص المتحولين أكثر وأكثر، تهدد الرجال البيض في الغرب. 

وتحـرك هـذا المحتـوى مؤامـرات عبـر اإلنترنـت، واحتلـت نيوزيلنـدا موقًعـا ريادًيـا عالمًيـا 
لمكافحتـه بدعـم المبـادرات الوطنيـة فـي جميـع القطاعـات. والجديـر بالذكـر أن حكومتـْي 
نتـا، فـي أعقـاب إطـاق النـار علـى المصليـن فـي كرايستشـيرش،  نيوزيلنـدا وفرنسـا كوَّ
تحالًفا من رؤسـاء الدول مع شـركات وسـائل التواصل االجتماعـي والتكنولوجيا في إطار 
دعوة كرايستشـيرش للقضاء علـى المحتوى اإلرهابـي والعنف والمحتـوى المتطرف عبر 
اإلنترنـت.170 وتلـزم الدعـوة الموقعيـن عليهـا بإنفـاذ القوانيـن التـي تحظـر نشـر المحتوى 
اإلرهابـي والمتطرف العنيـف عبر اإلنترنـت، واحتـرام حرية التعبيـر والخصوصيـة. وتعمل 
هذه البلدان أيًضا على دعم أنشـطة بناء القـدرات وتعزيز الوعي لمنع اسـتغال الخدمات 

عبر اإلنترنت لنشر المحتوى اإلرهابي والمتطرف العنيف.

“?The Japan Times ،Kuni Miyake, ”Who were those Trumpists marching in Tokyo )15 ديسمبر 2020(. متاح:   166
.https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/12/15/commentary/japan-commentary/trump-protests-tokyo/

“The Japan Times ،St. Michel, P., ”US election helps disinformation on social media thrive in Japan )21 نوفمبر 2020(.   167
.https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/21/national/media-national/u-s-election-fake-news-social-media/ :متاح

 The Japan Times ،”Japanese panel wants to establish team to fight fake news, with help from US tech giants“  168
.https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/30/business/japan-fake-news-gafa/ :30 نوفمبر 2019(. متاح(

Government of New Zealand, Officials’ Committee for Domestic and External Security Coordination, Counter-  169
 Terrorism Coordination Committee, ”Countering terrorism and violent extremism national strategy overview“

.https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2020-02/2019-20 CT Strategy-all-final.pdf :فبراير 2020(. متاح(
.https://www.christchurchcall.com/ :انظر  170
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وتويتـر  وغوغـل  وفيسـبوك  أمـازون  ومنهـا  الشـركات،  كرايستشـيرش  دعـوة  تلـزم  كمـا 
ويوتيوب، بمعايير الصناعة األكبر التي تعزز المسـاءلة والشـفافية. ويجب على الشركات 
فرض معايير المجتمع وشـروط الخدمـة بإياء األولويـة لعمليات إدارة المحتـوى وإزالته، 
والتعرف على المحتوى لحظة بلحظة لمراجعته وتقييمه. وتعمل البلدان والشركات مًعا 
على تطوير جهودها مع المجتمع المدني لتعزيز األنشطة التي يقودها المجتمع المحلي 

للتدخل في عمليات الردكلة عبر اإلنترنت.

وكانـت دعـوة كرايستشـيرش أيًضـا بمثابـة وسـيلة اإلصـاح الشـامل لمنتـدى اإلنترنـت 
العالمي لمكافحـة اإلرهـاب )GIFCT(. وفي إطار عملية اإلصاح الشـامل هـذه، تعددت 
صاحيات منتـدى اإلنترنت العالمي لمكافحـة اإلرهاب )GIFCT( وشـملت مجموعة من 
األنشـطة الوقائيـة وتدابيـر االسـتجابة واألنشـطة التعليميـة الازمـة لمكافحـة التطـرف 
العنيـف والمعلومات المضللـة عبـر اإلنترنت.171 وتطـرح جهـود نيوزيلندا للمشـاركة في 
رعاية مجموعة مـن المبادرات العالميـة عبر القطاعات نهًجـا أفقًيا أكثر لحوكمة اسـتخدام 
واالسـتخبارات  األمـن  هيـاكل  النهـج  هـذا  ويشـمل  التكنولوجيـا.  لمنصـات  المتطرفيـن 
األكاديميـة  واألوسـاط  الممارسـين  تجمـع  التـي  المبـادرات  إلـى  باإلضافـة  التقليديـة 
الضـار  المحتـوى  لمواجهـة  اسـتجابات  لصياغـة  التكنولوجيـا  وقـادة  السياسـات   وصنـاع 

عبر اإلنترنت.

المملكة المتحدة
يتبـع نهج المملكـة المتحدة فـي مكافحة االسـتخدام المتطـرف للمنصات عبـر اإلنترنت 
نمًطـا تقليدًيـا للحوكمـة تتولى فيـه مؤسسـات الدولـة زمـام األمـور. ووزارة الداخلية هي 
المؤسسـة المركزية المسـؤولة عن تشـريعات مكافحـة اإلرهـاب، وذلك بالتنسـيق أيًضا 
مع مقر االتصاالت الحكومية والمؤسسـات األمنية واالسـتخباراتية في الباد. وأنشأت 
وزارة الداخليـة أيًضـا هيئـات تعاونيـة مـع مؤسسـات حكوميـة أخـرى )غالًبـا وزارة الرقميـة 
والثقافـة واإلعـام والرياضـة( والبرلمـان، مثـل مجلـس المملكـة المتحـدة لألمـان علـى 

اإلنترنت والمكتب الوطني األمني لمكافحة اإلرهاب ومفوضية مكافحة التطرف.172

ويدور النشـاط المركـزي لنهـج المملكة المتحـدة فـي مواجهـة المعلومـات المضللة عبر 
اإلنترنـت حـول تنظيـم وسـائل التواصـل االجتماعـي ومنصـات التكنولوجيـا. وحـدد كتاب 
حالـة   ،2019 أبريـل  فـي  ُنشـر  الـذي  اإلنترنـت،  علـى  األضـرار  بشـأن  األبيـض  الحكومـة 
نموذجيـة شـاملة لمزيد مـن التنظيـم الوطني لوسـائل التواصـل االجتماعي.173 وحسـب 
التواصـل االجتماعـي وشـركات  الجديـد، سـوف تتحمـل وسـائل  التنظيمـي  هـذا اإلطـار 
 Ofcom وتتولـى  مسـتخدميها،  رعايـة  فـي  يتمثـل  جديـًدا  قانونًيـا  واجًبـا  التكنولوجيـا 
تنفيـذه بصفتهـا الهيئـة التنظيميـة لاتصـاالت فـي المملكـة المتحـدة. وسـوف تفـرض 
هيئـة Ofcom علـى المنصـات عقوبـات ماليـة وتقنيـة – يمكـن حظـر مواقع الويـب على 
مسـتوى مزود خدمة اإلنترنت وفـرض غرامة تصـل إلى ٪4 مـن إيراداتهـا العالمية – عند 
عـدم االمتثـال إلطـار العمـل وانتهـاك واجـب الرعايـة القانونـي.174 وفـي وقـت كتابـة هذا 
التقرير، تأخر مشـروع قانـون األضرار علـى اإلنترنت، التنفيذ التشـريعي للكتـاب األبيض، 

