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مقدمة

الثقــة مســــألة جوهريــة فــي حياتنــا، إذ ليــس بمقدورنــــا أن نتوّلــى جميــع أمورنــا بأنفســــنا، أو أن نتحقــق مــن 

ــه. إذًا الثقــة ضروريــة لكــي نحصــل علــى مــا نريــد. وبالرغــم مــن ذلــك،  األدلــة فــي شــأن كل مــا نعتقــد بــ

فإننــا لــن نســتطيع العيــش بغيــر جرعــة صحيــة مــن انعــدام الثقــة، التــي تكفــل لنــا الحــذر مــن الوقــوع فــي 

المشــكات والمصاعــب علــى اختــاف أنواعهــا، خــال مســيرتنا فــي الحيــاة.

مــن هــذا المنطلــق تمضــي صفحــات الكتــاب، الــذي تســعى مــن خالــه المؤلفــة إلــى استكشــاف األفــكار 

الرئيســة المتعلقــة بالثقــة وانعدامهــا، بــدءًا مــن اإلطــار الضّيــق لحياتنــا الخاصــة، مــرورًا بالمحيــط االجتماعــي 

األوســع، ووصــواًل إلــى العالــم االفتراضــي والمؤسســات، وحتــى عاقــات الــدول بعضهــا ببعــض.

تــرى مؤلفــة الكتاب،كاثريــن هاولــي، أن الثقــة تقــع فــي قلــب شــبكة مفاهيميــة متكاملــة، نجــد فــي زاويــٍة 

منهــا مفاهيــــم كالتعويليــــة وقابليــة التنبــؤ والتوّقــــع والتعــاون واإلرادة الطيبــــة؛ لكــن زواياهــا المعتمــــة 

تنطــوي علــى مجموعــة مفاهيــم مغايــــرة، مثــل انعــدام الثقــة والريــــاء والتآمــر والغــدر وانعــدام الكفــاءة.

ــألة الجــدارة بالثقــة، نحــن هنــا أمــام تحــدٍّ يقــوم علــى  ويتطلــب البحــــث فــي الثقــة أن نتقّصــى أيضــًا مســ

اتخــاذ قــرار بمــن نضــع ثقتنــا، أي أمــام تحــدي معرفــــة مــن هــو أهــٌل للثقــة. تظهــر الجــدارة بالثقــة كتطّلــع 

نبيــل لــكل واحــد منــّا، فهــي خصلــة نحترمهــا فــي اآلخريــن ونحــاول تشــــجيعها في أطفالنا، وتلــــوح كفضيلة 

أخاقيــة - باعتبارهــا مكّونــًا مــن مكّونــات الفــــرد الصالــح. بيــد أننــا نعــرف أن الــــشرف قــد يوجــد أيضــًا فــي 

ــاط اللصوص. أوســ

ــل يشــتمل علــى بعــد إضافــي مــن شــأنه أن  ــه تعوي ــا نعــّول عليهــم. لكن ــاس فإننــ وتشــرح؛ عندمــا نثــق بالن

يمايــز الثقــة الحقيقيــة بيــن األشــــخاص عــن التعويــل الميكانيكــي علــى ســتارٍة أو كرســي أو ســــيارة. بإمكانــك 

توســــيع نطــاق تعويلــك الميكانيكــي مــن محــض األشــياء إلــى األشــخاص اآلخريــن، كأن تتــكل علــى حشــد من 

البشــر لتحتمــي بــه مــن الريــاح، أو علــى عــازٍف جــّوال لتصــرف االنتبــاه عــن قيامــك بالنشــــل. غيــر أّن هــذا النــــوع 

مــن التعويــل ليــس ثقــًة: فــإذا مــا اختفــى الحشــــد أو توقــف المغنــي الجــوال قليــًا ليرتــاح؛ فهــذا ال يعنــي 
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أنهــــم غــدروا بــك أو أنهــم لــم يكونــوا أهــًا لثقتــــك. كّل مــا فــي األمــر أنهــم لــم يتصرفــــوا وفــق توّقعاتــك.

يميــل علمــاء االقتصــاد واالجتــــماع إلــى تنــاول الثقــة، مــن منظــور النفعيــة العقانيــة: إذ تثــق بالنــاس عندمــا 

تحســــب أّن مــن مصلحتهــم الخاصــة تقديــم المســاعدة لــك. فــي المقابــل يميــل الفاســــفة إلــى تبنــي رؤيــة 

أكثــر رهافــة تقــوم علــى فكــرة أنــك تثــــق بالنــاس عندمــا تعتقــد بدماثــة خلقهــــم، وبــأن أمــرك يهمهــم.

أمــا علمــاء النفــــس التطّوريــون فيميلــون إلــى االعتقــاد بــأن الثقــة إنمــا تتعلــق بالغيريــة المتبادَلــة، هكــذا 

تحتفــظ بثقتــك باآلخريــن مــا دامــوا لــم يخذلــوك. وهــذه االســتراتيجية ُتعــّد مُجزيــة لجميــع األطــراف.

ــن، فإننــا نعــّول عليهــم فــي الوفــاء  فيمــا تفهــم، المؤلفــة، الثقــة بمعنــــى االلتــزام، وعندمــا نثــق باآلخريــ

بالتزاماتهــم. تتســــم هــذه الرؤيــة للثقــة مــن منظــور االلتــزام بمرونــة عاليــة - ففــي المحصلــة، يمكــن لــك أن 

تتصــور أّن شــخصًا مــا ســيفي بالتزاماتــه تجاهــك ألن األمــر يصــّب فــي مصلحتــه، أو ألنــه عطــوٌف ودمــث 

الخلــق، أو ألن التقــاء االلتزامــات المتبادلــة يمّثــل اســتراتيجية تطوريــة مائمــة.

كيف نميز الثقة؟

بقليــــل مــن الحــظ، يمكنــك أن تثــق ثقــة مطلقــة بشــــخص أو اثنيــن. لكــــن حظــك هــذا ليــس مــن نصيــب 

ــام بأمــور  ــا فــي عمــوم األمــر علــى أشــخاٍص مختلفيــن، وبدرجــات شــّتى، للقيــ الجميــع، فنحــن نــوزع ثقتن

متنوعــــة. وعلينــا هنــا أن نمّيــز الثقــة بمهــارات األشــخاص عــن الثقــــة بنواياهــم: فالوصــــول إلــى الثقــة التامة 

إنمــا يســــتلزم حضــور هذيــن الشــــكلين معــًا. 

لنأخــذ مثــااًل عــــلى ذلــك: تقــوم ثقتــي بكفــاءة زمائــي فــي العمــل علــى ركيزتيــن، فأنــا مــن جهــة أثــق 

بامتاكهــم المهــارات الازمــــة، وأثــق مــن جهــة أخــرى بإرادتهــم توظيــــَف هــذه المهــــارات بالفعــل. ثقتــي 

ض إذا ما حِســــبت أن زمائي يفتقرون إلى الكفاءة وإن يكن عن حســن نية، أي إذا شــّككت  هذه ســــتقوَّ

بقدراتهــم. كمــا يمكــن أن تنهــدم ثقتــي، إذا مــا اعتقــدت أنهــم كســالى أو أنهــم يفتقــرون إلــى النزاهــة، أي 

إذا شــّككت بنواياهــم.

