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مقدمة

وأحيانًا السعادة، لحظات غمرة يف القرارات نتخذ أحيانًا القرارات. اتخاذ من مفرٍّ من ما
أو ربح أجل من أحيانًا غريها؛ يف وأحيانًا العملية، أو املهنية حياتنا يف أحيانًا غريها؛ يف
قرار، التخاذ الوقت حان قد أنه قرَّرنا ألننا أحيانًا آَخر؛ يشء ألجل وأحيانًا تقدُّم، تحقيق
نؤدِّي أن املنطقي فِمن األسباب، كانت ومهما علينا. يُفَرض القرار اتخاذ ألن وأحيانًا
تُتََّخذ التي الكيفية فْهم أن يعني مما الحظ؛ عىل االعتماد من بدًال بكفاءة املهمة هذه
نهايتِه وُقْرَب بمهارة، القرارات صنع كيفية عن كتاٌب هذا جدواه. له أمٌر القراراُت بها
ذلك عن (وتعجز القرارات اتخاذَ الحكوماُت بها تستطيع التي الكيفية عن يتحدَّث تجده
تطلب بهذا فأنت حياتك، بقية األخطاءَ تتجنَّب كيف الكتاُب يعلِّمك لن متزايٍد). نحٍو عىل
القرار كان إْن — القرار اتخاِذ وقَت — تخربك مضمونٍة طريقٍة من ما أنه جانب إىل الكثري؛
سيطويه ما رسيًعا أنه أم فادحة، بدرجة خاطئًا أم رائعة بصورة صائبًا اتخذتَه الذي
حتى ننتظر أن علينا للقرار، النهائي التقييم أجل من عادًة). يحدث ما (وهو النسيان
نعريه حتى أو مطلًقا ذلك نعرف ال وأحيانًا وقٍت. من ذلك استغرق مهما عواقبه، تظهر
اتخاذه بعد باهتة ذكرى محض يصري قد مصرييٍّا ما يوًما بََدا الذي القرار ألن اهتماًما؛

تتغري. فاألحوال قليل؛ بوقت
أدائنا جودة مدى عىل للحكم الة فعَّ طريقة تَُعدُّ ال النهائية النتيجة أن ذلك من أدهى
أن اإلنصاف من فليس عه، توقُّ بمقدورنا يكن لم يشء حدث فإذا القرار؛ اتخاذ وقت
كانت إْن فيه الفضَل ِعي ندَّ أن أيًضا األمانة من وليس سيئًة، املفاجأة كانت إْن عليه نُالَم



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

وقرَّرنا حدث ما وإذا الجميع، يحالف — سعيًدا أم كان سيئًا — فالحظ جيدًة. النتيجة
أحد بهجوِم األمر وانتهى رائٍع، ربيعيٍّ يوٍم يف األقدام عىل سريًا طويلة نزهة يف نذهب أن
أي عىل تقع السيئة فاألمور سيئًا؛ كان التنزُّه قراَر أن يعني ال فهذا علينا، املارة الطيور

حال.
ظلِّ يف نفعله أن يمكن ما أفضل يمثِّل قرار أنه هو الصائب بالقرار نعنيه ما فإنَّ إذن
فسنكون عقالنيٍّا، تفكرينا وكان وسعنا، يف ما أقىص بذلنا فإذا الوقت، ذلك يف نعرفه ما

فيه. لنا حيلَة ال سيطرتنا نطاق خارَج يقع وما منَّا، ع متوقَّ هو ما كلَّ فعلنا قد
سنتناوله ما نقرِّر فنحن مطلًقا؛ تهدأ وال صباح، كلَّ لنا تلوح للقرارات حاجتنا إنَّ
مفاجئة رشاء بعملية سنقوم كنَّا إذا ما ونقرر ذلك، يف عاداتنا ترتسخ أن إىل اإلفطار، عىل
ال، أم سنتزوج كنَّا إذا ما ونقرر الكبرية، املتاجر أحد يف الدفع خزينة أمام نقف ونحن
بالذهاب قراراٍت ونتخذ قراًرا). نتخذ أننا نعتقد املحتمل حياتنا رشيك يجعلنا (أو ومتى
السبانخ وجبة تناُول أو حفاضللطفل، وْضع أو سيارة، رشاء أو التمشية، أو السينما، إىل
بوظيفٍة االلتحاق أو الروليت، لعبة يف األسود أو األحمر اللون عىل املراَهنة أو بالكامل،
ال، أم واعية — أسبابُك كانت ما وأيٍّا كتاب؛ قراءة حتى أو كتاب، تأليف أو تركها، أو ما

قراًرا. هذا وكان الكتاب، هذا قراءة يف الرشوع عىل عزمت فقد — ال أم جيًدا مدروسة
االختيار قوُة لديه تجتمع شخص عن يَصدر الذي الشخيص، القرار إىل بالنسبة
أنه من بالرغم القرار، اتخاذ مهمة ألداء مثىل» «طريقة هناك العواقب، ل تحمُّ عىل والقدرة
نتخبَّط األحيان من كثرٍي ففي الوقت؛ طوال جهدنا قصارى نبذل أن منَّا ع يُتوقَّ أن يمكن ال
أحيانًا إال نتذكَّر وال كذلك، ليس وبعضها صائب بعُضها مندفعًة، قراراٍت ونتخذ الحياة يف
كلتا ويف يُنَىس؛ ال موقًفا كان إذا (إال خطأ عىل أم صواب عىل كنَّا إذا ما — بعُد وفيما —
املايض؟) الخميس الغداء مائدة عىل اتُّخذت التي القراراِت يتذكَّر الذي ذا َمن الحالتني،
متخيِّلني أو أنفسنا مهنِّئني إما الحال بنا ينتهي قد وحينئٍذ أهمية، ذا القرار يكون أحيانًا
جرينليف وجون براونينج روبرت من كلٌّ َكتب وقد حدث، ما غري يحدث أن يمكن كان ما
«… فحسب مرة ذات مرة؛ ذات ممكنًا كان «ربما منها: ذلك، عن شهرية أشعاًرا ويترَي

أيَّ يجرِّبون َمن فهناك القرارات؛ باتخاذ األمر يتعلَّق عندما سواءً ليسوا والناس
والتليفزيون. الشعبية الروايات كأبطال والجاذبية، والجرأة ع بالترسُّ يتَِّسمون وهم يشء،
املتهوِّرون الروايات (وأبطال تفكري دون أي تقدير؛ دون اليشء فْعَل ر» «متهوِّ كلمة تعني
أن دون املرتفعة األماكن من يقفزون فهم جرأتهم؛ عواقب من املؤلُِّف يحميهم ما عادًة
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آَخرون وهناك تسامًحا). أقل فهي الواقعية، الحياة أما قفزتهم. جرَّاء من بخدٍش يُصابوا
وال الخطأ، من وخائفون أماكنهم يف قابعون وهؤالء الدائم، د الرتدُّ معاناة يف يعيشون
كان متى الرباعَم «َفْلتجمع هرييك: روبرت قال وقد بالذكر، جدير يشء أيَّ أبًدا قون يحقِّ
الذين اآلَخرين األشخاص بعُض هناك ويظل الفرَص. تَنتهز أن بهذا ويَعني بمقدورَك.»
األمر، اقتىض مهما األخطاء ارتكاَب متجنِّبني ظ، التحفُّ يف غاية قراراٍت سوى يتخذون ال
بذلك الحكومات بريوقراطيو ويُوَصم بالذكر، جدير يشء أيَّ أبًدا قوا يحقِّ أن دون وأيًضا