لعدة سنوات.175

Global Internet Forum to Counter Terrorism, ”Next Steps for GIFCT” )23 سبتمبر 2019(. متاح:   171
.https://gifct.org/press/next-steps-gifct/

Gov.uk, UK Council for Internet Safety. متاح:   172
 https://www.gov.uk/government/organisations/uk-council-for-internet-safety؛ 

Gov.uk, Commission for Countering Extremism. متاح: 
 https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-countering-extremism؛ 

Gov.uk, National Counter Terrorism Security Office. متاح: 
.https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office

https://assets.publishing.service.gov.uk/ :ابريل 2019(. متاح( HM Government, ‘Online Harms White Paper’  173
.government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf

“BBC ،Crawford, A., ”Online Harms bill: Warning over ‘unacceptable’ delay )29 يونيو 2020(. متاح:   174
.https://www.bbc.co.uk/news/technology-53222665

المرجع نفسه.   175
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وفـي ينايـر 2018، أعلنـت حكومـة المملكـة المتحـدة آنـذاك عـن إنشـاء وحـدة اتصـاالت 
األمـن القومـي لتضييـق الخناق علـى انتشـار األخبـار المزيفـة والمعلومـات المضللة.176 
وجـاء اإلعـان وسـط منـاخ سياسـي كانت ُتمـارس فيـه ضغـوط علـى الحكومـة للتحقيق 
فـي مزاعـم البوتـات الروسـية ومـزارع اإلنترنـت التـي تحـرف الخطـاب عبـر اإلنترنـت فيمـا 
يتعلق باسـتفتاء خـروج بريطانيـا من االتحـاد األوروبـي عـام 177.2016 ولكن لـم تظهر أي 
تفاصيـل أخـرى بخصـوص وحـدة اتصـاالت األمـن القومـي وال توجـد نتائـج بحـث متاحـة 

على موقع الحكومة البريطانية اإللكتروني، ما يشير إلى أن المشروع قد أغِلق.

والتـزال نظريـات مؤامـرة QAnon وكوفيـد-19 تكتسـب زخًمـا فـي المملكـة المتحـدة، 
انتشـار  لمواجهـة  وقويـة  إسـتراتيجية  اسـتجابة  تنسـيق  إلـى  عاجـًا  الحكومـة  وتحتـاج 

المعلومات الخاطئة الخطيرة عبر اإلنترنت.

المديرية التنفيذية للجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
 )UN CTED( أنِشـئت المديريـة التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهاب التابعـة لألمم المتحـدة
بموجـب قـرار مجلـس أمـن األمـم المتحـدة رقـم 1535 )2004( كهيئـة خبـراء لدعـم لجنـة 
مكافحـة اإلرهـاب التابعـة لمجلـس األمـن )CTC(.178 وكان هدفهـا تقييـم تنفيـذ الـدول 
اإلرهـاب ودعـم  األمـن بشـأن مكافحـة  لقـرارات مجلـس  المتحـدة  األمـم  األعضـاء فـي 
لألمـم  التابعـة  اإلرهـاب  مكافحـة  للجنـة  التنفيذيـة  المديريـة  وتعمـل  بالحـوار.  جهودهـا 
المتحـدة )UN CTED( عن كثب مع مجلس األمن والقطاع الخاص – والسـيما شـركات 

وسائل التواصل االجتماعي ومزودي منصات االنترنت – ومنظمات المجتمع المدني.

 )UN CTED( تشـعر المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة لألمـم المتحـدة
تنبيـه  وفـي  سياسـية.  أهـداف  لتحقيـق  المضللـة  المعلومـات  اسـتخدام  إزاء  بالقلـق 
اتجاهها لشـهر يوليو 2020، كتبـت: “حذرت الدول األعضـاء والباحثون مـن أن اإلرهابيين 
اليمينيين المتطرفين يسـتخدمون نظريات المؤامرة المتعلقة بكوفيد-19 والمعلومات 
المؤامـرات  لتأجيـج  السـعي  عـن  فضـًا  األمـوال،  وجمـع  والتجنيـد  للردكلـة  المضللـة 
والهجمـات.”179 ومصـدر القلـق أن الخـوف الناجم عـن كوفيـد-19 أثبت أنـه أرض خصبة 
لتجنيـد المنظمات اإلرهابيـة اليمينية، وقد تصبـح نظريات المؤامرة بمثابـة “مضاعفات 

تطرف” لها.180

وفـي محاولة لمعالجـة المعلومـات المضللـة المتعلقة بفيـروس كورونـا، أطلقت األمم 
المتحـدة مبـادرة Share Verified Initiative بالتعـاون مـع منظمـات أخـرى. والغرض من 
المجتمعـات  حـول كوفيـد-19 ومناشـدة  الموثوقـة  المعلومـات  المبـادرة هـو مشـاركة 
المعلومـات  إلـى حقائـق، وبالتالـي مكافحـة  المسـتندة  المعلومـات  المحليـة لمشـاركة 
ومبـادرات  الخـاص  القطـاع  مبـادرات  جانـب  إلـى  هـذا  كوفيـد-181.19  عـن  المضللـة 

الدول األعضاء.

https://www.bbc.com/news/uk- :29 يناير 2018(. متاح( ،BBC ”,”Government announces anti-fake news unit  176
.politics-42791218

 ”Disinformation and ‘fake news’: Interim Report: Fifth Report of Session 2017–19“  177 
House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee. متاح: 

.https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/363.pdf
 Chowdhury Fink, N., ”Meeting the challenge: A guide to United Nations  178

counterterrorism activities,“ International Peace Institute )2012(, p.45. متاح: 
.https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/ebook_guide_to_un_counterterrorism.pdf

 United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, ”Member States Concerned  179
“by the Growing and Increasingly Transnational Threat of Extreme Right-Wing Terrorism )يوليو p.1 ،)2020. متاح: 

.https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/07/CTED_Trends_Alert_Extreme_Right-Wing_Terrorism_JULY.pdf
المرجع نفسه.  180

 United Nations Department of Global Communications, ”‘Verified’ initiative aims to floor digital space with facts amid  181
https://www.un.org/en/coronavirus/%E2%80%98verified%E2%80%99- :28 مايو 2020(. متاح( ،COVID-19 crisis“

.initiative-aims-flood-digital-space-facts-amid-covid-19-crisis
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الواليات المتحدة
المنصـات  إسـاءة اسـتخدام  المتحـدة فـي مكافحـة  الواليـات  نهـج سياسـة  لقـد تدهـور 
الواليـات  أن  والدولـي. ومـع  الوطنـي  الصعيديـن  ترامـب علـى  إدارة  التكنولوجيـة خـال 
المتحـدة األمريكيـة قـد شـاركت فـي رعايـة العديـد مـن المبـادرات علـى مسـتوى بلـدان 
عديـدة، مثـل Tech Against Terrorism )التكنولوجيـا فـي مواجهـة اإلرهـاب( والمنتـدى 
المخلصـة لمكافحـة  الجهـود  ترامـب جميـع  إدارة  العالمـي لمكافحـة اإلرهـاب، قوضـت 

انتشار نظريات المؤامرة عبر اإلنترنت. 