مــن بيــن عديــد القضايــا التــي يمكــن أن تكــون موضوعــًا لثقتنــا باآلخريــن، يحتــل قــول الحقيقــة مركــــزًا بالــغ 

األهميــة. لنفّكــر معــًا فــي كل مــا نعرفــه عــن العالــم مــن حولنــا، عــن الماضــي، وعــن أراٍض بعيــدة، وعــن كّل 

مــا يجــول فــي فكــر اآلخريــن أو مــا يشــــعرون بــه .ثــّم لنتأمــــل إلــى أي حــدٍّ تتوّقــف معرفتنــا هــــذه علــى ثقتنــا 



4 الّثـقــــــة

بأقــوال اآلخريــــن، ثقتنــا بمــا يقولــــه الوالــدان والمعلمــــون واألصدقــاء والمعــارف ووســــائل اإلعــام، ومــا 

إلــى ذلــك. ال، بــل إن معرفتنــا بالوقائــع المهمــة عــن أنفســنا، كتاريــخ الميــاد مثــًا، ترتكــز فــي حــّد ذاتهــا 

علــى ثقتنــا بــأّن مــا قالــه اآلخــرون هــو الحقيقــة.

لذلــك، مــن الضــروري تضميــن هــذه الحالــة الخاصــة مــن الثقــة بأقــوال اآلخريــن، أو انعدامهــا،  فــي أي 

مبحــث يتنــاول الثقــة. 

يقتضــي الوثــوق بالنــاس ثقــًة بقدراتهــم وبنواياهــم وأقوالهــم؛ وبالتالــي ثقــة بمعارفهــم وبنزاهتهــم. فــي 

المقابــل، يتعيــن علينــا تجّنــب الوثــوق بأقــوال مــن نعتقــد بأنهــم ال يمتلكــون الخبــرات المائمــة، أو بمــن 

نظــّن بأنهــم يســعون إلــى تضليلنــا.

تؤّكد المؤّلفة على وجود مزايا ألن تكون موضع ثقة، وكذلك عيوب إن لم تكن موضع ثقة؛ فينســــاب 

مجــرى الحيــاة بكثيــر مــن الُيــــسر عندمــا تكــون محــّط ثقــة اآلخريــن. فــإذا مــا امتلكــت تصنيفــًا ائتمانيــًا الئقــًا، 

ســــتحظى بفرصــة اقتــراض المــال مــن دون أن تترتــب عليــك فوائــد جزائيــة؛ وإذا مــا حظيــت بســــمعة طّيبــة 

لنزاهتــك فــي العمــل، ســــيزدهر مشــروعك الصغيــر؛ وإذا مــا اضطــــررت يومــًا للوقــوف مدافعًا عن نفســــك 

فــي المحكمــة، فــإن تبنيــك لســلوك يتســم بالمصداقيــة ســيدعم موقفــك كثيــرًا وال شــك.

وعلــى الجانــب اآلخــر، نجــد أن انعــدام الثقــة يقصينــا عــن هــذه المزايــا، فضــًا عــن أنــه يســــتجلب مشــكات 

خاصــة بــه. فالجنــاة المدانــون بأحــــكام قضائيــة يجاهــــدون للحصــول علــى فرصــة عمل، وال تســــتطيع زوجة 

رجــــٍل متنّمــر شــــّكاك االحتفــاَظ بصداقــات مــع رجــال آخريــن، أو حتــــى إتمــام محادثــات معهــم .

وتعتبــر، أن بعــِض المنافــع والمضــاّر التــي تتولــد عــن الثقــة وانعدامهــا، ذات طابــع عملــّي، يؤّثــر فــي 

صّحتنــا، أو ثروتنــا، أو اســــتمتاعنا بالحيــاة. غيــر أّن بعضهــا اآلخــر يضــرب كياننــا ذاتــه بشــــكل مباشــر، فيصيــب 

اســتقامتنا واســتقاليتنا. 

يحمــل انعــدام الثقــة فــي طياتــه إهانــة، وال يقتصــر أثــره والحالــة هــذه علــى مجــــّرد اإلزعــاج، فــي حيــن 

تنطــوي الثقــــة بخــاف ذلــك علــى اإلطــراء. فأنــــا إذ أرغــب فــي أن أكــون موضــع ثقــة أصدقائــي وأســرتي 

وزمائــي، فــا يرجــع ذلــك إلــى أّن اســتحقاق الثقــة هــذا ســيجعل األمــور أيســر بالنســبة إلــّي فحســب، بــل 

ــن غاليــًا ُحســن رأيهــم بــي، ومســتوى ثقتهــم هــو مكــّون أساســي لهــذا الــرأي. يرتبــط أيضــًا بأننــي ُأثمِّ



5 الّثـقــــــة

ويحــــدث أن نبتغــي بيــن الفينــة واألخــــرى أن تكــون الثقــة بنــا أقــّل قليــًا. فالثقــة تحمــل معهــا توّقعــات، 

ومتطّلبــات؛ فــإذا كنــا نهتــم لــــرأي اآلخريــن بنــا، لعلنــا قــد نرغــــب فــي أن يخّفضــوا مــن توّقعاتهــم بعــــض 

ــا تحتــل الثقــة والجــدارة بهــا أهميــة  ــار بيــن االمتثــال وتخييــب اآلمــال. مــن هن الشــيء، فــا نضطــر لاختي

كبــرى فــي إطــار العاقــات بيــن األشــخاص وفــي مســار حياتنــا اليوميــة.

يؤّكــد العديــد مــن علمــاء االجتمــاع أن العيــش فــي مجتمــع “ثقــــة عاليــة” أو فــي مجتمــع “ثقــــة منخفضــة” 

يتــرك فــي كّل واحــد منــّا عواقــب تؤّثــر فينــــا بطــرق تتجــاوز إطــار عاقاتنــا الفرديــة. 

ولــدى وضــع المــوارد التــي تجعــل مــن مجتمـــٍع مــــا أكثــــر أو أقــّل إنتاجيــة، يــدرج رأس المــال االجتماعــي جنبــًا 

إلى جنب مــــع رأس المال المــــادي، ورأس المال البشري. وينظر إلى رأس المــــال االجتماعي، بأنه معَلــــم 

مــن معالــم الشــبكات االجتماعيــة، فكلمــا ازدادت متانــة الشــبكة، كبــر رأس المال االجتماعــــي- ما ينعكس 

علــى مســــتويات مــن “المعاملــة بالمثــل” واســتعداد إلســــداء المعــروف لآلخريــن، وهــي مســتويات تحمــل 

معهــا توّقعــات بقطــف ثمــار ســلوكنا.