والتدرجات. التنوعات من هائل عدد النقيضني بني وما الشخصية. يف الخلل
تبعات يتقاسمون الذين الرشكاء من املزيُد هناك يكون حينما صعوبًة األمور وتزداد
يف يشاركون ن ممَّ واملزيُد الصائبة، القرارات فوائَد يَْجنُون ن ممَّ واملزيُد السيئة، القرارات
واألهداف؛ القرار متَِّخذي من توليفة أي لديك تكون أن املمكن ومن نفسه. القرار اتخاذ
يشرتك التي القرارات اتخاذ لفهم جادة محاولة أول َجَرت وقد دور. لكل ُكثًرا أو قليلني
ترتَجم أن يمكن حيث التناُفسية؛ الجماعية الِفَرق ألعاب سياق يف الالعبني من العديد فيها
أطفالنا اها يتلقَّ التي الجوفاء املحارضات كل من وبالرغم فوز. إىل مباَرشة األفضل القرارات
تحقيَق يَْهَوْون األلعاب يماِرسون الذين األشخاص فإن اللعب، متعة ملجرد اللعب عن
يعدُّون فاألطفال — اإلنساني التاريخ مدى عىل األلعاب ُموِرَست ولقد بالفعل. الفوز
عىل يتفوَّقون األشخاص بعض وهناك — املحاكاة ألعاب خالل من البالغني لحياة العدَة
القرارات اتخاذ لعملية مختلفة أدواًرا املختلفة الرياضات (تويل التفكري. ألعاب يف غريهم
يخرس السومو، ومصارعة السلة كرة لعبة ففي مهمة؛ أدواًرا دائًما ليست وهي الذكية،

دائًما.) الحجم الصغري العبقري
أفضَل قراراٍت اتخاِذ جائزة تكون وقد األلعاب، نظرية الحرب اسرتاتيجية تتضمن
امُلجِدي من بلدك. أو عشريتك، أو أرستك، بقاء أو الحياة، قيد عىل بقاءك هي خصمك من
ورياضات األلعاب. معظم مضمون هو وهذا املخاطرة، سقف يرتفع أن قبل التدرُُّب
—جميعها واملصارعة «ُجو»، ولعبة الرمح، ورمي والشطرنج، والبولو، واملالكمة، املبارزة،
أن لنا ليس مخطئًا، أم كان (مصيبًا قال ويلينجتون أن ويُزعم القتاليَة. املهاراِت ي تنمِّ —
الخرباء ويجيد إيتون. مالعب عىل ووترلو معركة يف ق تحقَّ قد النرص إنَّ ذلك) عىل نحكم
والتحركات التحرُّكات من العديد يف مسبًقا التفكريَ العظماء العسكريون االسرتاتيجيون
عىل منهم يظل (َمن وأفضلهم املاهرين، الشطرنج العبي مثل مثلهم املحتملة، املضادة
يكتبون (فالفائزون ذلك تحقيق كيفية عن بالكتابة الحال به ينتهي فعليٍّا) الحياة قيد
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عادًة الجنراالت ويتمتع أخطائهم. عن يكتبون ما فنادًرا الخارسون أما نبوغهم، عن
يقرأ الحايل، العرص ويف خارس). هناك فائز، كل فأمام يستحقون؛ ا ممَّ أفضل بسمعٍة
بضعة سوى يوجد ال لكن القديمة، املعارك هذه ويتدارسون الكتَب هذه املتدرِّبون الجنود
تجارُب خلََّفتْها التي الشعارات بعض هناك بالطبع املبتدئ؛ بها ليسرتشد عامة مبادئ
النظريات. من القليل سوى يوجد ال لكن تَُسْد»، ْق و«فرِّ املقدمة» يف «َفْلتكن األسالف:
من قليلة فئة سوى يعرفه ال النكسرت، قانون وهو للحرب، القليلة العامة املبادئ (أحد
فيما قصريًا فصًال له ص نخصِّ وسوف للشفقة، مثرٍي نحٍو عىل العسكريني صني املتخصِّ
التي الجيوش تبدأ — الكتاب هذا مؤلف يعرفه حقيقي وحيد وباستثناء — ولذا بعُد.)
الحرب يف املستخدمة نفسها التكتيكية والخطوات باالسرتاتيجية حقيقية حربًا تواجه
املائة حرب فخالل فيها. استخدمتها مرة آخر ُهزمت أم انترصت قد كانت سواء السابقة،
كرييس معركة يف اإلنجليز الطويلة األقواس حملة يد عىل ساحقة هزيمة فرنسا ت تلقَّ عام،
عام أجنيكورت معركة يف وثالثة ،١٣٥٦ عام بواتييه معركة يف أخرى ومرة ،١٣٤٦ عام
الفرنسية اللغة إن حتى والنفيس. الغايلَ ذلك وكلَّفهم التعلم، بطيئي كانوا لقد .١٤١٥
لوصف — النظيف» «السالح حرفيٍّا ويعني — األبيض» «السالح مصطلح عىل تشتمل
ِمن القتل أن مىض فيما يعتقدون كانوا النبالء طبقة ألن ربما سيف؛ مثل قاطع سالح
صحيًحا، ذلك يكون وقد يشء. يف الرجولة من ليس البنادق أو األسهم باستخدام بُعد عىل
بالسيوف مقارنة بعيد حد إىل فعالة بُعد عىل من وتصيب تقتل التي األسلحة لكن
مع أخالقه ونبل قلبه بطيبة مراده ينال لن املرء إن قال دورترش ليو أن ويُزعم والرماح؛
منذ املعارك يف الفوِز أو االبتكاِر مجاِل يف حسنًا بالءً تُبِل لم املتحدة والواليات اآلخرين.
وتلك والعتاد. بالرجال املعارضة عىل التغلب استطعنا عندما إال الثانية، العاملية الحرب
دبابة وجه يف العباقرة أحد وقف فإذا املهارة. عن النظر بغض عادًة رابحة اسرتاتيجية

الدبابة. عىل حينها فلرتاهن أحمق، يقودها
الواقع؛ أرض عىل عدة أشكاًال األطراف املتعددة الحقيقية القرار صنع عملية تتخذ
حالتها يف اللجان (مثل فقط واحد جانب سوى وليسلها عدة، العبون بها فبعضالقرارات
أو املبارزة، أو الشطرنج، أو املصارعة، (مثل وجانبان العبان أخرى ولقرارات املثالية)،
عدة وجوانب عدة العبون بها قرارات هناك ذلك جانب وإىل الفردية)، التنس مباريات
أعىل عىل السياسية). أحزابنا من أيٍّ أو البوكر، أو املتحدة، األمم أو الكونجرس، (مثل
األرض، وجه عىل املدى الطويل البقاء أجل من البرشي الِعْرق رصاع يوجد املستويات،
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وتنفيذها، اتخاذها يجب األهمية البالغة والقرارات للحياة. مقبولة بجودة تمتُّعه عن فضًال
والقليل القرار، صنَّاع من الكثري فهناك محتمًال؛ ليس ذلك يف عقالني منهٍج اتِّباع أن بَيَْد
لها والخيارات القرار صناع توليفات من توليفة وكل الجلبة؛ من والكثري النتائج، من
سيئة، قرارات إىل وإما جيدة قرارات إىل إما يؤدِّي أن يمكن منها وكلٌّ الخاصة، بنيتها
فيما لهذا وسنَعرض اإلطالق، عىل قرار أي اتخاذ إىل تؤدِّي أن يمكن ال الرتتيبات وبعض