وفيمـا يتعلـق بسياسـتها الوطنيـة التاريخيـة، كانـت وزارة األمـن الداخلـي )DHS(، ووزارة 
العـدل، ومكتـب التحقيقـات الفيدرالـي، والمركـز الوطنـي لمكافحـة اإلرهـاب، ومجلـس 
األمـن القومـي والكونغـرس، وغيرهم، في طليعـة جهود االسـتجابة.182 ومن األسـاليب 

التي ُجربت “الرسائل المضادة، وجلسات التوعية، والشراكات، والتشريعات.”183

بهـدف  العنيـف  التطـرف  مكافحـة  عمـل  فرقـة  أوبامـا  إدارة  أنشـأت   ،2011 عـام  وفـي 
“توحيـد الجهـود المحليـة لمكافحة التطـرف العنيـف”.184 وكان الهـدف من فرقـة العمل 
أن تجمـع بين الممارسـين من الهيئـات المذكورة أعاه لتنسـيق المشـاركة مـع المجتمع 
المدنـي، وتطوير نماذج التدخـل، وإيجاد اسـتثمارات في البحوث والنهـوض باالتصاالت 
واالسـتراتيجيات الرقميـة.185 ولكـن، في أوائل عـام 2017، نظـر ترامب في إعـادة هيكلة 
فرقـة العمـل إلزالـة إرهـاب التفـوق األبيض مـن نطـاق اختصاصهـا، وإعـادة تسـمية هذا 
البرنامج باسـم “مكافحة التطرف اإلسـامي الراديكالـي”.186 وعاوة علـى ذلك، ُقطعت 
جميـع التمويـات المخصصـة لبرامـج مكافحـة التطـرف العنيـف مـن الميزانيـة التـي تـم 
أكتوبـر 2018، توقـف نشـاط فرقـة  أواخـر  ربيـع 187.2017 وبحلـول  الكشـف عنهـا فـي 

العمل النتهاء التمويل و “عاد الموظفون إلى وكاالتهم وإداراتهم األصلية.”188

وتكشـف تصرفـات ترامـب عـن عـداء عميـق لجهـود مكافحـة التطـرف العنيـف عموًمـا، 
المدنـي  المجتمـع  مـع  والمشـاركة  المجتمعـي  التواصـل  إلـى  تهـدف  التـي  والسـيما 
المحلـي والتي تسـتهدف اليميـن المتطـرف واإلرهـاب العنصـري األبيض. وعلى سـبيل 
المثـال، كانت مبـادرة “الحياة بعـد الكراهيـة” من المبـادرات التـي تلقت تمويًا مـن وزارة 
األمـن الداخلـي )DHS(، وهـي مبـادرة تعمـل مـع األفـراد لمسـاعدتهم علـى االنشـقاق 
عـن مجموعـات البيـض العنصريـة والنازييـن الجدد.189 وكشـف قطـع التمويـل وتقليص 
الصاحيـات السـتبعاد التفوق األبيـض من جهـود الواليات المتحـدة األمريكيـة عن دعم 

إدارة ترامب الضمني ألعمال البيض العنصريين واألعمال اإلرهابية العنصرية.

وإذا فشـلت إدارة بايـدن القادمـة في وضـع اسـتراتيجية قويـة لمواجهة المحتـوى الخطير 
علـى اإلنترنت، فقد تكـون العواقـب العالمية مهلكـة. ورأينا فـي تمرد 6 ينايـر 2021 في 
مبنـى الكابيتـول أن الميليشـيات المسـلحة كانـت تسـتعد للهجـوم فـي حفـل التنصيـب 
الرئاسـي، وانتشـرت مسـيرات QAnon ومناهضة الكمامات في جميع أنحاء الباد وفي 
جميـع أنحـاء العالـم، وسـوف يفضـي االنتشـار الجامـح لنظريـات المؤامـرة إلـى تداعيـات 

مرعبة ومأساوية في عالم الواقع. 

 Alexander, A., ”A Plan for Preventing and Countering Terrorist and Violent Extremist Exploitation of Information  182
 and Communications Technology in America,“ George Washington University Program on Extremism )2019(, p.5.
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.Countering%20Terrorist%20and%20Violent%20Extremist.pdf
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“Department of Homeland Security, ”Countering Violent Extremism Task Force، متاح:   184

.https://www.dhs.gov/cve/task-force
المرجع نفسه.   185

 Reuters ،Ainsley, J. et al., ”Exclusive: Trump to focus counter-extremism program solely on Islam – sources“  186
https://www.reuters.com/article/idUSKBN15G5VO?feedType=RSS&feedName=topNews&u :3 فبراير 2017(. متاح(

.tm_source=twitter&utm_medium=Social
“Reuters ،Ainsley, J., ”White House budget slashes ‘countering violent extremism’ grants )23 مايو 2017(. متاح:   187
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اإلشراف على محتوى نظرية المؤامرة في الواليات المتحدة: 
أسئلة وتحديات أخالقية

في 8 أغسـطس 2018، قام يوتيوب وفيسبوك وآبل و Spotify بإزالة محتوى اإلنترنت 
الـذي وضعـه ُمنّظـر المؤامـرات اليمينـي المتطـرف ومضيـف البرامـج الحواريـة اإلذاعيـة 
أليكـس جونز، بمـا في ذلـك مقاطـع مـن برنامجـه اإلذاعـي الهاتفـي InfoWars.190 وكان 
السـبب المنطقي إلزالته أن جونز انتهك شروط خدمة الشركات بشـأن خطاب الكراهية، 
بزعمـه أن الـدول األوروبيـة معرضـة لخطـر “اسـتياء المهاجريـن المسـلمين عليهـا”.191 
وفي الشـهر التالـي، أوقـف تويتر حسـابات جونـز وحسـابات InfoWars الخاصة بـه إيقاًفا 
دائًما، بعـد أن ادعى جونز أن الرئيس السـابق بـاراك أوبامـا كان “زعيم القاعـدة العالمي”، 
وتدميـر  األطفـال  علـى  الجنسـي  لاعتـداء  شـريرة  مؤامـرة  ]هـو[  الجنسـي  “التحـول  وأن 