ــر فــي  ثــم تعــرج المؤلفــة علــى قضيــة تطويــر الثقــة والتعــاون، مبّينــة أن هنــاك معضــات اجتماعيــة، تؤّث

عمليــات الثقــة وتضعنــا أمــام تحديــات كبيــرة. 

لنفتــرض اآلن أّن مجموعــة منــّا تعيــش علــى صيــد األســــماك مــن بحيــرة صغيــرة. إذا مارســنا جميعــًا الصيــد 

باعتــدال فســــنحافظ علــى المخــزون، وســنكون بالتالــي قادريــن علــى االســتمرار فــي كســــب عيشــنا مــن 

هــذا العمــل إلــى مــا ال نهايــة.

أمــا إذا َغلَبنــا جميعــًا الجشــــع فــي الصيــد، فســرعان مــا ســتخلو البحيــرة مــن األســــماك ولــن يتبّقــى لنــا شــيء. 

يبــــدو األمــر كمــا لــو أّن علينــا أن نتبّنــى الخيــار المعتــدل. لكــن لنتمّهــل ونفكــر: إذا مــا قــام الجميع بصيد الســمك 

باعتــدال، ســيتمكن أحدنــا مــن االنتفــاع مــن الصيــد بجشــع، مــن دون مواجهــة خطــر اســتنفاد المخــزون. 

أمــا فــي حــال غلــب الّطمــع اآلخريــن، فســرعان مــا يســتنفد المخــزون مهمــا فعــل الواحــد منــا، األمــر الــذي 

قــد يدفعنــا كأفــراد إلــى اختيــار المنفعــة القصيــرة المــدى التــي ســــتتأّتى مــن الصيــد بجشــع. هكــذا يبــدو أّن 

خيــار الصيــد الجِشــــع هــو األفضــل، بصــرف النظــر عمــا ســيفعله اآلخــرون.

يقــع هــذا التحــّدي االجتماعــي عينــه فــي صلــب العديــد مــن المشــــكات البيئيــة. لمــاذا يجــــب علــّي خفــض 
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ــّر المنــاخ؟ إذا لــم يقــم اآلخــرون بدورهــم بتخفيــض مســتوى  التدفئــة المركزيــة فــي بيتــي لمكافحــة تغي

ــل، وأن أحظــى براحــة ودفء بينمــا أتشــارك  ل أال أفعــ ــأفضِّ ــم، فلعّلنــي ســ مــات الحــرارة فــي بيوتهــ منظِّ

ــرارة لديهــم  مــات الحــ ــلى خفــض منظِّ ــاء العالــم. لكــن حتــى فــي حــال عمــل الجميــع عــ معهــم انتظــار فن

لتخفيــض االســتهاك، فســيكون فــي وســعهم إنقــاذ العالــم مــن دون أن أنخــرط فــي األمــر وأخســر أنــا 

شــخصّيًا الراحــة والــدفء فــي بيتــي.

نالــت االقتصادّيــة إلينــور أوســــتروم، جائــزة نوبــل عــام 2009 عــــن عملهــا الــذي تنــاول كيفيــــة إدارة الملكية 

محلّيًا بنجــــاح مــــن دون أي حاجة إلى تنظيــــم مركزي أو ملكيــــة خاصة. وقالت خال حفــــل توزيع الجوائز 

،”هنالــك كلمــة مــن خمســــة حــروف أوّد أن أكّررهــا مــرة ومرتيــن وثاثــًا: وهــي الّثقــة”. 

بالنســــبة إلــى أوســــتروم، تشــتمل الشــروط التــي مــن شــــأنها النهــوض بتطويــر هــذه الثقــة علــى وجود موقف 

يمتــّد ألمــد طويــل، وفرصــة لاطــاع علــى ســــمعة اآلخريــن، وإمــكان التواصــل بيــن األطــراف ذات الّصلــة.

ــط  ــة الثقــة فــي إحــداث حــاالت التعــاون والتراب ــًا بالغــًا علــى أهمي ــه أوســتروم، ُيعــّد دلي ولعــّل، مــا قالت

المجتمعــي الــذي ُيعــد أساســًا لــكل ازدهــار.

الفصــل التالــي حمــل عنــوان” خــذ المــال وامــضِ”، وفيــه تناولــت المؤّلفــة، المفاهيــم المتعّلقــة بالثقــة 

فــي اآلخريــن، وثقــة اآلخريــن بنــا. واألســس التــي نعتمدهــا فــي منــح أو اســتقطاب تلــك الثقــة، وكــذا 

األضــرار التــي قــد تلحــق بنــا، إن لــم تكــن الثقــة فــي موضعهــا الصحيــح.

تــرى هاولــي، أن الجــدارة بالثقــة فضيلــــة أخاقيــة ُنكِبرهــا فــي اآلخريــن ونســــعى لتنشــــئة أطفالنــا عليهــا، 

وتتعّلــق بالوفــاء بالتزاماتنــا وعهودنــا؛ فهــي إذًا ال تقتصــر علــى مســــألة القيــــام بمــا قــد يريــده اآلخــرون منّا. 

إذ ال تســتلزم األهليــة للثقــة أن يكــون المــرء مفرطــًا فــي الكــرم، مــا دام يلتــزم بعهــده حيــن يِعــد بتقديــم 

مســاعدة لآلخريــن.

وقــد نجــد فــي أحدهــم الكثيــر مــن اللطــف والســــخاء مــن دون أن يّتصــف بأنــه أهــل تمامــــًا للثقــة، وهــو حــال 

أولئــك الذيــن اعتــادوا اإلفــــراط فــي االلتــزام تجــاه اآلخريــن، فاضطــــروا فــي النهايــة إلــى خذالنهــم. غيــر أن بنيــــة 

االلتــزام والواجــب والفضيلــة والرذيلــة برّمتهــا إنمــا تفتــرض مســبقًا مســتوًى أولّيــًا مــن التعــاون، وهــو مــا أثبتتــه 
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كثيــر مــن تجــارب ألعــاب الثقــة التــي ُأجريــت علــى الطــاب فــي بعــض جامعــات الــدول المتقّدمــة، بهــدف 

قيــاس عمليــات الثقــة والتعــاون وتحليلهــا، واســتندت إليهــا المؤلفــة وتضمنتهــا صفحــات الكتــاب.

الطريقــة المثلــى للنظــــر فــي ألعــاب الثقــة تكمــن فــي تناولهــا مــن زاويــة التعــاون أو القيــام بأشــــياء لصالــــح 

ــر المشــــترك األصلــي بيــن االحتفــاظ بالمــال لنفســــه أو  اآلخريــن. إذ ُتظِهــر لعبــة الديكتاتــور- وفيهــا يُخيَّ

إعطــاء بعــٍض منــه للغيــر مــــن دون أي أمــل فــي اســــتعادته - اســــتعداد البعــض منــا للقيــام بأمــر مــا لصالــح 

شــخص غريــب، خصوصــًا إذا مــا ترافــق ذلــك مــع اعتقادنــا أن كرمنــا أو بخلنــا ســــُيعلن علــى المــأ. 