بعُد.
الدستورية الجمعية محارض مجموعُة تشويًقا األكثر التاريخية قراءاتنا إحدى من
حرضوا الذين رجًال والخمسون الخمسة كان ١٧٨٧؛ عام ماديسون جيمس وضعها التي
ِمن أيٍّ أفراِد عىل ويتفوَّقون واملعرفة، التعليم من ُمبِهرة درجة عىل الجمعية اجتماَع
نظام وضع يف حقيقيًة مشكلًة وجدوا فقد ذلك ومع الراهن، الوقت يف الحاكمة كياناتنا
إرسالهم يتم (لم يُنِشئونها. كانوا التي الجديدة الدولة أجل من القرارات لصنع ال فعَّ
القرار هذا وكان به، وأفلتوا حال، أي عىل ذلك فعلوا لكنهم دستور، لوضع فيالدلفيا إىل
إىل يؤدِّي ال حكوميٍّا هيكًال وضعوا إذ شاقة؛ مهمة أداءَ عاتقهم عىل أخذوا لقد جماعيٍّا.)
أو اإلنجليز)، امللوك يد عىل األوتوقراطي الحكم ويالت من الكثريَ رأوا (فقد األوتوقراطية
والتوازنات الضوابط نظاُم وكان أسوأ)، أنها جميًعا يدركون كانوا الفوىض(التي تفيشِّ إىل
تقليل الوقت نفس ويف النقيضني، هذين تفادي إىل يهدف وضعوه الذي د املعقَّ الرقابية
ن يدوِّ كان ماديسون أن حظنا حسن (ومن والكبرية. الصغرية الواليات بني الفروق
هناك تكن لم حيث آنذاك؛ حوار من دار ا عمَّ رائعة فكرٌة لدينا أضَحْت وبذلك املالحظات،

للتسجيل.) آالت أي
الكثري تعلُّم إىل العمل مجتمع احتياجاُت بنا ْت أدَّ املاضية، القليلة العقود مرِّ عىل
معها يستحيل حاالت وهناك املعايري)، (واملتعدِّدة األطراف املتعدِّدة القرارات صنع عن
يهتم؟ الذي ذا َمن تقول: قد ذاته. مع يتَِّسق نحو عىل قراراته املرءُ يتَِّخذ أن — حرفيٍّا —
العقول غول هو أحمق نحٍو عىل الذات مع االتساق «إن إيمرسون: والدو رالف (َكتَب
إغفال إىل البليغة الحكمة هذه اقتباِس يف يخطئون الذين األشخاص وينزع الصغرية.»
يتناسب بما املعنى ون يغريِّ ثَمَّ ومن العبارة؛ يف املفتاحيَة الكلمَة تَُعدُّ التي «أحمق» كلمة
تكن لم إذا أنك هو الذات مع االتساق وراء السعي سبَب إن باختصاٍر، أهدافهم). مع
ليس ذلك، ومع ملعبك. يف يهزمك أن يمكن ذاته مع املتَِّسق خصَمَك فإن ذاتك، مع متَِّسًقا
االتساق عن االنحرافات تلك مثل عىل اإلنجليز املراهنات وكالءُ ويُطِلق البديهيات، من هذا
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أي يف وبالطبع، الكتاب. ملؤلِّف معروفٍة غري ألسباب الهولندي» املراهنات «سجل الذات مع
خطوات ع توقُّ السهل من سيكون التفكري، عىل بالقدرة يتمتع خصًما تضمُّ تناُفسية لعبة
ويدرك ملصلحته. ذلك خصمه يستغل أن يمكن ثَمَّ ومن رسيًعا؛ ذاته مع املتَِّسق الالعب

القدم. كرة مدربي مثل هذا يف مثلهم ذلك، البوكر العبو
تلك أو القرن، ذلك أو الَعْقد، ذلك يف فقط (ليس األعمق االجتماعية مشاكلنا إن
وعادلة ثابتة وسائل عىل العثور حول تدور القارة) هذه أو الدولة، هذه يف أو األلفية،
بحيث بعينهم؛ ألفراد ما اجتماعيٍة مجموعٍة داخل القرار صنع سلطة تخويل أي للحكم؛
من كلٍّ مواجهة علينا املجموعة. أفراد كل عىل القلة هذه تتَِّخذها التي القراراُت تؤثِّر
عن نتحدَّث أن قبل حتى والسلطات، واألعباء املسئوليات وتقسيم األرباح، توزيع عملية
امُللِزمة القرارات يتخذ الذي القائَد تتضمن التي تلك الحكِم، أشكاِل أقدِم بنِي من الحكومة.
أو املولد، بحق أو العمر، يف تقدُّمه بسبب أو باإلجماع، أو الغاشمة، قوَّته بحكم فرد لكل
الغالب يف األفضل من يكون املتأزمة، املواقف من موقف أي ويف الدينية. السلطة بنفوذ
وكل اإلطالق، عىل قائد وجود عدم من بدًال كفء، غريَ كان مهما به، ُمعرتٍَف قائٍد وجوُد
وقت وبخاصة ثمارها، تؤتي لكنها عادلة، املطلقة السلطة تكون ال قد الجيوشتعرفهذا.
وليس العام (باملعنى القانون سيادة مظلة تحت الحكُم النظاِم هذا أشكال ومن األزمات؛
التي والصارمة الشاملة القوانني من مجموعة َرِحمه من خرجت الذي االزدرائي)، باملعنى
يُسرتَشد ثَمَّ ومن السماوية؛ الرشائع من أيٍّ طريق عن ربما أو القديمة األعراف من أتتنا
ذلك أمثلة ومن القوانني. هذه مصدر عن السؤال دون وعادًة املمكنة، القرارات كل يف بها
األشكال أحَد العرش الوصايا تُعتَرب كذلك حمورابي، ورشيعة املقدَّسة الكتب من العديُد
العام، اإلجماَع تتضمن الحكم لنُُظم أخرى أنواع وهناك الحكم. يف النظام لهذا املخترصة
َمن لكلِّ سيئًا يكون قد والذي األدنى، املشرتك القاسم نحو القرارات كلَّ يسوق الذي
الواليات (وتستخدم األغلبية حكم أشكال من شكًال تتضمن أخرى أنماط هناك به. يتأثَّر
بعَض ن يتضمَّ — ال وربما — ربما الذي الحكم وهو الحكم)، ذلك من نسخة املتحدة
تلك تتآكل األقلية. عىل شديًدا عبئًا تسبِّب التي القرارات اتخاذ يف األغلبية سلطة عىل القيود
عكس (وعىل شعبية ديمقراطية أي يف حتمي يشء وهذا الوقت، بمرور األرجح عىل القيود
نفسها عىل تُطِلق لم املتحدة الواليات فإن املدارس، يف خ ترسَّ الذي العاملي، شبه االعتقاد
والدستور االستقالل. إعالن يف أو الدستور يف تظهر لم فالكلمة ؛ قطُّ ديمقراطيًة دولًة
بذاته وهو مختلف، معنًى لذلك لكن للحكم، جمهوريٍّا شكًال والية لكل بالفعل يضمن
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مقدمة