األطفال.”192

التواصـل  وسـائل  منصـات  علـى  للظهـور  طرًقـا  وتكـراًرا  مـراًرا  جونـز  وجـد  ذلـك،  ومـع 
 Infowars is“ االجتماعـي، على سـبيل المثال البث المباشـر على فيسـبوك مـن صفحـة
Back” التي أنشـئت حديًثا فـي مايو 193،2019 ومن خال اسـتضافته على البودكاسـت 
هـذا  كتابـة  وقـت  194.2020وفـي  أكتوبـر  فـي   The Joe Rogan Show الشـهرة ذائـع 
التقرير، كان جونز ال يـزال يدير واجهة متجـر InfoWars في أمازون، ويبيـع منها مكمات 
الفيتامينـات ومنتجـات البقـاء على قيـد الحيـاة،195 والتي تضمنـت في وقت مـا معجون 
أسـنان فضـي غروانـي ادعـى أنـه يعالـج فيـروس كورونـا.196 وال يـزال مـن الممكـن نشـر 
المحتـوى مـن موقـع InfoWars ومن البرنامـج الحـواري اليومي علـى فيسـبوك و تويتر. 
مـع  السـياق  خـارج  فكاهـي   InfoWars مقطـع  مشـاركة  مـن  بنفسـي  تمكنـت  ولقـد 
أصدقائي وزمائي على وسـائل التواصل االجتماعي.197 وكان الحظر أيًضا من األسـباب 
التـي دفعـت جونـز للبحـث عـن منصـات جديـدة ليـزداد أتباعـه عـدًدا؛ علـى سـبيل المثـال، 
زاد عـدد متابعيـه علـى انسـتغرام بنسـبة ٪57 علـى مـدار سـبعة أشـهر بعـد حظـره علـى 

فيسبوك.198

ويأتـي حظـر محتـوى نظريـة المؤامـرة أو اإلشـراف عليـه أو إزالتـه عبـر اإلنترنـت محفوًفـا 
بالتحديات االجتماعية والقانونية واألخاقية. وليس لهذه المشـكلة حل نهائي أو سـهل. 
وسـوف يلقـي هـذا التحليـل نظـرة علـى دور نظريـات المؤامـرة فـي الخطـاب الثقافـي، 
وتأثيـرات تحـول نظريـة المؤامـرة إلـى سـلع ُتبـاع وكيـف تحولـت نظريـات المؤامـرة مـن 
كونها مضادة للثقافة إلى مرئية للغاية في خطـاب اليوم. وتتناول المقالة ثاثة تحديات 
أخاقيـة إلدارة محتـوى نظريـة المؤامـرة علـى اإلنترنـت: إذا كان ينبغي أن تعمل شـركات 
التواصل االجتماعي كحراس بوابات، وإذا كانت إدارة التنظير لفكر المؤامرة تسـبب ضرًرا 

وكيف نتعامل مع إدارة محتوى نظرية المؤامرة كنوع من الترفيه.

ويمكـن تعريـف نظريـات المؤامـرة بأنها نوع مـن التنظيـر حول أحـداث الماضـي والحاضر 
في العالـم والتي تقـوم على عـدد مـن المفاهيـم المتداخلة، هـي: أن األفعـال واألحداث 
تتسـم بالقصـد والسـرية والخـداع؛ أن المصادفـة والتفسـيرات البنيوية مسـتحيلة، وبداًل 
للغايـة  مفصلـة  األحـداث  تفسـيرات  أن  والترابـط؛  بالسـببية  األحـداث  د  ُتحـدَّ ذلـك  مـن 
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ومعقدة؛ وتفسـيرات األحداث مبنية على مزيج من الحقيقة والخيـال.199 ولكن إذا نظرنا 
في تحديـات إدارة محتـوى نظريـة المؤامرة علـى اإلنترنت وحظـره، ربما يكـون أهم جانب 

في نظريات المؤامرة هو طبيعتها المنتجة.

ونحـن، بطبيعتنـا المنتجـة، نشـير إلـى الطـرق التـي تنتـج بهـا نظريـات المؤامـرة الهويـات 
للمؤامـرات  والتنظيـر  وثقافيـة مهمـة.  اجتماعيـة وسياسـية  تعمـل كمحـركات  وبالتالـي 
ويعبـر  الفعليـة  والسياسـية  والثقافيـة  االجتماعيـة  القلـق  ودواعـي  المخـاوف  “يجسـد 
باسـم نظريـة  الذيـن شـنوا هجمـات  الحـال فـي حـاالت األشـخاص  عنهـا”،200 كمـا هـو 
بشـأن  مخاوفهـم  ووجـدت  أعـاه،  التقريـر  فـي  بحثناهـا  وقـد  العظيـم”،  “االسـتبدال 
االنخفـاض النسـبي فـي عـدد السـكان البيـض تفسـيًرا موهوًمـا لهـا وتعبيـًرا عنيًفـا عنها. 
وُيفـرخ تنظير المؤامـرات هويـات قوية لـكل مـن الـذات – “الوطنييـن” أو “المتمردين” – 
والمتآمريـن – كائنات شـريرة “يخططـون السـتعباد الـذات أو تدميرها”.201 وهكـذا، يفرخ 
العـداء والشـر والنضـال والخـاص،  الثقافـي هويـات جماعيـة أساسـها  المؤامـرة  عمـل 

فضًا عن تحديد “من نحن” بعمق.

ولهـذا السـبب، دارت نظريـات المؤامـرة علـى مـر الزمـن حـول تعريـف الـذات فـي خطاب 
النخبة. وعلى سـبيل المثـال، ظهر الرعـب األحمر في أمريـكا في الخمسـينيات من القرن 
أن  والروحيـة  السياسـية واالجتماعيـة  المؤسسـة  بـارزون فـي  أعضـاء  واعتقـد  الماضـي، 
هناك جهًدا شـيوعًيا منسـًقا لتقويـض األمـة وتدميرها في نهايـة المطاف، وشـغل حيًزا 
فـي الخطـاب السـائد الـذي ترعـاه النخبـة، والقـى قبـواًل شـديًدا. وبمـرور الوقـت، حسـب 
 The Stigmatization of Conspiracy Theory since ما جـاء فـي كتـاب كاثرينـا ثالمـان
the 1950s )وصـم نظريـة المؤامـرة منـذ خمسـينيات القـرن الماضـي(، أصبـح نمـوذج 
نظريـة المؤامرة المعرفـي أكثر تهميًشـا وأشـد وصًما.202 وشـرحت النظريـات األكاديمية 
المتعلقـة بنظريـة المؤامـرة، بنـاًء علـى التصـور المفاهيمي لـكارل بوبـر، نظريـة المؤامرة 
المحـوري،  ريتشـارد هوفسـتاتر  المثـال، عمـل  زائفـة – منهـا علـى سـبيل  بعلـوم فرديـة 
The Paranoid Style in American Politics )أسـلوب جنـون العظمـة فـي السياسـة 
األمريكيـة( – باعتبـاره “وسـيلة للدفـاع عـن العلـوم حينمـا تأثـرت أقسـام الجامعـات فـي 
جميـع أنحاء البـاد بالبحـث عـن المخربيـن الشـيوعيين”.203 وبمـرور الوقت، تهـاوى تنظير 
المؤامـرات علـى طـول الحـدود المعرفيـة الراسـخة لإلدمـاج واإلقصـاء، مـا دفـع بتنظيـر 
المؤامـرات مـن داخـل الخطـاب السـائد المقبـول إلـى أطـراف المجتمـع “التـي نـال منهـا 

جنون العظمة”.