بينمــا فــي لعبــــة الثقــة األوليــة، يمكــن أن يقــّدم المشــارك األصلــي مســاعدة للمتلّقــي، لكنــه يأمــل فــي المقابــل 

بــأن يــرّد إليــه اآلخــر شــيئًا مــن المــال أو كلــه؛ فــإذا مــا نجــح الترتيــب بينهمــا، ســيخرج كاهمــا مــن اللعبــة رابحــًا. 

فيمــا ُتســــلط “لعبــة اإلنــذار األخيــر” الضــوء عــــلى الوجــه اآلخــر المعتــم لــكل أشــــكال المســــاعدة والتعــــاون 

الُمحّببــة هــذه. وهــي لعبــة تشــــبه لعبــة الديكتاتــور، مــع فــارق أّنــه فــي حــال قــّرر المتلقــي أّن المبلــغ الــذي 

ب بمصــادرة المبلــغ كامــًا، فــا  ــار اتخــاذ قــرار يســمح للباحــث المجــرِّ ــًا، فأمامــه خي أعطــي لــه ليــس كافّي

يحصــل أي مــن المشــــاركين علــى شــيء. 

ــًا أّن علــى المتلقــي أن يقبــل ببســــاطة مــا ُيعطــى إليــه، علــى اعتبــار أن الحصــول علــى مبلــٍغ  قــد يظهــر مبدئّيــ

أّيــــًا يكــن أفضــل مــن المغــادرة خالــي الوفــاض. لكــّن مــا يحــدث هــو أن الطــاب موضــوع التجربــــة يرغبــون فــي 

التضحية بحصتهم الخاصة بغرض معاقبة الجشــع. والواقع أّن المشــاركين يتوّقعون أن يقــــوم اإلجراء األكثــــر 

اعتياديــًة فــي االختبــــارات المخبريــة علــى تقديــــم حصــة عادلــة للمتلقــــي، أي تقديــم نصــف مبلــغ الــدوالرات 

األصليــة بالتمــام... عبــر ماحظــة تلــك التجــارب يصعــب تلّمــس أي حضــور للثقــة فــي كل هــذه االعتبــارات.

ــدد مــن المجتمعــات  ــذار فــي عــ ــة اإلن ــى لعــب لعب ــاس إل ــوه بدعــوة الن ــش، ومعاون قــام جوزيــف هينريــ

محــدودة النطــاق وغيــر الصناعيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ وتوصلــوا إلــى تســجيل نطــاق واســع مــن 

االســــتجابات المتنّوعــة التــي نســــبوها إلــى الفروقــات فــي البنــى االجتماعيــــة واالقتصاديــة بيــن مختلــف 

المجتمعــات. خافــًا لحــال نظرائهــم فــي حــرم جامعــات العالــم المتقــدم.

بــدا ســــلوك النــــاس فــي هــــذه األلعــــاب االصطناعيــة، واقعــًا تحــت تأثــــير التكاليــف والمنافــع وآليــات 

التعــــاون والمعاملــة بالمثــل المتاحــة فــي المجتمعــات التــي يعيشــــون فيهــا؛ وينطبــق القــول ذاتــــه علــى 
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طلبــة الجامعــات الذيــن يشــــّكلون أكثــر موضوعــات البحــث شــــيوعًا. إذًا التعــاون أمــــر مهــم، حتــى وإن لــم 

ــٍة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة.  ينطــِو علــى ثقــ

كذلــك، أتاحــت ألعــاب الثقــة، التعبيــر عددّيــًا عــن ســلوك األفــراد فــي مختلــف مواقــف اللعــب، مــا ســمح 

بــدوره بالتوّصــل إلــى قيــاس لتغّيــرات هــذا الســــلوك تبعــًا الختــاف الظــروف. 

تبعــًا لمــا ســبق، يمكــن أن يتوّصــل الباحــث إلــى معرفــة بعــض الشــروط التــي مــن شــــأنها تعزيــز التعــاون أو 

كّفــه، مــا يســاعد فــي التعــّرف علــى الشــروط التــي تحكــم األشــكال األكثــر تعقيــدًا للثقــة، والتــي تحظــى 

بنظرنــا بقيمــة كبيــرة.

ثــم تســتعرض هاولــي، مبحثــًا آخــر، وهــو النزاهــة، وانعدامهــا. وتقــول:” للثقــــة بمــا يقولــه اآلخــرون وجهــان: 

ع  توّقــــع النزاهــة، وتوّقــع المعرفــة. وبالمثــــل، تحمــــل ثقتنــا بــأن يفعــل شــــخص مــا أمــــرًا معّينــًا وجهيــن: توقُّ

النوايــا الحســنة، وتوّقــع المهــارة والقــدرة. فأنــا أثــق مثــًا بــأن تقــوم ابنتــي بانتقــاء غــذاء  صحــي فــي 

المدرســة، يعنــي أننــي أثــق أواًل بأنهــا ســتبذل قصــارى جهدهــا وبــكل نزاهــة الختيــار مــا هــو صحــّي، وأثــق 

ــادرة بالفعــل علــى تمييــز الخيــارات الصحيــة مــن غيــر الصحيــة؛ وال يكفــي أحــد وجهــي الثقــة  ثانيــًا بأنهــا قــ

هذيــن، دون اآلخــــر.

لــــذا فــإّن الثقــة تنطــــوي علــى توّقــع النزاهــــة، أي توّقــع أن يبــذل اآلخــر قصــارى جهــده للوفــــاء بالتزاماتــه 

تجاهنــا، وعلــى توّقــع المعرفــة أو المهــارة أو القــدرة. علمــًا بــأن أحكامنــا وتقويمنــا قــد يختلــف علــى 

وجهــي هــذه الثقــة.

نتطرق هنا إلى كشف الكذب.... إلى أي مدى نحن مؤّهلون لكشف الكذابين؟

فــي دراســات أجراهــا علمــاء نفــس، طلبــوا مــن أشــخاٍص أن يحكمــوا علــى صــدق أو كــذب مــا يقولــه غربــاء. 

فوجــدوا أّن المبحوثيــن يميلــون فــي نحــو 54 فــي المئــــة مــن الحــاالت إلى إطــــاق حكم صحيح على أقوال 

ل ميــًا عامــًا إلــى اإلفــراط  الغيــر. وهــي ليســت نســبة جيــدة بــكل حــال، وليســت إنجــازًا رائعــًا، كونهــا ُتســجَّ

فــي تقديــر النزاهــة، ويصبــح االعتقــاد بنزاهــة الكــذاب أكثــر شــيوعًا مــن اتهــام أحدهــم خطــًأ بالكــذب.

