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במובן    .להדחיקשלמדנו  משברים  זכוכית מגדלת על    אלאעצמו,  לא משבר בפני    מגפת הקורונה היא
נכנס לחיינו חשוב לשים לב שהקטיעה    לו שינויים באורח החיים שלנוזה, על אף שח  מאז שהנגיף 

שבה   לנקודה  עד  שנמתח  סדר  של  המשכו  היא  ורואות  חשות  שאנו  המתוחה    הגומייההמועצמת 
 נשמטה מידינו.  נקרעה ו שהחזקנו בידינו העייפות

 
שהנגיף האפיסטמי  למשבר  ביחס  גם  נכון  זה  עניינים  עם    -  מצב  במוסדות  אמון  החוסר  בשילוב 

תעסוקתיה  ,ים פוליטיה ביטחון  לחוסר  הודות  בלימה  על  שנתונים  שעובדות וכלכלי   חיים  וממשלות   ,
שפרחו    קונספירציהלתיאוריות    פטרי צלחת  הוא עבורו    -  בשביל בעלי ההון ולטובת שימור כוחן הפוליטי

אלה ניזונות תמיד ממשברים ומתחושה של   .עם כניסתה של הקורונה לחיינו כמו פטריות אחרי הגשם
מפוקפקת.   אם  גם  וודאות,  בהענקת  ומצטיינות  וודאות,  הן  חוסר  המגפה  את  בהקשרה של  כוללות 

בנגיף  הטענה   שה  שפותחשמדובר  בסין,  בחיינו,  ובמעבדות  לשלוט  שנועדה  המצאה  הוא  וירוס 
 דרישה לעטות מסכות היא לא יותר מאשר תרמית של חברות התרופות.  השו

 
, על המעניין בכל תיאוריות הקונספירציה הללו, שנשענות על תפיסה טמפורלית שמסתכלת על העתיד

ובה בעת מתקשה לראות את ההווה, זה שבהנחותיהן הן מצליחות לטשטש את   מה שעלול להתרחש,
כב אנחנו  שבה  העגומה  אהמציאות  בראייה  אותה  ומחליפות  חיות,  המציאות.  -ר  של  פוליטית 

, הופכת את סין לאויבת מושבעת של פותחההתקבעות על סין כמקור הנגיף וכמי שבמעבדותיה הוא  
כגון מחנות הריכוז של האויגורים העולם, סין  ,  אך לא מהסיבות הנכונות,  על תעשיית השליטה של 

תחומים   ועל  האמריקאית  שיוכלו הקולנוע  בשביל  רק  ולו  אותה  מלבקר  להימנע  אחרים שמעדיפים 
התלות האדירה של כל כך הרבה מדינות בסין עת השוק הפרטי   . אפילו  להמשיך ולעשות עמה עסקים

.  מה, נעדרת מדיונים אלהסימטרית ביחסים ע-החליט להעביר את רוב הייצור אליה, ויצר סיטואציה א
שה הוא  והאפשרות  לדמיין  ה  קונספירציוירוס  ניתן  שאכן  מניחה  העולם  אומות  כלל  של  מאורגנת 

מעבר לראייה האופטימית הזו של   יגיעו להסכמה על דבר מה.סיטואציה שבה כלל מדינות העולם  
הקהילה הבינלאומית, תיאוריה זו מתעלמת מהאופנים שבהם ממשלות וחברות פרטיות כבר חדרו אל  

חיינו   יותוך  הרבה  לנו  להכתיב  רוצות ומצליחות  משהיינו  ה  תר  של  מנגנוניו   Surveillance-תחת 
Capitalismלבסוף, המחשבה שהדרישה  בספר שזו כותרתו  , שעליו כתבה בהרחבה שושנה זובוף .

משככי הכאבים לעטות מסכות היא קונספירציה של חברות התרופות מעלימה עין, גם כן, ממשבר  
  יכול להיותומהעובדה שגם כעת    פות פרטיות,, מהכוח העצום שנתון בידיהן של חברות תרובארה״ב

רכושה הפרטי,  ותנהג בו כלהפוך אותו לפטנט  תחליט  שחברת התרופות שתצליח למצוא חיסון לנגיף  
ייאלצו להמשיך לחיות עם המגפה לאורך שנים רבות מהסיבה הפשוטה עת מדינות בדרום הגלובלי  

 שהחיסון יהיה יקר מדי עבורן.  
 

של תיאוריות קונספירציה אלה, יש בהן כדי להסית   האמתהשקר או  לשאלת    מעברבמילים אחרות,  
מהמאבקים שצריך לנהל, אם אנחנו רוצות לראות פה שינוי   ,שאנחנו כבר חיותאת עינינו מהמשברים  
קוסמטי.   ולא  הקונספירציהמהותי  אנשי  של  מבטם  רעים  מנקודת  צריך  יקרו  רעים  שדברים  כדי   ,

השליטה שמפניה הם מביעים חשש כבר  מוחלטים שמנסים להשתלט על העולם, בעוד שכבר היום  
, וזאת מבלי שמישהו השתיל דבר מה במוחנו, אלא פשוט דרך שליטה על המידע ובעזרת זרם  הושגה

בנה הנוכחי של הדברים במהאמת המרה שחומקת מבעד לתיאוריות אלה היא ש   .רציף של פרסומות
צריך   יודעים לא פעם לעשות  כי   מוחלטים שירצו להשתלט על העולם,  נבליםלא  הנבלים הנוכחיים 

הסכמים ביניהם ולחלוק את השליטה עלינו, ושהלכה למעשה, פעולתם, יותר משיש בה כדי להצביע  
 קשת לסדר הקיים.  יהיצמדות עעל תנועה חדשה יש בה כדי לחשוף 

 
 