المؤامـرة  نظريـات  بـأن  القائلـة  باركـون  مايـكل  نظريـة  نقبـل  قـد  سـبق  مـا  علـى  وبنـاًء 
يمكـن فهمها علـى أنهـا “مـن المعـارف الموصومـة … ]وهـي[ ادعـاءات معرفيـة قابلتها 
بالتجاهـل  االدعـاءات  هـذه  صحـة  مـن  التحقـق  فـي  عليهـا  ل  نعـوِّ التـي  المؤسسـات 
والرفـض.”204 فالجامعـات ووسـائل اإلعـام والسـلطات الدينيـة والمجتمع الطبـي كلها 
أمثلـة علـى “المؤسسـات ]التـي[ تقـدم أشـكااًل مـن “الشـهادات” الضمنيـة أو الصريحـة 
بأن بعض األفـكار أو المعتقـدات أو تأكيـدات الحقائق يمكـن التعويل عليهـا.”205 ولذلك 
تلعـب نظريـات المؤامـرة دوًرا في النضـال لتحديد مـا ُيعد من قبيـل المعرفة المشـروعة 
وما ُيعد من قبيل المعرفة غير المشـروعة في الخطاب الثقافي، وهو خطاب “يتفاوض 
بشـأن ما يمكن قوله وما ال يمكن قوله، ويخلص الشـرعي من غير الشـرعي”.206 وهذه 
الحدود ليست ثابتة، وإنما مرنة وغير ثابتة، والتفاوض عليها دائم ال ينقطع وتتحول عبر 

الزمان والمكان.
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وإذا اعتبرنا نظريات المؤامرة كتلك التي تفرخ هويات اجتماعية وثقافية وتلك التي شـاع 
فهمها علـى أنهـا معرفة غيـر مشـروعة وموصومة، عندئذ سـوف نبـدأ فهم السـبب في 
ظهور ما تسـميه ثالمان “خطاًبـا مضاًدا حقيقًيا حـول نظرية المؤامرة وثقافـة المؤمراتي 
المضـادة”.207 وقد أدى ذلك إلى انتشـار “نظريـات المؤامـرة الفائقة”، التـي تتداخل فيها 
المؤامـرات المتعـددة بعضهـا في بعـض إلنشـاء شـبكة معقـدة ومترامية األطـراف من 
الفاعليـن المتآمريـن فـي جميـع أنحـاء العالـم. ونشـر نظريـات المؤامـرة الفائقة فـي أواخر 
رو مؤامرات “المشـاهير”، مثل ديفيد آيك، وتسـارعت في الوصول  القرن العشـرين منظِّ
إليها مع ظهور اإلنترنت ووسـائل التواصل االجتماعي في العقود الثاثة الماضية، مثل 

.QAnon و صعود Alex Jones لـ InfoWars ما نراه في

وفي الواقع، من أهـم جوانب النجاح في نظريات المؤامرة تهميـش مزاعم المؤامراتيين 
ووصمهـا باسـتمرار. وتزدهـر الثقافة المضـادة على وضعهـا الخارجي، وتتسـلل إلى قلب 
مخاوف أولئـك الذين يعّرفون أنفسـهم أيًضا من وضعهم الخارجـي أو من وضع المفكر 
الناقـد. وفـي الواقـع، ُيعـد إقصـاء نظريـة المؤامـرة مـن الخطـاب الثقافـي السـائد بمثابة 

برهان على استمرار تواطؤ النخب والمؤسسات المهيمنة.

التلفزيونيـة  البرامـج   – المؤامـرة  نظريـات  ُتظهـر  التـي  الشـعبية  الثقافـة  ويشـير صعـود 
مسـتوى  علـى  مبيًعـا  األكثـر  والمؤلفـات   ،Stranger Things و  The X-Files مثـل 
العالـم مثـل The Da Vinci Code للكاتـب دان بـراون – فـي أواخـر القـرن العشـرين إلـى 
العمليـة التـي شـاع بهـا تنظيـر المؤامـرات فوجـد سـبيًا إلـى العامـة.208 وتجلـى تأثيرهـا 
في التآلـف االجتماعي واسـع النطـاق مع ثقافـة نظريـة المؤامرة: عبـر الثقافة الشـعبية، 
أصبـح الجمهور علـى دراية بــ “أسـلوب الخطـاب وطريقتـه والعبـارات والوسـائل المتكررة 
فـي نظريـات المؤامـرة”، حتـى تزايد ظهـور نظريـات المؤامرة فـي المجـال العـام وال تزال 
تحتفـظ بجاذبيتهـا “كنمـوذج مفاهيمـي” لتنـاول األحـداث فـي العالـم.209 وحسـب كليـر 
بيرشـال، أصبحت نظريات المؤامرة “اآلن جزًءا من اسـتجابتنا الجماعية لألحداث المحلية 

والعالمية”.210

االجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل  اإلنترنـت  علـى  الثقافـي  الخطـاب  تـداول  لتزايـد  ونظـًرا 
أصبح تنظيـر المؤامرات سـلعة شـغلت بالمثـل حيًزا علـى اإلنترنت. وشـهد العقـد الثاني 
المؤامـرة،  ومنظـري  اإلنترنـت  علـى  المحرضيـن  والعشـرين صعـود  الحـادي  القـرن  مـن 
مثـل أليكس جونـز ودونالد ترامـب وميلـو يانوبولـوس، الذين اسـتفادوا فعلًيا مـن ترويج 
نظريـات المؤامرة وإعـادة تأكيد وضعهـم الخارجـي المزعـوم.211 وتؤكد ثالمـان أن “بارتداء 
ثوب قاضي الحقيقة الذي ال يلين في مواجهة وسـائل اإلعام التقليدية )جونز(، بصفته 
دخيًا على سياسـة واشـنطن يتحدى النخبة التآمرية والفاسـدة )ترامـب(، وباعتباره مهرًجا 
ثقافًيا يمينًيـا )يانوبولوس(، تمكن الثاثـة جميًعا من تحويل وصمة نظريـة المؤامرة إلى 

رأس مال اجتماعي واقتصادي”.212

وتزحزحـت نظريـة المؤامـرة عندئذ عن مجـاالت الثقافـة المضـادة وظهرت مـرة أخرى في 
الخطـاب الثقافـي الواسـع االنتشـار علـى مـدى العقـد الماضـي أو نحـو ذلـك. ويوضـح 
التقرير أعاه أن وسـائل التواصل االجتماعي تلعب دوًرا ال جدال فيه في تصنيع نظريات 
المؤامرة ونشرها واسـتهاكها. ويشـير ما حققه منظرو المؤامرة “المحترفين” من نجاح 
نقدي هائل عبـر اإلنترنت مثل جونز إلـى أن نظرية المؤامرة صناعٌة تحظى بحضور واسـع 

النطاق تستطيع أن تجني من ورائه أرباًحا طائلة.