يــدرك حتــى الباحثــون أنفســهم أّن لتجــارب كشــف الكــذب حدودهــا الكــــبرى، حالهــا فــي ذلــك كحــــال 

التجــارب المخبريــة التــي تتنــاول “الثقــــة”. 
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أواًل: هــي تجــري بيــن غربــاء، فعــادة مــا ُتعــرض علــى األفــراد موضــوع التجربــة لقطــات فيديــو ُتظهــر 

ــــن  شــخصًا لــم يســبق لهــم لقــاءه، ومــع ذلــك يمكــن القــول، بــأن قدرتنــا علــى قــراءة األشــــخاص قــد تتحسَّ

فــي الحقيقــة كلمــا امتــدت معرفتنــا بهــم لوقــت أطــول، وامتلكنــا بالتالــي براهيــن مســتقلة عمــا إذا كانــــوا 

قــد كذبــوا فــي مــا مضــى أم ال. 

ثانيــًا: غالبــًا مــا نســــتخدم فــي الحيــــاة الواقعيــة خلفيتنــــا المعرفيــة لتقديــر مــــدى صــدق أو زيــف مــا يقــال 

- هــــل تتوافــق المزاعــم المذكــــورة مــع مــا نعتقــده مســــبقًا؟ وإن لــم تكــن كذلــك، فهــل مــا يحملــه هــذا 

الشــخص مــن صاحيــات تؤّهلــه أساســــًا للنظــر فــي هــذه المســــألة؟ فــي ظــروف التجــارب االصطناعيــة، 

ال يتــاح لجمهــور المســــتمعين الوصــول إلــى المعلومــات األساســــية ذات الصلــة ســــواء بالموضــوع ذاتــه 

ث. وقــد يصــــل األمــر فــي بعــض الحــاالت إلــى حــدِّ أال يــدرك المســــتمعون أصــًا مــــا  أو بمؤهــات المتحــدِّ

يقــال، إذ ُيطلــب إليهــم الحكــــم علــى المتكلــم مــن خــال القرائــــن وحدهــا. 

ثالثــًا: يعــرف جميــع األطــراف أن الظــروف القائمــة اصطناعيــة، مــا يعنــي إمــكان حــدوث تعليــق مؤّقــت 

للشــرط األخاقــي المعيــاري أو المفــروض اجتماعيــًا الــذي يقتضــي قــول الحقيقــة. وأخيــرًا، ُيطلــب إلــى 

جمهــور المســتمعين فــي التجــارب أن يطلــق أحكامــًا صريحــة فــي شــأن مــا إذا كان المتحــدث كاذبًا أم صادقًا.

 أمــــا فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة، وخصوصــًا فــي حــال كانــت الرهانــات التــي علــى المحــّك غيــر ذات 

ــاطة أّن اآلخريــن يقولــون الحقيقــة مــن دون حتــى أن نفكــر فــي احتمــال  أهميــة، فقــد نفتــرض بــكل بســ

أنهــم يكذبــون؛ لكننــا قــد نصيــر أكثــر حــذرًا فــي حــال طلــب إلينــا التفكــر فــي األمــر ملّيــًا قبــل إطــاق الحكــم.

مــن النزاهــة وانعدامهــا يمضــي بنــا الكتــاب، إلــى مبحــث المعرفــة والخبــرة. إذ تــرى المؤلفــة، أن النزاهــة 

والنوايــا الحســنة، ال تكفيــان، ففــي الثقــة نحتــاج كذلــك إلــى الكفــاءة. 

علــى ســبيل المثــال: إذا وثقــُت بــك لتدّلنــي علــى بّنــاء أســتطيع التعويــل عليــه فــي أداء عمــل جيــد، فأنــــا 

أثــق هنــا بنزاهتــك؛ لكــن يجــب أن أثــق معهــا بأنــك تعــــرف فــي األمــر حقيقــــًة. 

لذلــك، غالبــًا مــا تكــون الشــــحنة األخاقيــــة المقترنــة بالبعــد المعرفــي للثقــــة أقّل حّدة من تلــــك المرتبطة 

ببعــد النزاهــــة. وتتمحــور النقاشــات المتعّلقــة بـ”أزمــة الثقــة” عــادًة، ســواء فــي مجــال السياســة أو ســــواه، 

حــول شــــكوٍك تخــّص النزاهــة وحســن النوايــا وليــس المهــارة أو المعرفــة. وقــد يعترينــا القلــق حيال الكفاءة 

أو غيابهــا، فــي أوســــاط رجــال السياســــة فــي بلدنــا، لكــن قّلمــا ُنعبــّر عــن هــذه المخــــاوف مــن زاويــة الثقــة. 
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ففــي نهايــة المطــاف، يبــدو التســــامح مــع خطــــأ نزيــه بــدر مــن شــــخٍص مــا أيســر مــــن الغفــران آلخــر تعّمــد 

الخــداع أو الخــذالن عــن ســابق معرفــة. لكــّن لهــذا التســامح حــدودًا. وعلــى أولئــك الذيــن يتولــون مواقــع 

المســؤولية التــزام المســتويات الازمــة مــن الخبــرة.

هــل تســــتلزم الجــدارة بالثقــة خبــرة علــى الــدوام؟ الجــواب هــو ال، ليــس بالضــرورة. يمكــن لنــا أن نكــون أهــًا 

للثقــة فــي مجــاالت ال نعــرف عنهــا إال القليــل، مــا دمنــا نعــي حدودنــا. فعــدم معرفتــك مثــًا بكيفيــة 

ــدم المعرفــة هــذا  عــــاج مــرض الســرطان ال تجعــل منــك شــــخصًا غـيـــر جديــر بالثقــة. لكــن إن ترافــق عــ

بإطاقــك النصائــــح حــول المــرض، فأنــت تجعــل مــن نفســــك شــــخصًا غيــر أهــل للثقــة.

الجــدارة بالثقــة هــي إذًا مســألة وفــاٍء بااللتزامــات، مــا يتطّلــب وجــود النوايــا الحســــنة والكفــاءة علــى حــدٍّ 

ســواء. يقــوم جــزء مــن كونــــك أهــًا للثقــة علــى محاولــة تجّنــب تــــوّلي التزامــاٍت ال تمتلــك الكفــاءة الازمــة 

لتلبيتهــا، فضــًا عــن الســعي إلــى الوفــاء بمــا لديــك مــن التزامــات بالفعــل.

هــذا يعنــي أن الجــدارة بالثقــة تتطّلــــب أيضــًا معرفــة الــذات. فالتحلــي بالنزاهــة تجــاه أنفســنا فــي شــأن مــا 

نعــرف، ومــا ال نعــرف، وفــي مــا يخــــّص قدراتنــا ومهاراتنــا ومواطــــن ضعفنــا؛ هــو شــرط مســــبق لكــي نكون 

ــتطيع الوثــوق بهــم، فيجــب أن ننُشــد  ــا. وعندمــا نبحــث بدورنــا عــن أشــخاص نســ ــًا لثقــة اآلخريــن بنــ أهــ

أولئــك الذيــن يعرفــون نقــاط القــوة لديهــم ويدركــون حدودهــم فــي آن.