أنظمة أسوأ هي الديمقراطية بأن ترششل ونستون ومالحظة الدستور). يف ح موضَّ غري
صمساحاٍت سوفنخصِّ بدقٍة. املعضلَة صتلك تلخِّ األخرى، األنظمة كل باستثناء الحكم،
أصبح الفعيل الحكم عىل املنتخبة كياناتنا قدرة عدم إن إذ املشكالت؛ من النوع لهذا عدة
يف فقط وليس التسعينيات، حقبة يف واسع نطاق عىل األمل وخيبة لإلحباط يدعو أمًرا
إلقناع الصليبية بالحمالت أشبه حملٍة شنِّ يف انخرطنا قد أننا يبدو هذا، كل ومع أمريكا.
عن فضًال لدينا، الحكم شكل من نسخٍة بتبنِّي املحلية، ظروفه كانت أيٍّا العالم، يف فرد كلِّ
أو الحملة، هذه شنِّ قرار اتُّخذ كيف الكتاب هذا ملؤلِّف واضًحا وليس االقتصادي. نظامنا
الصليبية الحمالُت إليه آَلْت ما نتذكر أن علينا لكن ستستمر، متى إىل أو اتََّخذه، الذي َمن

األصلية.
من مجموعة أنه عىل العام املوقَف نرى أن د معقَّ موضوع أيِّ تناُوِل عند السهل من
أي ن تتضمَّ ما وغالبًا املوضوع. لُبَّ ونُغفل البسيطة التفاصيل يف نغرق وأن التفاصيل،
الذهن، تشوِّش التي املعتقدات من قدٍر بأقل تمثِّلها، التي الحقيقية املشكلة جوهَر لعبة

مالئمًة. مقدمًة تمثِّل أن يمكن والتي سابقة، تجارب عن والناشئة
ملوضوعاتصنع د تمهِّ التي التعليمية األلغاز بأحد الكتاب هذا بعضأجزاء سنبدأ لذا
هو ما إىل وصوًال بسيط، هو ما بتناول الكتاب سيبدأ هذا، وبخالف تليها. التي القرار
الحقائق، لدينا تتوافر حينما الشخصية القرارات من سيبدأ إذ له؛ حلَّ ال ما إىل ثم د، معقَّ
يف وصوًال منافسات، وجود ظل ويف والاليقني، الشك ظلِّ يف القرار اتخاذ بمشكالت مروًرا
الحكوماِت يواِجه ما وهذا عدة، وأطراف متعدِّدة معايري ظلِّ يف القرار صنع إىل النهاية
مستقرٍّ شكل إىل ُل التوصُّ أحٍد بمقدوِر كان إْن نرى أن لنا ويبقى عادًة. الكبريَة والرشكاِت
قصص يف عنه فيها قرأنا التي السنوات آالف مدار عىل الحكم أشكال من بالفعل وناجٍح
القرارات اتخاذ بمفهوم الديمقراطية، إن تريك». «ستار حلقات يف ورأيناه العلمي، الخيال
التاريخي، املشهد عىل نسبيٍّا جديد يشء هي املشرتك، الصالح تحقيق بهدف الجماعية

بعُد. االختباَر هذا تجتَْز ولم
صنع عن بعينها أمثلة هناك ستكون هي، كما مباِرش بشكل املبادئ توضيح وبمجرد
بعض إىل وصوًال االستثمار، واسرتاتيجيات واملراهنة، الرياضة، من تبدأ العمل، يف القرار
األول الفيتو موضوع وهو النوَّاب، مجلس تقسيم مثل القليل، يعرفها التي املشكالت

واشنطن. لجورج
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القرارات اتخاذ نظرية يف بالفعل خرباء هم مَلن ه موجَّ غري الكتاب هذا وأخريًا،
يهدف لكنه بينها، من ليختاروا الرائعة الكتب من العديُد بالفعل لديهم فُهم اإلحصائية؛
لالستطالع وحبٍّا فضوًال أكثَر نصبح وأن القرار، لصنع فهمنا تحسني عىل بقيتنا معاَونِة إىل
أجلنا، من اآلَخرون يتخذها أم نحن نتخذها التي تلك سواء القرارات، اتخاذ «كيفية» بشأن

سواء. حدٍّ عىل ومواطنني كأفراد قليًال أكثر بفاعلية نعمل وأن
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األول الفصل

متهيد األساسية: املبادئ

سنراهن كنَّا القرارات؛ صنع يف مشكلًة وجدنا َلَما تخطئ، ال سحرية بلورات نمتلك كنَّا لو
ونتقاسم املخاطر، من خالية رابحة استثمارات يف مكاِسبَنا ونضع املضمونة، األسهم عىل
ركوَب ونتجنَّب ُمثىل، بيئة يف مثاليني أطفال تنشئة يف ونَْربَع املثاليني، الرشكاء مع حياتنا
رائع؛ بشكل آمنة ُمْرضية بحياة وننعم املصاعب، نحو بنا تأخذ التي والسيارات الطائرات
ال إننا حتى بل باملستقبل، َن التكهُّ نستطيع وال الصلة، ذات العوامل كلَّ نعرف ال لكننا
وكل القرارات، اتخاذ يف صعوبًة نجد لذا الحًقا؛ حياتنا يف سنحتاجه الذي ما اآلن نعرف
معنا يعملون قد الذين القرار، يف مشاركني عدة وجود يف املتمثِّل اإلضايف العبء دون هذا

أخرى. أحيان يف مصلحتنا وضدَّ األحيان، بعض يف
الحياة، معنى عن أم املايض، أم املستقبل، عن أكان سواء — شيئًا نعرف ال عندما
الفرار يمكن ال حالة وهي اليقني؛ عدم ى تُسمَّ الحالة تلك فإن — طموحاتنا عن حتى أم
تخبٍُّط اليقنيصوُر عدم لحالة املألوَف املشهَد وتصاحب والرضائب. املوت مثل مثلها منها،
ولكن وَضْعف، األرجح) عىل اليقني عدم حالُة إليه تقود ما (وهو وتردُّد املهارات يف ونقٍص
يف للخجل يدعو ما ثمة وليس نعلمه. ال يشء وجود صيف يتلخَّ بالفعل الكلمة تعنيه ما كل
كرقم معرفته يسهل شيئًا ربما أو كاملستقبل، ملعرفته سبيل ال اليشء هذا يكون قد هذا؛
يف إذن فأنت بذاتك، أنت تعرفه لم فإذا ال، أم آخر لشخص معروًفا أكان وسواء هاتف،
قد ستكون وعندئٍذ يشء، كلَّ يعرف أنه ِعي يدَّ شخًصا تجد أن حاِوْل اليقني. عدم من حالة
واملتَِّسقة العقالنية القرارات صنع كيفيَة الكتاب هذا ويتناول تجنُّبه. عليك شخًصا وجدَت
نعرف ال بينما أننا حقيقة مع التكيُّف بدوره يعني ا ممَّ هذه؛ اليقني عدم حالة مواجهة يف
املستطاع، قدَر بفاعليٍة نعرفه ا ممَّ االستفادة علينا نعرفه؛ «يشء» دائًما فهناك يشء، كلَّ

حال. أي عىل الوقت معظم ذلك فعل وعلينا
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يستخدم كيف يعرف فمعظمنا االحتماالت؛ مع الكتاب هذا يف أيًضا نتعامل سوف
متتالية أوراق أربع من (مجموعة سرتيت توزيعة عىل املراهنة إما ليقرِّر االحتماالت
بنهائي للفوز بعينه فريٍق عىل املراهنة وإما البوكر، يف تكتمل) كي واحدة ورقة ينقصها
أوسع بصورة نفسها املبادئ تطبيق كيفية يف القرار صنع مشكلُة وتكمن بول. السوبر
عدم حالة عن للحديث ييل فيما أخرى مرًة نعود ولسوف حياتنا، سلوكيات عىل نطاًقا