ولو ُيوضع هذا اإلطار في مكانه الطبيعي، يمكننا أن نبدأ التفكير في تداعيات وتحديات 
اإلدارة الصارمة لمحتوى نظرية المؤامرة على االنترنت أو حظره.
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أينبغي أن تقف شركات التواصل االجتماعي على أبواب تنظير 
المؤامرات تحرسها؟

أخـذت شـركات التواصـل االجتماعـي، منـذ سـنين، علـى عاتقهـا مراقبـة المحتـوى الضـار 
علـى منصاتهـا. ورأينـا فيما سـبق اإلجـراءات التي اتخذتهـا منصـات عديدة إلزالـة محتوى 
InfoWars فـي منتصـف عـام 2018. وفـي عـام 2019، أزال انسـتغرام وفيسـبوك عـن 
منصاتهمـا عـدًدا مـن منظـري المؤامـرات مـن اليميـن المتطـرف، ومنهـم يانوبولـوس، 
وبـول جوزيـف واتسـون، ولـورا لومـر.213 وفـي أغسـطس 2020، توسـع فيسـبوك فـي 
سياسته لتشمل “شبكات المؤامرات التي تحرض على العنف” مثل QAnon.214 وعلق 

تويتر دونالد ترامب تعليًقا دائًما في أوائل يناير 2021.

ومع أن هـؤالء قـد أفرخوا نظريـات المؤامـرة ووزعوها واسـتفادوا منهـا، لم تكـن إزالتهم 
شـروط  كانتهـاك  “مرافقـة”  لقضايـا  الغالـب  فـي  إال  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـن 
الخدمـة للتحريـض علـى العنـف أو خطـاب الكراهيـة أو التحـرش. وفـي النهايـة، ال تتدخـل 
هذه المنصات في إدارة تنظير المؤامرات على اإلنترنت ما لم يحرض أو يحض مباشـرة 

على العنف.

وفيمـا يلـي توضيـح سـبب عـدم قيـام جـاك دورسـي بحظـر جونـز مـن تويتـر فـي البدايـة: 
“لم نعلق أليكـس جونـز وال Infowars أمس. ونعرف أن هـذا األمر صعب علـى كثيرين، 
ولكـن السـبب بسـيط: إنـه لـم ينتهـك قواعدنـا. وسـوف نفـرض األمـر إذا فعـل ذلك … 
وحسابات جونز، كغيرها، يمكنها إثارة القضايا ونشر شائعات ال أساس لها في كثير من 
األحيـان، لذلـك من المهـم جـًدا أن يقـوم الصحفيـون بتوثيق هـذه المعلومـات والتحقق 
منهـا ودحضها مباشـرة ليتمكـن الناس مـن تكوين آرائهـم الخاصـة بهم. وهـذا أفضل ما 
يعزز الحـوار العام.”215 ولقـد ُفسـر التعديل األول تفسـيًرا ليبرالًيا يعني أن رؤسـاء وسـائل 
التواصـل االجتماعـي التنفيذييـن يمكنهـم غالًبـا التعامـل مـع نظريـات المؤامرة علـى أنها 

مجرد رأي آخر في سوق األفكار.

وهـذا يفتـح البـاب لعـدد مـن القضايـا األخاقيـة الشـائكة. أواًل، يضـع الشـركات كحراس 
التواصـل  وسـائل  منصـات  النهايـة،  وفـي  والثقافـي.  االجتماعـي  الخطـاب  يراقبـون 
االجتماعي ليسـت سـوى شـركات تعمل مـن أجل الربـح فقط. وَيصعـب التذرع بـأن مثل 
هـؤالء األفـراد والشـركات يجـب أن يمارسـوا مثـل هـذه السـلطة علـى الخطـاب والصحـة 

العامة والسامة العامة، أو أن المصلحة العامة في القلب.

ثانًيـا، حسـب مـا رأينـا أعـاه، يمكـن أن ُتفهـم نظريـات المؤامـرة علـى أنهـا مـن المعـارف 
الموصومـة بالعـار. وهـذا يعنـي أن أي معرفـة تنبذهـا المؤسسـات قـد توصـم بأنهـا من 
فـي  ثقتهـم  بعـدم  السـود  شـعور  استشـرى  المثـال،  سـبيل  وعلـى  المؤامـرة.  نظريـات 
المؤسسـة الطبيـة فـي الواليـات المتحـدة،216 ألن المتخصصيـن الطبيين لـم يكفوا عن 
افتراضـات عصـر العبوديـة بـأن السـود ال يشـعرون باأللـم217 وال بالتجـارب الطبيـة غيـر 
األخاقيـة مثـل تجربـة توسـكيجي لمـرض الزهـري.218 ولـم تبـدأ المؤسسـات األكاديمية 
والعلميـة واإلعامية تأكيـد هذا الواقـع إال مؤخًرا؛ وقبـل القيام بذلـك، كان من الممكن 
وسـائل  تصبـح  وعندمـا  المؤامـرات.  تنظيـر  بـاب  مـن  أنهـا  بحجـة  المعرفـة  هـذه  إبطـال 
التواصل االجتماعي حراَس الخطاب الُجدد، يصبح السـؤال المطروح هل ينبغي تقليص 
نظريات المؤامرة، وإذا كان األمر هكذا، كيف نفعل ذلك وال نخاطر بحرية المستخدمين 

في التعبير.

https://www.theatlantic.com/ :مايو 2018(. متاح( The Atlantic ،”Instagram and Facebook Ban Far-Right Extremists“  213
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.https://twitter.com/jack/status/1026984249960755200 :انظر  215
 ،Armstrong, K. et al., ”Racial/Ethnic Differences in Physician Distrust in the United States“  216 

 )American Journal of Public Health, 97:7 )2007. متاح: /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1913079؛ 
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.https://www.mcgill.ca/oss/article/history/40-years-human-experimentation-america-tuskegee-study

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/05/instagram-and-facebook-ban-far-right-extremists/588607/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/05/instagram-and-facebook-ban-far-right-extremists/588607/
https://about.fb.com/news/2020/08/addressing-movements-and-organizations-tied-to-violence/
https://twitter.com/jack/status/1026984249960755200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1913079/
https://thehill.com/blogs/pundits-blog/healthcare/347780-black-americans-dont-have-trust-in-our-healthcare-system
https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/race-pains
https://www.mcgill.ca/oss/article/history/40-years-human-experimentation-america-tuskegee-study


40

نظريات المؤامرة والراديكالية والوسائط الرقمية

وأخيـًرا وفـي هـذا الصـدد، ال يمكـن التدخـل بطريقـة أخاقية فـي تنظيـر المؤامـرات على 
اإلنترنـت إال حينمـا يعدو إلـى أذى آخـر، مثـل خطـاب الكراهية والتحـرش وحتـى التحريض 
على العنـف. وغالًبا مـا يكون هـذا النهج “محـدوًدا جـًدا ومتأخًرا جًدا”، حسـب مـا رأينا في 
ظاهـرة QAnon. واإلخفـاق فـي إبطـال هـذه النظريـة بشـكل كاٍف، وفـي الواقـع، دفـع 
المستخدمين نحو محتوى QAnon يعنيان أن اإلجراءات الصارمة التي تتخذها المنصات 
جاءت بعـد فـوات األوان.219 ولـم يأِت الحظـر الجماعـي لترامب والحسـابات األخـرى التي 
تنشـر نظريـات المؤامـرة إال بعد أحداث الشـغب فـي 6 ينايـر 2021 فـي مبنـى الكابيتول 
األمريكـي وانتخابـات عامـة متفرقـة انُتخـب فيهـا أحـد مؤيـدي QAnon للكونغـرس،220 
اتخـاذ  التباطـؤ فـي  أو  التقاعـس  العالـم جـراء  التـي تدمـر  التداعيـات  وهمـا مثـاالن علـى 

اإلجراءات الازمة.