هنــا تبيــن هاولــي، أنــه ليــس مــن اليسـيـــر علــى الــدوام الوصــول إلــى هــذا الشــكل مــن معرفــة الــذات. إذ 

ــًا علــى معاييــر خارجيــة، كالمشــاركة فــي مســابقات أو  ــّوم مهاراتنــا ومعارفنــا قياســ ــًا أن نقــ ــدث أحيان يحــ

اجتيــاز امتحانــات. وهــي معاييــر غيــر مائمــــة غالبــًا، وقــد نكــون معهــا ُعرضــًة للمغــــاالة فــي تقديــــر ذواتنــا 

أو العكــــس، وذلــك تبعــًا لمــا لدينــا مــن مســــتويات الثقــة أو الغــرور.

كمــا أن التمييــز بيــن الكفــاءة أو المهــــارة مــن جانــب، والنزاهــة أو حســــن النوايــا مــن جانــب آخــر، قــد يبــدو 

واضحــًا بــــما فيــه الكفايــة فــي المبــــدأ؛ لكنــه يكــــون ضبابّيــًا فــي الممارســــة العمليــة. وينســــحب األمــر ذاتــه 

علــى الثقــة بأقــــوال اآلخريــن. 

ــيًة؛  حــول دور الخبــراء فــي المجتمــع فــي مســألة الثقــة، توضــح المؤلفــة أن نصيحــة الخبــراء تصيــر أساســ

بالنظــر إلــى درجــة التعقيــد التــي تســم مجتمعنــا، والتقانــات التــي نعيــــش معهــا. ومــن الصــور التقليديــة 



11 الّثـقــــــة

فــي هــذه المســــألة اعتبــار أن عــــلى الخبــراء تزويدنــا بمعلومــات واقعيــة فــي شــــأن مختلــف الخيــــارات 

واإلمكانــات، مــــن دون أّي إقحــام لقيمهــم الشــــخصية. ويرجــع قــرار تحديــد القيــم الواجــب تشــريعها إلــى 

ــرورة الديموقراطيــة االعتياديــة. المجتمــع فــي كلّيتــه، عبــر السـيـ

والقضيــة الوحيــــدة المطروحــة هنــا هــي التحقــق مــن امتــاك الخبــراء مــا يكفــي مــن النزاهــة إلقصــاء 

تعصبهــم الشــــخصي عــن عملهــم العلمــي.

تنطــــوي هــذه الصــــورة التقليديــة علــى صعوبــــات جّمــة. إذ قــــد يختلــف األفــراد، علــى تحديــد القضايا التي 

تحتــاج إلــى ُمدخــات الخبــراء، وعلــى نــوع الخبــرة ذات الصلــة. كمــا يحــدث أن يوجــد فــي بعــض األحيــان 

خــاف صميــٌم وواســع النطــاق بيــن الخبــراء فــي شــأن موضــوع معّيــن، وقــد يوجــد شــبه إجمــاع فــي اآلراء 

فــي أحيــاٍن أخــرى.

ــه فــي مثــل هــذه الحــاالت؟ لعــّل الحــل  ــوق ب ــين.. مــن ذا الــذي نســتطيع تصديقــه والوث نحــن كمواطنــ

يكمــن فــي رفــع مســتوى فهــم عامــــة النــاس للعلــم. وهنــا تقــع عــــلى عاتــق العلمــاء مهمــة نقــل مــا 

يســــتطيعون مــن معارفهــم التخصصيــة إلــى الجمهــور الــــذي يعانــي عجــزًا فــي هــذا النــوع مــن المعرفة؛ ما 

ســيؤدي إلــى إعطــاء النــاس العادييــن الفرصــة لفهــم القضايــا العلميــة ومــا يعتريهــا مــن جــدل وخافــات، 

بشــكل أكثــر وضوحــًا. 

وفــي حيــن يمكــن النظــر إلــى رفــع مســــتوى المعرفــة العلميــة باعتبــاره مطمحــــًا عظيمــًا، يبقــى مــن غيــر 

المرّجــح حقيقــًة أن يتمّكــن معظمنــا مــن الوصــول إلــى وضــع يســمح بتقويــم الجــدل العلمي ذاتيــًا، والحكم 

بالتالــي علــى الجانــب الــذي لــه اليــد الطولــى فــي الفهــم والتفســير. 

ذلــك أن العلــم المعاصــر يّتســم باتســاع وتنــّوع كبيريــــن إلــى حــّد يجعــل العلمــاء أنفســــهم، بوصفهــم أفرادًا، 

غيــر قادريــن علــى تقويــم الخافــــات والجــدل إال ضمــن إطــار المجــال الضّيــق نســــبّيًا لخبرتهــم، وينبغــي لهــم 

مقاربــة جوانــب العلــم األخــرى باعتبارهــم غربــاء عنهــا .

فــي مقابــل هــذه الصــورة التــي تنشــــغل بفهــــم العاّمــة للعلــم، نجــد صــورة ُمنافِســة توّجــه األنظــار أكثــر 

نحــو فهمنــا للكيفيــة التــي يعمــل بهــا العلــم باعتبــاره مؤسســة اجتماعيــة: كيــف تجــري تســوية الخافــات؟ 

مــن ذا الــذي يســــتطيع نشــر المعلومــــة ومــاذا ينشــر وأيــن؟ ومــا الفــرق بيــن التأمــات والنظريــة والبرهان؟ 

ومــا طبيعــة الضغوطــات التــي يكــون العلمــاء عرضــًة لهــا أثنــاء عملهــم؟
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 تجيــب المؤلفــة، بــأن حالــة المعرفــة ومــا يرتبــط بهــا مــن تعــارض أو إجمــاع فــي اآلراء، قــد تختلــف بشــكل 

كبيــر تبعــًا الختــاف المجــاالت العلميــة؛ ال ســيما عندمــا نــدِرج فيهــا العلــوم االجتماعيــة. وُيفتــرض أن 

إدراكنــــا آلليــات العلــم والعلــــوم االجتماعيــة، يتيــح لنــــا فهمــًا أفضــل لطبيعــة وداللــة االختــاف واإلجمــاع 

الــذي نلحظــه فــي أوســــاط مختلــف أنــواع الخبــراء، وبالتالــي مســــاعدتنا علــى وضــع ثقتنــا بحكمــة ووعــي.

ــا المتعّلقــة بالثقــة بالنفــس إلــى الواجهــة إال عندمــا تواجــه  بخصــوص الثقــة فــي النفــس.. ال تبــرز القضايــ

هــــذه الثقــة بعــض التحــّدي. وتشــــبه الثقــة بالنفــس الثقــَة الكاملــة والمحّملــة ببعــد أخاقــي التــــي نعهــد 

بهــــا إلــى اآلخريــــن أحيانــًا، وتختلــــف عنهــا فــي آن؛ ذلــك النــوع مــن الثقــة الــذي تتأّســــس عليــه العاقــات 

الحميمــة، وُينتــج شــعورًا باالســــتياء والغــدر عندمــا ال يســير علــى مــا يــرام.