واالحتمالية. اليقني
عدم من يتأتى الفردي القرار صنع يشوب الذي اليقني عدم من كبريًا قدًرا إن
أو املكاسب ع توقُّ يف للمبالغة نزعتنا ومن القرار، من بالفعل تحقيقه نريد بما معرفتنا
اآللية املقامرة ماكينات عىل ويلعبون اليانصيب تذاكَر يشرتون فالناس املحتملة؛ الخسائر
اليانصيب قاعات ومديري النوادي هذه مالكي أن حقيقة من بالرغم القمار، نوادي يف
يفعلون ال (وَمن املاَل يجمعوا َفِلَكي املاَل؛ الناَس يََهبوا أن هذا عملهم من يهدفون ال
عليه يُطَلق (وهذا نقوَده العادي الالعب يخرس أن ينبغي الفور)، عىل استبدالهم يتم ذلك
بالفوز. يحلمون الالعبون يظل لكن الحًقا)، سنتناوله ما وهو املجموع»، صفرية «لعبة
أن بتوضيح مولعون فُهم اليانصيب)، إعالنات يكتبون (وَمن املتفائلون املقامرون أما
ألن املحتملة؛ املكاسب يف مباَلغة وهذه يشء، كل من بالرغم بالفعل يفوز سوف «أحًدا»
فيه املباَلغ الخوف فإن اآلَخر، الجانب وعىل للفوز. حقيقية فرصًة لديك أن يعني ال ذلك
أيًضا ويقودهم املرض، ضد صغارهم تطعيم من اآلباء بعَض يمنع الضارة التأثريات من
مادة من التخلُّص املدارس من يطلبون ويجعلهم الكهربائية، األغطية من التخلُّص إىل
إننا تركها. األفضل من كان والتي الجدران، تغطِّي التي الضارة غري الصخري الحرير
فيها، نتحكََّم كي منها طائَل ال جهوٍد عىل املليارات وننفق الصغرية، املخاطر من نفزع
للمكسب، عنا توقُّ يف نبالغ نحن األحيان أغلب ففي اآلَخر؛ االتجاه يف ولكن مبالغة وهذه

املتوازن. القرار صنع عملية عىل سلبًا يؤثِّر ا ممَّ الخسارة؛ من خوفنا يف وكذلك
لهذا املحتملة العواقب يف نفكَِّر ألن بحاجة نحن عقالنية، بطريقة قراٍر أي ولصنع
نكون أن وعلينا — نستخدمها أن النهاية يف نقرِّر قد التي الطريقة كانت أيٍّا — القرار
سنفرتض هذا، كل (وخالل عة. املتوقَّ والخسائر املكاسب أهمية بشأن أنفسنا مع صادقني
مختلفة؛ بصورة أداؤه أو فعله، تجنُُّب أو يشء فعل عىل اإلقداُم هو قراٍر أي من الهدف أن
القرار مثل اإلطالق، عىل بقرارات ليست فهي أفعال، أي إىل تؤدِّى ال التي القرارات أما
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تمهيد األساسية: املبادئ

التي الشديدة السهولة وراء السبب هو وهذا الغد، يف غذائية حمية ببدء املرءُ يتَِّخذه الذي
الجديد.) العام قرارات بها تُتَّخذ

ومجموعٍة األفعال، من محتملة مجموعٍة من الفردي القرار مشكلُة تتكوَّن وهكذا
— نتيجة كل عليه تكون أن يُحتَمل ملا التقديرات وبعِض األفعال، هذه نتائج من محتملة
األشياء وتلك املحتملة؛ للنتائج التفضيالت تصنيفات من ونوع — القرار اتخاذ حالة يف

لجوانبها. التفاصيل بعض إضافة فهو ى يتبقَّ ما أما املشكلة، جوهر هي
بلعبة. اآلن نبدأ ولسوف
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الثاني الفصل

املواعدة لعبة

أيُّ املرء عىل يقع ال إنه بل ما، موضوٍع معرفة يف للبدء جيدة وسيلًة فقط ليست اللعبة
سنوات معظَم أمىض الذي — الكتاب هذا ملؤلف أُِتيحت وقد فيها، الخسارة عند رضٍر
املصنع. يف ١٠ يس دي الطائرة محاكي داخل رحلة قيادة فرصُة — طياًرا يعمل حياته
وتدور األرض عىل من تثب إذ الحقيقية؛ الطائرات قمرة تشبه رائعًة آلًة كانَْت (وكم
مع املقلَّد، األمامي زجاجها أمام من مرَّْت التي بة الخالَّ املشاهد إىل إضافًة بواقعية،
من كبريًا قدًرا وفَقَد ُمْخٍز بشكٍل بالطائرة هوى أنه ومع بقوة.) األرض عىل مثبتة أنها
طائرة لتحطيم تُقاَوم ال رغبٌة لديك كانت فإن خدش؛ دون غاَدَر فقد وسمعته، مكانته
يف املاليني تخرس أن يمكن كاهلك. عن األمَر تزيح كي الطريقة هي فتلك ،١٠ يس دي
وبعدها العقارات، مجال يف متحايلة أساليَب تستخدم كيف تتعلَّم بينما املونوبويل، لعبة
شديد ِبَولع «جو» لعبة تُماَرس بالتزاماتك. الوفاء عىل قادًرا نفسك لتجد صباًحا تستيقظ
الصني يف اللعبة هذه (نشأت واليابان الصني يف وبخاصة آسيا، رشق أنحاء جميع يف
وقد املتحدة. الواليات يف تقريبًا معروفة غري أنها مع عام)، آالف أربعة من يقرب ما منذ
صورة يف الحرب اسرتاتيجيات أُُسِس أهمَّ بسيطٍة لعب لوحِة عىل اللعبُة هذه َصْت لخَّ
األشياء أم لألشخاص سواء رضر، أي إحداث دون ممارستها ويمكن أساسية، مبادئ
قبيل من وليس يلعبونها). الذين الغرب أبناء معظم بغرور تلحقه الذي الرضر عدا (فيما
كما وبيادق؛ وأفيال، وفرسان، وملكات، ملوك، عىل الشطرنج لعبة تحتوي أن املصادفة
أساسية تدريٍب كأداِة الدبابات معارك حول تدور آركيد ألعاب من لعبًة الجيش اختار
ملا كتمهيد األلعاب أهمية من تقلِّْل فال الكثري. ذلك وغري املستقبليني؛ الدبابات لقائدي

الحياة. يف يحدث



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

لصنع بالفعل ُسبًُال هناك بأن القارئ إقناع هي القرارات عن كتاٍب يف خطوة أول
عن اإلفصاح هي الثانية والخطوة فارًقا. يُحِدث أن يمكن هذا وأن بعقالنية، قرارات
«التفكري بعد إال مهمًة قراراٍت نصنع ال أننا عىل معظمنا َسيُرصُّ بالطبع. ذلك كيفية
نعِرتف ما عادًة الضغط، لبعض نتعرَّض فحينما ذلك؟ مغزى يدري َمن لكن مليٍّا»،
الواقع يف هناك يكون ال األحيان، بعض يف ببساطة. «نخاِطر» واآلَخر الحني بني بأننا
دوٍر بال بالبقاء األمر بنا فينتهي ذلك، وغري للَقَدر األمُر ويخضع الخيارات، من الكثريُ
إلسطبل إنجليزي حارس اسم عىل ي ُسمِّ (والذي هوبسون خيار إنَّ يشء. أي يف إيجابيٍّ
فورد هنري تعليَق يشبه وهو األساس؛ من خيار يوجد ال بأنه يقيض خيار هو خيول)
بعض يف لكن أسود. أنه دام ما لوٍن بأي سيارًة يقتني أن يستطيع عميٍل أيَّ بأن الشهري
يُحِدث أن «يمكن» السليم والتفكري أعىل، واملخاطر أهمية، ذا االختياُر يكون األحيان