هل مراقبة نظريات المؤامرة على اإلنترنت تتسبب في المزيد 
من الضرر؟

أو  الرئيسـية  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  منصـات  علـى  المؤامـرات  ـري  منظِّ إدارة  إن 
إزالتهـم عنهـا تـؤدي إلـى نتيجتيـن تلقائيتيـن، وبـذات القـدر مـن الخطـورة إذا جـاز التعبيـر. 
وحسب ما رأينا أعاه، شركات وسائل التواصل االجتماعي ال يسعها إال أن تدير نظريات 
المؤامـرة عبر اإلنترنـت بطريقـة أخاقيـة لحماية أشـكال معينة مـن المعرفـة الموصومة 
بالعار، بمجرد التهديـد بإلحاق الضرر بعالم الواقع أو وقوعه فعلًيـا. وحينما ُطرد جونز من 
وسـائل التواصل االجتماعي، كان الضرر قد وقع بالفعل: كانت شـهرته قـد ذاعت عالمًيا 
بالفعل، ومضت سنوات على ظهور محتواه وانتشـاره، وعرف السبيل إلى الثراء المالي. 
وهـذا مـن رأس المـال االجتماعـي واالقتصـادي، أي أن يواصل جونـز ابتزازه ويسـهم في 
اإلضـرار بالعالم الحقيقي. وعلى سـبيل المثال، قام جونز شـخصًيا بتخصيص 500,000 
دوالر لتمويـل حجـز The Ellipse، وهـي حديقـة بيـن البيـت األبيـض ونصـب واشـنطن 
التذكاري في واشـنطن العاصمة، للتجمع في 6 يناير 2021 وكان نـواة التمرد في مبنى 
الكابيتول األمريكي.221 وأضف إلى ذلك أن جونز قاد مسيرة مناهضة الرتداء الكمامات 
خـارج مبنى الكابيتـول بوالية تكسـاس، مـا عرض الصحـة العامـة للخطر فـي ذروة جائحة 

فيروس كورونا.222

وبالتالـي، قـد ُيترَجـم معنـى اإلدارة المحـدودة جـًدا والمتأخـرة جـًدا لتنظيـر المؤامـرات عبر 
ـن منظـري المؤامـرات “المحترفيـن” من القيـام بأعمال  اإلنترنـت إلـى االنتحـار، ألنها تمكِّ
أشد تطرًفا، بل ربما العنف، خارج اإلنترنت. وألن أتباع نظريات المؤامرة يميلون بالفعل 
إلى وضعهـم “الخارجي”، فإن إقصاءهـم أو حظرهم عن المنصات قد يدفـع أتباعهم إلى 

مواصلة سيرهم في طريق الردكلة.

تقييـد  أو  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  عـن  المؤامـرات  ـري  منظِّ حظـر  فـإن  وبالمثـل، 
حركتهـم عليها قـد يؤدي إلـى ترسـيخ االعتقاد بأنـه برهان آخـر علـى المؤامرة. وقد يتسـع 
نطـاق نظريـة المؤامرة لتشـمل وسـائل اإلعـام؛ وعندئـذ سـيتخذ معتقدوهـا “فضح” أو 
حجـب المحتـوى المؤامراتـي برهاًنـا علـى التحيـز الـذي تظهره وسـائل اإلعـام السـائدة أو 

حتى كإشارة إلى أن وسائل اإلعام ذاتها أيًضا جزء من مؤامرة النخبة”.223

ن جماعات ميليشـيات القوة  وسـوف تخبرنا األيام إذا كان دونالد ترامب، الذي غازل ومكَّ
البيضاء حتـى انتفاضـة 6 يناير 2021، سـيهاجر إلـى منصة أخـرى لمواصلة نشـر نظريات 
المؤامرة، أو إذا كان الحظر سيسـاهم في إضعاف قدرات نظريـات المؤامرة رغم عنفها. 
فإذا عملت بعـض المنصـات بمعزل عن بعـض أو اتخذت إجـراءات دون تحمـل العواقب 
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التي سـتلقي بظالها علـى منصة أخرى، فهـي أولى خطواتنـا نحو الخطر؛ وهـذا هو بيت 
القصيد ونقول من واقع التجربة السابقة مع محتوى تنظيم الدولة اإلسامية والقاعدة 
علـى اإلنترنـت إن وقـف محتواهما وحظـره أتـاح فرصة العـرض والطلـب للمنصـات غير 
الخاضعة للوائـح التنظيميـة والخاضعة للوائـح تنظيمية ضعيفـة لملء الفـراغ.224 ويجب 
أن تضـع المنصـات الرئيسـية خطـط طـوارئ تتسـم بالشـفافية بالتعـاون مـع المنصـات 
األخـرى ومزودي خدمـات اإلنترنت عندمـا تتخذ إجـراءات صارمة ضد شـخصيات في قوة 

ترامب وجونز مثًا. 

نظريات المؤامرة التي تتم مشاركتها للترفيه، هل تخضع إلجراءات 
إدارة المحتوى؟

وثائقيـة  سلسـلة  مـرة  ألول  داوسـون  شـين  اليوتيوبـر  عـرض   ،2019 ينايـر  أواخـر  فـي 
مصغـرة، Conspiracy Series with Shane Dawson، علـى 20 مليـون مشـترك مـن 
 ”Conspiracy Theories with Shane Dawson“ مشـتركيه.225 وكانـت الحلقـة األولـى
مدتها سـاعة وأربـع وأربعـون دقيقـة، وبـدأت بإعـان للرعـاة الرسـميين اسـتغرق 50 ثانية 
لصالـح إحـدى خدمـات القسـائم علـى اإلنترنـت. وكان هـذا الفيديـو مزيًجـا مـن محتـوى 
على غـرار مدونـات الفيديـو ومشـاهد داوسـون يقـود مخطوبته وأصدقـاءه عبـر المناطق 
التـي تضـررت مـن حرائـق الغابـات فـي كاليفورنيـا عـام 2018. ويطـرح داوسـون، وهـم 
فـي طريقهـم إليهـا، أسـئلة مثـل “كيـف تشـتعل النيـران فـي جميـع المنـازل فـي الشـارع 
إال منـزل واحـد؟” وفي شـارع آخـر، ُدمـرت جميـع المنـازل تماًمـا على أحـد جانبي الشـارع، 
وبقيـت منـازل الجانـب اآلخـر كمـا هـي لـم تتأثـر. “مـاذا يعنـي ذلـك؟” سـؤال وجيـه مـن 
داوسـون. “أنا لسـت عالمـا … لكـن، هناك، شـيء مـا”. ومـن الموضوعات األخـرى التي 
يستكشـفها فـي الفيديـو األطفـال الذيـن تتاعب بهـم موضوعـات مظلمة في الرسـوم 
المتحركـة، ومـاركات المابـس التـي تسـتخدم رسـائل خفيـة، وأجهـزة آيفـون التـي تراقب 
مسـتخدميها.226 ومع أن داوسـون ال يؤيـد صراحة أي اعتقـاد في أي نظرية مـن نظريات 
المؤامـرة، ُيقـدم لمشـاهديه “برهاًنـا” يميـل نحـو قبول التفسـير التآمـري لألحـداث – وال 

يختلف تأثيره الضار، إذا جاز التعبير، عن تاثير المحتوى التآمري الصريح.