ــنا بالبراهيــن المتاحــة؛  ــرارات الثقــة بأنفســ كحــال قراراتنــا فــي شــأن الثقــة باآلخريــن، ينبغــي أن تسترشــد قــ

لكــــن مــن دون أن يعنــي ذلــك أن تتحــّدد تمامــًا وكلّيــًا بهــا.

قــد يكــــون مــن الجيــد أحيانــًا أن نفســــح المجــــال أمــام ثقتنــا بأنفســــنا ألن تتجــاوز البراهيــَن قليــًا، ال ســيما 

إذا أمكــن لتعزيــز الثقــة بالنفــس ومســــتوى الموثوقيــــة الذاتيــة أن يقــــود إلــى أداء أفضــل. ومثلمــا أن الثقــة 

باآلخريــن يمكــن أن تجعلهــم أكثــر جــدارًة بالثقــة؛ كذلــك فــإن الثقــة بأنفســــنا يمكــن أن تجعــل منــا ذواتــًا أكثــر 

قــدرًة، ونجاحــــًا، بــل وأكثــر جــدارًة بالثقــة. 

لكــــن يبقــى توّخــي الحــذر فــي مســألة اســــتباق البراهيــن. إذ ال ينبغــي للشــــعارات الُملهمــــة عــن الثقــة 

ــة مــن دون أي تدريــب. وإذا  ــادة حافل بالنفــس أن تمنحنــي تصريحــًا باالعتقــاد أننــي قــادر تمامــًا علــى قي

مــا توّلــدت لــدي قناعــة بقدرتــي علــى الطيــران، فســــتكون العواقــب وخيمــة مهمــا بلغــت بــي الحماســة .

فيمــا يتعلــق باالختيــار والمســؤولية، وعاقتهمــا بالثقــة، تؤّكــد هاولــي، أن الثقــــة وانعدامهــا، ال تبــدو علــى الــــدوام 

أمــورًا نختــار القيــام بهــا، ففــي أحيــاٍن كثيــرة، نجــد أنفســــنا فــي حالــة مــن الثقــة أو مــن انعدامهــا، مــن دون أن نعــي 

كيــف وصلنــا إلــى هــذه النقطــة. بالــكاد ال نمتلــك أكثــر مــن مجــرد شــــعور ضئيــل بالســيطرة فــي هــذا المضمــار.

وغالبــًا مــا ينطــوي الوثــوق بشــــخص مــا للقيــــام بأمــر مــا علــى اعتقــــاٍد بجدارتــه بالثقــة فــي المجــــال 

المعنــّي بالــذات. وال عجــب فــي أن تقــــع الثقــة خــارج نطــاق ســــيطرتنا إن هــــي انطــوت علــى االعتقــاد؛ 

إذ ليــس بإمكانــي أن أتخــذ ببســاطة قــرارًا باالعتقــاد بأنــك جديــر بالثقــة. وحتــى إذا وضعــُت ثقتــي بــك مــن 
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دون أن يكــون لــدّي اعتقــاد تــاّم بجدارتــك بهــا، فســيقود مــا لــدي مــن براهيــن إلــى وضــــع قيــود علــى 

هــذه الثقــــة. 

ــة وبالمطلــق، فمــن الصعــب تصــّور كيــف  ــر أهــل للثقــ ــخ بأنــك بالفعــل غي أمــا إن كان لــدي اعتقــاد راســ

ــن أن أضــع ثقتــي بــك فــي أّي مجــال مــن المجــاالت علــى اإلطــاق. لعّلنــي ســأقدر علــى التظاهــر  يمكــ

بالوثــوق بــك، والتصــّرف علنــــًا كمــا لــو أننــي أفعــل. لكــّن الثقــة الفعليــة ســــتكون بعيــدة مــن متنــاول يــدي.

لــــذا حتــى حيــن تسيــــر الثقــة جنبــًا إلــى جنــب مــــع االعتقــاد، فيتجــاوزان بتجاورهمــا حــدود اختيارنــا المباشــر؛ 

فإنهمــا يظــان مــع ذلــك موضــع تقويــم لجهــة المعقوليــة أو غيابهــا. ويمكــن لنــا جميعــًا أن نبــذل قصــارى 

جهدنــا إلطــاق األحــكام الصحيحــة فــي شــأن كل مــن الثقــة والنزاهــة وانعدامهمــا.

ــال  ــف واالحتيــ ــد المؤلفــة، أن للتزييــ مــن المباحــث المهمــة التــي يتناولهــا الكتــاب، الثقــة باالنترنــت؛ تؤّك

تاريخــًا ســــابقًا علــى اإلنترنــــت، ولنــا أمثلــة فــي الزيجات المتعــــّددة، وفي االحتيــاالت المالية، وفي معّلمي 

فــن االحتيــال. غيــر أّن اإلنترنــت يضّخــــم مــا هــو ممكــن ويغيــّره، أكان نحــو األفضــل أو األســــوأ .

وال يمكــن النظــر إلــى اإلنترنــت ككتلــة واحــدة متناغمــة، وتثيــر الطرائــق المتعــّددة الســــتخدامنا لــه العديــد 

مــن القضايــا المختلفــة المرتبطــة بالثقــة؛ بعضهــا يشــّكل بــكل بســاطٍة امتــدادًا لقضايــا تنشــأ خــارج عالــم 

الــوب، فــي حيــن يكــون بعضهــا اآلخــر جديــدًا تمامــًا.

ــات العمــاء أو توصياتهــم  ــلى ويكيبيديــا؟ مــاذا عــن مراجعــ متــى يمكنــك الوثــوق بمــا تقــرأ عــ

ــاي؟  التــي نجدهــا علــى مواقــع مثــا أمــازون أو تريــب أدفايــزر  أو إيبــ

مــن يمكــن أن تثــق بــه إلعطائــــه تفاصيــل بطاقتــك االئتمانيــــة؟ ومــاذا عن مواقــع المواعدة على اإلنترنت 

وكل تلــك الوجــوه الوســــيمة للرجــال والنســــاء الذيــن يشــَغلونها؟ مــا نــوع الثقــة التــــي تتطلبهــا ألعــاب 

تقّمــــص األدوار متعــّددة الاعبيــن علــى اإلنترنــت؟ ومــا الــذي نتوّقعــه مــن المدّونــات أو المنتديــات أو 

مســــتخدمي تويتــر، أكانــوا بأســماء مســــتعارٍة أم غيــر ذلــك؟

لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت، تقــوم هاولــي، بمناقشــــة ثــاث دراســات حالــة هــي ويكيبيديــا ومواقــع 

المواعــدة ومراجعــات العمــاء، بهــدف الوصــول إلــى نتائــج واســتدالالت ُتعــد محــاور يمكــن االســتناد 