سليمة. بصورة األشياء نفعل أن يستحق فاألمر ثَمَّ ومن بالفعل؛ فارًقا
اخرتناها التي واملشكلُة الفردية، القرارات صنع كيفية عن األول لُْغَزنا اآلن وإليكم
أنها كما الواقعية، الحياة يف بالطبع يناِظرها ما ولها الرياضيات، لعلماء جيًدا معروفة
واملواَعدة؛ التودُّد سياق يف املشكلَة قدَّمنا أننا يف عيٌب هناك ليس ذاتها. حدِّ يف مشوِّقة
أيًضا ويمكننا الشخصية، القرارات أهمَّ منَّا العديُد فيه يتَِّخذ الذي السياق هو فذاك
األلعاَب نتَِّخذَ أن ينبغي ال أخرى، ناحية ومن فيه. عليه نحصل عوٍن أي من االستفادة
اإلنسانية؛ الظروَف تعكس باهتة ظالل مجرد فهي الحياة؛ يف كدروس مبالغ حريفٍّ بشكٍل

أخرى. أسماء عدة له بعينه اللغز وهذا

املواعدة لعبة

تحيٍُّز أيَّ نقصد (وال ج تتزوَّ أن — رشحها يمكن ال ألسباب — قرََّرْت امرأًة نفسك تخيَّْل
وستظل ذلك، ل تفضِّ كنَت إْن رجل إىل امرأة من النوع تغيري فيمكن هنا؛ بعينه لجنس
الَجْمع ذلك بني من لنَُقْل جاذبيًة، الرجال أكثر من الزواَج تودِّين بالطبع هي)؛ كما اللعبة
خيار أفضل ثاني إن االجتماعية. دائرتِك محيط يف املتاحني املمتازين العزَّاب مئات من
العثور ولكن تطلعاتِك، عن فضًال وُرِقيِِّك، البارزة ِبِسماتِك شخصيٍة مع نفًعا يُجِدي لن
بحاجة فأنِت يسريًا؛ شيئًا يكون لن االحتماالت مئات من مجموعٍة بني من األفضل عىل

معينة. السرتاتيجية
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املواعدة لعبة

مجموعٍة عىل تفوُِّقه فاحتماُل تصادفينه؛ رجل أول تتزوَّجي أن لِك ينبغي ال قطًعا
مغاَمرة هو بل للغاية، ضئيل احتمال وهذا بالطبع، املائة يف واحًدا يبلغ شخص مائة بها
والثالث الثاني، الشخص عىل ينطبق هذا ولكنَّ سيئة، معاٍن من الكلمة تحمله ما بكل
أفضَل يكون أن املائة، يف بواحد يُقدَّر احتمال، سوى يملك ال منهم فأيٌّ وهكذا؛ …
أفضل إىل الوصوَل تريدين كنِت إْن عشوائي بشكل االختيار يمكنِك وال باملجموعة. َمن
بالتفاح، ميلء صندوٍق يف تفاحة أفضل باختيار أشبه األمر إن واقعية؛ بطريقة شخص
األفضَل، يكون أن يمكن منهم فأيٌّ ببعض؛ بعضهم بمقارنة البدء بِك َحِريٌّ فحينئٍذ

األسوأ. يكون أن يمكن أيًضا ولكن
— ببعض؟ بعضهم مقارنة لِك سيتسنى فكيف وإال — تواِعديهم أن عليِك إذن
يمكنِك التفاح حالة يف ألنِك صندوقه؛ يف التفاح فْحِص كقواعد ليَسْت اللعبة قواعد لكن
إال لِك يُسَمح فال اللعبة، هذه يف أما األخرى، بجانب واحدة مًعا، التفاح ثمار إىل النظُر
هذا كان إن الفور عىل تقرِّري أن موعد كل بعد وعليِك ٍح، ُمرشَّ كلِّ مع واحد بموِعٍد
متلهف جميعهم (إن بعُد بهم تلتقي لم َمن هناك كان إن حتى األفضل، يبدو الشخص
يقع أن وبمجرد اختيارِك). عىل يعتمد فاألمر لذا — لعبة أنها تذكِّري — منك للزواج
واقعيًة تكون أالَّ يجب فاأللعاب املواَعدة؛ عن حينها في توقَّ الحظ، سعيد عىل اختيارِك
أحد عىل اختياُرِك يقع لم أنه حدث إذا بأنه تقيض ِللُّعبة أخرى قاعدة هناك بالكامل.
أخرى، من َج تزوَّ قد أنه َوْلتتخيَِّيل لألبد، خرستِه قد أنِك فاعلمي به، لقائِك بعد املرشحني
هو هنا واملغزى الشاهقة؛ الصخرية املنحدرات أحد أعىل من بنفسه ألقى أو تََرْهبََن، أو
رفٍّ عىل منهم كالٍّ وتضعي اآلَخر، تلو واحًدا جميعهم، تواِعديهم أن بمقدورِك ليس أنه
تزيحي ثم تقييم، بطاقات عليهم تلصقي أن بعد ربما اللقاء انتهاء بعد املخازن بأحد
عىل اإلحصاء علماء ويطِلق املرشحون. يتكدَّس أال فيجب بعُد؛ فيما أفضلهم عن الغباَر
تزالني ال بينما الفور عىل تقرِّري أن بمعنى التتابُعي»؛ القرارات «صنع العملية تلك

املعلومات. تجمعني
العقاقري؛ أحد فاعلية اختبار عند أو اإلكلينيكية التجارب يف الوقت طوال ذلك يحدث
أخرى ملجموعة يُقدَّم بينما نفُعها، املحتَمل العقاقري أحُد املرىض من ملجموعة يُقدَّم حيث
الذين األشخاص يكون أن وينبغي وهمي. عالٌج أي ال؛ فعَّ غري ولكنه ضار غري عالٌج
فتُعَطى التجربة، بإنهاء قراَرهم يتخذوا ألْن لحظة أي يف مستعدين االختباراِت يُْجُرون
التي املجموعة من ار العقَّ يُسَحب أو نفُعه)، َ تبنيَّ ما (إذا اَر العقَّ الضابطة املجموعة
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وأنِت القرار. اتخاذ بعد ملا اختبارهم فرتُة تستمرَّ أن ينبغي وال ضارٍّا)، بََدا (إْن تُعاَلج
فتلك الزواج، فكرة من أكثر باملواَعدة تستمتعني كنِت إْن إال باملثل، عليهم ما عليِك أيًضا

أخرى. مسألة
كيف لكن للحياة، رشيك أفضَل تريدين فأنِت إدراُكها؛ يسهل االختيار مشكلة إن
ما إذا القواعد؟ تلك إطار يف حدٍّ أقىص إىل عليه العثور يف فرصتِك نطاق توسيع يمكن
أنِك املرجح فمن املواعدات، مع مشوارِك من للغاية مبكرٍة مرحلٍة يف املواَعدة يف انخرطِت
عىل نادمًة عمَرِك تقضني ولربما قبُل، من نساءً يُواِعْد لم أفضل رجًال أمامِك ستجدين
تقول وكما الواقعية، الحياة يف يحدث أن نود ا ممَّ أكثر ذلك يحدث الزواج؛ يف ِعِك ترسُّ
من أطول فرتًة انتظرِت فلو ذلك، ومع الندم». يف وقتََك وُخذْ رسيًعا ْج «تزوَّ الحكمة:
وهذا فات، قد األوان يكون وحينها أصابعِك، بني من املرشحني أفضُل يتسلَّل فقد الالزم،
والروايات الشعرية والقصائد األغاني تناوَلِت وقد الواقع؛ أرض عىل كثريًا يحدث أيًضا