اإلشـراف  خدمـة  وجـدت  أن  بعـد  الشـيطنة،  هـو  الفيديـو  مصيـر  كان  البدايـة،  وفـي 
التلقائـي بداخلـه مزحـة ضـارة حظرهـا الموقـع.227 وكتـب داوسـون علـى تويتـر أنـه يعتقد 
المعلنـون  يدخـل  أن  “ينبغـي  ولكـن  التجاريـة”  للعامـة  ليسـت “صديقـة  فيديوهاتـه  أن 
بأشـياء أشـد إثارة”.228 ومع ذلك، أعيد اسـتثمار الفيديو بعد ذلك بوقت قصير، ووصف 
متحدث باسـم يوتيـوب اإلجراء األولـي بأنه مجـرد خطأ.229 وفـي وقت كتابة هـذا التقرير، 
حصـد الفيديـو أكثر مـن 49.5 مليـون مشـاهدة، وحقق داوسـون عائـدات مـن اإلعانات 

بلغت مئات اآلالف من الدوالرات.230

وفي األسـبوع الذي سـبق العرض األول لفيلم “نظريات المؤامرة مع شـين داوسـون”، 
أصـدر موقع يوتيوب بياًنـا أعلن فيه عن سياسـة تجريبية بشـأن محتوى نظريـة المؤامرة. 
وقالت الشـركة: “سـنبدأ في تقليل التوصيات المتعلقـة بالمحتوى الحـدودي والمحتوى 
الذي ربما يضلل المستخدمين بطرق ضارة – كمقاطع الفيديو التي تروج لعاج إعجازي 
زائـف لمـرض خطيـر، أو االدعـاء بـأن األرض مسـطحة، أو طـرح ادعـاءات كاذبـة بطريقـة 
الفيديـو هـذه لـن  التاريخيـة مثـل 11 سـبتمبر. ومـع أن مقاطـع  صارخـة حـول األحـداث 

انظر، على سبيل المثال، تقرير الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( السابق حول بدائل منصة المراسلة المشفرة، تليغرام:   224
.https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/12/GNET-Report-Migration-Moments-ARABIC.pdf

.https://socialblade.com/youtube/user/shane/monthly :انظر  225
.https://youtu.be/BHLBaOASC74 :انظر  226
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ُتعرض على خوارزميـة يوتيوب حيث سـُيوصى بمحتواها لمعظم المسـتخدمين، ال يزال 
من الممكن التوصية بها لمسـتخدمي يوتيوب المشـتركين في قناة تقـوم بتحميل هذا 

المحتوى “الحدودي”.231

وتثيـر سياسـة يوتيـوب ودعمهـا لسلسـلة مؤامـرات داوسـون أسـئلة أخاقيـة وعمليـة 
صعبـة حـول التدخـل بتعديـل محتـوى المؤامـرة الـذي يهـدف إلـى الترفيـه. وعنـد تقديـم 
المرتبـط  اآلخـر  والمحتـوى  داوسـون  سلسـلة  تتحـدى  كاحتمـاالت،  المؤامـرة  نظريـات 
بالمؤامـرات يوتيوب في سـعيه لتحقيق تـوازن بين حريـة التعبير وإدارة المحتـوى بطريقة 
مسـؤولة. وطالمـا تعـرض موقـع يوتيـوب النتقـادات شـديدة بسـبب نهـج المنصـة في 
التوصيـة بمحتـوى مشـابه، قـد يـؤدي إلـى الردكلـة، مـا يضـع األفـكار المتزايـدة التطـرف 

أمام المستخدمين.232 

وفي نهاية المطاف، ال تعدو فيديوهات داوسـون كونها مجرد مقاطـع ترفيهية، ولكنها 
أيًضـا تهـيء المشـاهدين اجتماعًيـا ليشـعروا باالرتيـاح نحـو أنمـاط التفكيـر الشـائعة فـي 
تنظير المؤامرات. وعلى سـبيل المثال، يؤكد سـؤاُله الوجيُه باسـتمرار “مـاذا يعني هذا؟” 
وجود سر ما، وربما معنى شـرير، وراء األحداث التي تقع في العالم وتفسيرها. وله تأثير 
هائـل على المنصـة يعـزز تطبيع نظريـات المؤامـرة، ما ُيشـعر مشـاهديه بارتيـاح أكثر عند 

الحديث عن نظريات المؤامرة.

ولكـن  اإلنترنـت،  علـى  كترفيـه  المؤامـرة  لمحتـوى  الحقيقـي  التأثيـر  تحليـل  يمكـن  وال 
االسـتنتاج المنطقـي أنـه يسـاهم فـي تطبيـع نظريـة المؤامـرة. وهـذا ال يعنـي بالضرورة 
أنهـا الخطـوة األولـى علـى طريـق الردكلـة وهكـذا ينبغـي إدارة التدخـل فـي هـذا المحتـوى 
بحـزم، وال أنـه يسـهم فـي إعـادة شـرعنة عامـة وكاملـة لتنظيـر المؤامـرات فـي الخطـاب 
المعاصر. ومع ذلك، فإنه يسـهم في رفع المسـتوى العام لرؤية نظريـات المؤامرة على 
ـري المؤامـرات. واألشـد إثـارة  اإلنترنـت، والتـي لديهـا القـدرة علـى تعزيـز معتقـدات منظِّ
للقلق أنها تسمح لمنشئي المحتوى عبر اإلنترنت باالستفادة من نظريات المؤامرة، ما 
يفتح الباب أمام النصابيـن مثل أليكس جونز الذين جمعوا ألنفسـهم ثروة صغيرة بضخ 

المعلومات الخاطئة الضارة والتحريض على العنف في العالم الحقيقي.

“The Verge ،Newton, C., ”YouTube says it will recommend fewer videos about conspiracy theories )29 يناير 2019(.   231
.https://www.theverge.com/2019/1/25/18197301/youtube-algorithm-conspiracy-theories-misinformation :متاح

“New York Times ،Tufekci, Z., ”YouTube, The Great Radicalizer )10 مارس 2018(. متاح:   232
.https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html
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https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html
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