إليهــا فــي الحكــم علــى وثوقيــة أو عــدم وثوقيــة المعلومــات المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، بمــا 

لهــا مــن أهميــة قائمــة علــى التداخــل المباشــر واليومــي فــي معظــم أمــور حياتنــا.
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آخــر فصــول الكتــاب جــاء تحــت عنــوان “ المؤسســات والمؤامــرات واألمــم”، وفيه تتســاءل المؤلفة عن عن 

مواقفنــا مــن الثقــــة - وانعدامهــا - عندمــا تتوجــه نحــو المؤسســات، والشــخصيات العامــة، ومجموعــات 

اجتماعيــة برّمتهــا؟ هــل مــن فــرٍق بيــن ثقتنــا بالكنيســة وثقتنــا برجــال الديــن؟ هــل بإمــكان المؤسســــات فــي 

ــــف عــن جــدارة بالثقــة، أم أّن األمــر يقتصــر علــى األفــراد الذيــن يشــغلونها؟ حــّد ذاتهــا أن تتكشَّ

لإلجابة على هذه التساؤالت تستعرض المؤلفة عددًا من المحاور، نذكر منها:

ــأتي اإلجابــات فــي العمــوم لتقــــول إننــا نثــق  الثقــة بأصحــاب المهــن: فــي إطــار اســــتطاعات الــرأي، تــ

باألطبــاء أكثــر مــن العلــــماء، وبمذيعــي األخبــار أكثــر مــــن الصحفييــن، ويقــع السياســــيون عمومــًا في الدرك 

األســــفل مــن قائمــة الثقــة علــى اإلطــاق.

ــًا واحــدًا ضمــن بنــًى مؤسســاتية متشــابهة، فغالبــًا مــا تجمعهــم  عندمــا يتشــارك األشــــخاص عمــًا مهنّي

دوافــع وحوافــز متماثلــة، ويكونــون كذلــك ُعرضــًة لمخاطــر ولفرٍص وتوّقعات متشــابهة، أقّله في حياتهم 

المهنيــــة. وترجــع ثقتنــا بنزاهــة األطبــاء، جزئّيــًا علــى األقــل، إلــى اعتقادنــا بــأّن مــا ســــيجنونه قليــل مقارنــًة 

بخســارتهم الكبــــيرة إن هــم كذبــوا عــــلى مرضاهــم أو زمائهــــم. أمــا علــى مســتوى حياتهــم الشــــخصية، 

ــباب كافيــة لاعتقــاد بأنهــم  ــا، مــا يعنــي أن ليــس لدينــا أســ ــًا عــن أّي واحــٍد من فــا يختلــف وضعهــم بتات

ســيتصفون بنزاهــة، أو انعــدام نزاهــة.

ــر بدورهــا فــي  لكــّن القصــة فــي مجملهــا ليســت حكايــة بنــًى ودوافــع فحســب. فالتجربــة الشــخصية تؤّث

حكمنــا علــى النزاهــة المهنيــة؛ ال بــــّد أن معظمنــا قــد عــاش تجربــة إيجابيــــة مــع األطبــاء، ولــدى معظمنــا 

ــا  ــيين فــي األكاذيــب أو الخــداع الصريــح، بمــا فيهــ فــي المقابــل الكثيــر مــن األمثلــة علــى وقــوع السياســ

حــاالت الخــداع التــي تمــّس حياتهــم الشــــخصية.

الثقــة فــي المؤسســات: ترتبــط الثقــة بيــن األشــــخاص، بمــا تتســم بــه مــن ثــراء، ارتباطــًا وثيقــــًا بااللتــزام. 

فالثقــة باآلخريــن تنطــــوي علــى تعويــٍل عليهــم بالوفــــاء بالتزاماتهــــم وبتنفيــذ تعّهداتهــم. مــــن جانبهــا 

تنطــوي الجــدارة بالثقــة علــى اتســاق أفعالنــا مــع التزاماتنــا، أقّلــه عبــر توّخــي الحــذر فــي مســألة تولــي 

التزامــات جديــدة. االلتــزام إذًا هــو العنصــر الفــارق الــذي يســــمح لنــــا بتمييــز عاقــة الثقــــة مــن العاقــات 

التعويليــة االعتياديــة األخــرى.

هل يمكن للمؤسســات أو المنظــمات أن تتوّلى التزامات وتقــّدم وعودًا وتعّهــدات؟ الجواب هو نعــم.
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فــي عديــٍد مــن الحــاالت: تدخــــل الشــركات فــي عقــــود قانونيــة هــي ليســــت اتفاقيــــات تجمــع بيــن األفــــراد 

الذيــن يحــــدث أن يتولــوا مهمــة توقيعهــا فــي حينــه. كمــا توّقــع الــدول معاهــدات فــي مــا بينهــا، وتدوم مثل 

هكــذا اتفاقيــات زمنــــًا أطــول مــن بقــاء القــادة األفــراد الذيــن دخلــوا فــي المفاوضــات وانتهــوا إلــى التوقيــع. 

وعلــى نطــاق أوســع، يوجــد لــدى العديــد مــن المنظــــمات مواثيــق، أو بيانــات مقاصــد، أو قوانين أساســــية 

من شــــأنها أن تحّدد األهــــداف والمبادئ التوجيهية.

ــأن ترقــى  ــن الثقــة، والجــدارة بهــا،  علــى النزاهــة والكفــاءة فــي آن. عندمــا نثــق ب ينطــوي هــذا النــوع مــ

المؤسســــات إلــى مســتوى التزامهــا، وأن تضطلــع بواجباتهــا؛ فإننــا نثــق بأنهــا ســتبذل جهــودًا حســــنة النّيــة 

لتحقيــق ذلــك، وبــأّن لديهــا القــدرة علــى النجــاح فيــه علــى حــدٍّ ســــواء.

نظريــات المؤامــرة:  تثيــر المؤامــرات - ونظريــــات المؤامــرة - بعضــًا مــن القضايــا الخاصــة المتعّلقــة 

بالثقــة باألفــراد، كمــا بالمؤسســــات والجماعــات. ويحتــــاج المتآمــــرون إلــى وجــود درجــــة مــن الثقــة تجمــــع 

بينهــم، لكــن الوصــــول إلــى مثــل هــذه الثقــة قــد يكــون عســــيرًا إن كانــت الرهانــــات الواقعــة علــى المحــك 

كبيــرًة، وذلــــك بفعــل المخاطــر المقترنــة باكتشــــاف التآمــر. 

كمــا يقتضــي اإليمــان بنظريــات المؤامــرة وجــود حالــة جوهريــة مــن انعــدام الثقــــة بالصــور التقليديــة عــن 

العالــم، وإلــى جانبهــا وعلــى النقيــض منهــا، وجــود مســــتوى عــاٍل مــن الثقة بقــدرة الحكومــات والجماعات 

الســرية علــى التحكــم فــي التدفــق العــام للمعلومــات.