املأساتني. كلتا
يمكن ال للنجاح؟ فرصة أفضَل تمنحِك التي تلك الفوز؛ اسرتاتيجية إذن هي فما
ما تعرفني فأنِت بسيطة؛ لعبة وتلك فرصة. أفضل هو فقط تريدينه ما يقينًا، تعريف أن
ما وكلُّ املصريي، القراَر يصنع َمن وحدِك وأنِت ومعروف، واضح يشء وكلُّ تريدين،

لذلك؟ ُمثىل طريقة هناك فهل اختيارِك؛ عملية من ني تحسِّ أن فعله عليِك
فرصة أفضَل تعطيِك فإنها مؤكًدا، شيئًا تمنحِك ال أنها ومع واحدة، هناك قطًعا
فهناك النجاح، تحقيق أجل من لشئونِك تنظيمِك جودُة كانت ومهما هدفِك. لتحقيق
َمن مصادفة بعدم األمر بِك وينتهي حظِك يتعثَّر أن يف متمثِّلة محدَّدة مخاَطرٌة دائًما

األمر. نتناول فَدِعينا ذلك، له يَحدث َمن هناك حال، أي فعىل عنه؛ تبحثني
رائعًة مصاَدفًة ستكون كم — يأتيِك ح مرشَّ أوَل تختاري أالَّ عليِك قبُل، من قلنا كما
لذا — أوًال! املجموعة يف َمن أفضُل أتاِك لو املائة) يف واحد بنسبة يَحدث احتمال (وهو
كعينات — عرشًة َوْلنقل — املواعدات من مجموعة أول مع تتعاميل أن املنطقي فِمن
الذي باملرشح تتزوَّجي ثم املخبوزات)، متجر أو الحلوى محل يف يحدث مثلما (تماًما
ليَسْت وهي جميًعا، ملقارنتهم وسيلة تلك العرشة. هؤالء ِمن أيٍّ من أعىل تقييًما ل يسجِّ
مفكرتِك يف ما درجًة مواَعدٍة كلِّ إعطاءُ فبمقدورِك الواقعية؛ الحياة يف يحدث ا عمَّ ببعيدة
من أعىل درجات ل يسجِّ شخص أول أن عىل العزم اعقدي ثم درجات)، عرش من (لنَُقْل
استخدام هو تفعلينه ما كل إنَّ النهائي. الفائز هو هذه العرشة مجموعة يف شخص أيِّ

املواَعدة. جوهر هو وهذا الساحة؛ يف ما ولتقييِم خربة، الكتساب مواعدات عرش أول
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السلوَك: هذا سلكِت ما إذا خسارة أيَّما بهما تخرسي أن يمكن طريقتني هناك لكنَّ
وذلك — املتاحة املجموعة يف َمن أسوأ هم أشخاص عرشة أول كان أْن تصادف ما فإذا
من عرش الحادي هو التايل الشخص كان أن أيًضا وتصاَدف — فيه لنا حيلَة ال حظٌّ
االقرتاب دون — األسوأ ليس لكنه — للغاية سيئ بخيار املطاف بِك سينتهي أدنى،
ألنه أدنى من عرش الحادي الشخص عىل اختيارك وقع فقد األفضل؛ ِمن بعيد ِمن ولو
يكون بينما — اتبعِتها التي الطريقة هي وتلك — األوائل العرشة من فرد أي من أفضل
مواعداتِك، من املبكرة املرحلة تلك يف لكن دعوتِك. انتظار يف يزال ال األفضل الشخص
األشخاص من مجموعٍة بمصادقة أشبه يكون فاألمر ذلك؛ ملعرفة وسيلة لِك تتوافر ال
أما الطبيعيون. األشخاص عليه يكون ا عمَّ انطباَعِك التجربُة تُشوِّه إذ األطوار؛ الغريبي
البحتة، فباملصادفة تماًما؛ ذلك عكس فهي تخرسين، تجعلِك قد التي األخرى الطريقة
يستحيل أعىل معيار لوْضِع يدفعِك ا ممَّ عرشة، أول ضمن األشخاص أفضل يوجد ربما
التسعني بمواَعدة املطاف بِك سينتهي ثَمَّ ومن املبكرة؛ مواعداتِك تجربة بعد تحقيُقه
الشخص مع املقام بِك يستقرُّ النهاية ويف يضاهيه، َمن مصادفة دون الباقني ًحا مرشَّ
— املتوسط يف — سيكون مائة رقم والشخص نضب، قد يكون امَلِعني ألن مائة؛ رقم
الذي الشخَص َقِبْلِت لو سيحدث كان ما تتخيَّلني بائسًة حياتَِك تَمضني وبعدها عاديٍّا،
كبرية. لخسارة مجاًال أيًضا هناك ولكن للفوز، فرصًة لديِك أن ذلك يعني منِك. أَْفلت
املجموعة) يف َمن بأفضل الزواج (أِي للفوز فرصًة لديِك أن إيضاح الصعب من وليس
املعِنيَّة الرياضية الحسابات (لكن االسرتاتيجية هذه خالل من املائة يف ٢٥ بنحو تُقدَّر
الخيار من أفضل لكنه األكيد، باليشء ذلك ليس الكتاب). هذا طموحات تتجاوز هنا
خيار، أفضل ثالث أو خيار، أفضل بثاني القبول عليِك سيكون الوقت ولبقية العشوائي،

حينها. سيأتي كان ما أيٍّا أو خيار، أفضل خامس أو
الثاني النوع وقوع احتمالية إن حسنًا، أفضل؟ هو ما تفعيل أن يمكن هل ولكن
— أصابعِك بني من تتسلَّل األفضل الشخص من الزواج فرصة ترك أْي — الخطأ من
بني من — حني مرشَّ عرشة مع تعاملِت ما فإذا الحالة؛ تلك يف ا جدٍّ بسيطة احتمالية هي
الشخص يكون أن عٍرش من واحدٌة فرصٌة أمامِك فستكون عينات، أنهم عىل — مائة
آَخرين ِحني مرشَّ مع للتعاُمل االستعداُد لديِك يكون وقد املجموعة؛ تلك ضمن األفضل
النوع، هذا من خطأ يقع بأن كبرية مخاطرة هناك تكون أن دون باملثل عينات أنهم عىل
ماذا لكْن الخربة. من مزيد عىل ستحصلني كما متاح، هو بما معرفتِك ن تتحسَّ وبذلك
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يقع أن قبل ًحا مرشَّ عرشين مواَعدة مع لكن بالضبط، االسرتاتيجية نفس استخدام عن
من األفضل الشخص خسارة فرصة تزيدين سوف بذلك إنِك األفضل؟ عىل اختيارِك
مستعدًة تكوني أن قبل وذلك خمسة، كل بني من واحد إىل عرشة، كل بني من واحد
للغاية. منخِفض معيار تحديد احتمالية من بشدة ستقلِّلني الوقت ذات يف لكنِك للزواج،
أو ثالثني عن ماذا لكن أخرى. ناحية من وسيئة ناحية من جيدة مباَدلة؛ عمليُة إنها
أن ينبغي ولذا سيفوتِك؛ القطار أن املؤكَّد فِمن هذا، يف بالغِت ما إذا مواَعدة؟ أربعني

الصدد. هذا يف العينات لحجم أفضل اختيار هناك يكون
املواعدات تقييُم هي أفضل، هو ن عمَّ بحثِك يف اسرتاتيجية أفضل أن إذن يتضح
تختاري أن قبل بهدوء يذهبون للزواج ًما متقدِّ وثالثني ستة فترتكني واالنتظار؛ بالدرجات
(تُقدَّر مخاَطرٌة هناك تظل لكن منهم. أيٍّ من أفضَل يَُعدُّ والذي يَلِيهم، الذي الشخَص
وسعِك، يف ما أقىص بذلِت لكنِك األفضل، الشخص ضياع يف تتمثَّل املائة) يف ٣٠ بنحو
كنِت الذي املالئم الشخص عىل للعثور الثلث بنحو تُقدَّر فرصٌة بالفعل لديِك وتبقى
عندما سيئًا؛ ليس املائة يف ٣٠ بنسبة عليه العثور واحتمال مائة. بني من عنه تبحثني
نقدِّر عندما الدقَة نتحرَّى ال نحن (وباملناسبة، مائة. بني من شخص أفضل عن تبحثني
ستة إىل تصل بدقٍة النسبة تحديَد لكنَّ دقيقة، نسبة فهناك املائة؛ يف ٣٠ ب االحتماَل
ويف الواقعية.) الحياة يف قراٍر اتخاذ عند اإلطالق عىل منطقيٍّا شيئًا ليس عرشية منازل

ثماره. سيؤتي املنطق نفس فإن ما، وظيفٍة لَشغل املتقدِّمني مع مقابالت َعْقد حالة
من قلَّلنا التي األخرى العوامل بعض إىل لننظَر لحظًة َفْلنتوقف انتظري، لكِن
بالفعل «تطالبني» بهذا أنِت هل وطموحاتِك؟ دوافعِك من تامة ثقة عىل أنِت هل شأنها:

ولهان؟ عاشق املائة بني من اإلطالق عىل األفضل الشخص بنَيْل
يف ح مرشَّ أفضل كان ما فإذا األفضل؛ نحو الدائم ِلَسعينا سلبي جانب هناك
بني من تواعدين َمن آِخر من الزواج عليِك يكون بأن األمر بِك فسينتهي األوىل، املجموعة
يكون قد اللعبة هذه ويف أسوأهم. بالرضورة ليس لكنه آِخرهم سيكون شخص؛ املائة
نساء فهناك املستوى، بهذا حتى يكون ال ربما الواقعية الحياة يف لكنه عاديٍّا، شخًصا
أمامِك املتاح العدد ثلث عىل تراهنني فإنك ثَمَّ ومن أيًضا؛ أزواج اصطياَد يحاوْلن غريِك
بشخص للقبول أيًضا بالثلث املقدَّرة نفسها النسبة مقابل يف األفضل، عىل للحصول
لعبة يف تَُردُّ ال ساحقة رضبة إرسال بمحاولة أشبه األمر أسوأ. يكون قد أو متوسط

الدوام. عىل التنس
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َوْلننظر املعيار، لتحديد عرشة سوى فيها تواعدين ال التي الحالة تلك إىل َفْلنَعد إذن
يُقدَّر احتماٍل سوى لديه ليس املرتَقبني األشخاص أفضل أنَّ حدث ما كثب. عن إليها
يكون أن أيًضا املحتمل فمن ولذا األوىل؛ املجموعة تلك ضمن يكون ألْن عرشة من بواحد
تواعديهم لم الذين شخًصا التسعني من املكوَّنة الكبرية املجموعة بني منتظًرا يزال ال
احتماًال هناك أنَّ هو بالتأكيد معِك املطاف به ينتهي لن أنه يف الوحيد والسبب بعُد.
احتمالية وهناك أيًضا، العرشة مجموعة نطاق خارَج يليه الذي الشخُص يكون أْن كبريًا
عرشة أول من أفضل سيكون منهما وأيٌّ األفضل، تواِعدي أن قبل تجديه أن مماِثلة
هناك الواقع، ويف أوًال. يأتي َمن ستختارين — للقواعد طبًقا — فإنك ولذا أشخاص؛
يحدث ما وهكذا. املجموعة، نطاق خارج ثالث شخص هناك يكون بأن مماِثلة احتمالية
قد بذلك تكونني الزواج، قبل األشخاص من للغاية قليًال عدًدا تواعدين عندما أنِك هو
تزيدين املقابل يف لكنِك يَديِْك، بني من املحتملني األشخاص أفضل ضياع فرصة من قلَّْلِت
ذلك يَُعدُّ هل لكن األفضلية. يف يَلُونه الذين منافسيه أحد أجل من فقدانه فرصة من
مع تعيسًة ستكونني أنِك تظنني كنِت إذا ما عىل تعتمد اإلجابة إن حسنًا، سيئًا؟ سيناريو
من رضبًا هذا يبدو شخص. مائة من تتكوَّن مجموعٍة بني من االختيارات أفضل ثاني

كذلك؟ أَليس الغرور،
القواعد نفس باتِّباع أي قليًال؛ أكثر ظ بتحفُّ اللعبة ممارسُة األفضل من يكون ربما
االختيارات أفضل نَيل يف فرصتِك تعظيم عىل ي تُرصِّ ال مختلفة. أهداف وجود مع لكن
عليه يُطَلق ما وهذا أسوئها، بني من االختياَر تتجنَّبي أن حاويل ولكن األقىص، الحد إىل
املراهنات ألجل ليس ولكن بالفعل، كذلك (وأنت تقامرين كنِت ما فإذا املخاَطرة؛ تجنُّب
ساِحٍق فوٍز لتحقيق دوًما السعي من بدًال الخسائر حجم تقليَل تحاِولني فقد املعتادة)،
الثالث، أو الثاني أو األول أو الثاني، أو األول املركز عىل تراهنني فقد ضعيفة. احتماالتُه

إذن؟ اسرتاتيجيتِك ستتغريَّ فكيف األمان؛ من املزيد أجل من الخيول سباق يف
مائة من تتكوَّن مجموعٍة يف خيار أفضل ثاني أن النهاية، يف تقرِّري، أن بمجرد
أول بعد — املواصلة عليِك فليس للغاية، سيئًا خياًرا األرجح عىل ليس الزواج يف راغب
طريقتِك بفوائد تتمتَّعي كي أشخاص عرشة آِخر حتى — رأيتِهم شخًصا وثالثني ستة
شخًصا ثالثني أول أمَر تنَيس أن األفضل من أنه لِك فيتبنيَّ االختيار؛ يف اسرتخاءً األكثر
أيٍّ من أفضل يكون الذي التايل تختاري قبُل من ذكرنا وكما املحتملني، الرشكاء من
فرصة لديك سيكون فإنه قليًال، تتضاءل األفضل اختيار فرصة أن من وبالرغم منهم.
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ثاني وإما املجموعة، يف األفضل «إما» الختيار — املائة يف الخمسني نسبة تفوق — أفضل
يف االستمرار احتمالية من هائل بشكل قلَّْلِت قد تكونني الوقت نفس ويف فيها. ما أفضل

للغاية. منطقيٌّ وهذا األخرية؛ اللحظات حتى قراٍر اتخاذ دون املواَعدة
استقرْرِت ما فإذا ذلك؛ من أبعد هو ِلما االسرتاتيجية تلك تأخذي أن بمقدورِك
مواَعدة عليِك أن لِك يتضح املجموعة، يف أشخاص خمسة أفضَل يمثِّلون ن ممَّ أيٍّ عىل
بنحو تُقدَّر فرصٌة لديِك تكون وحينها كعينات؛ معهم والتعامل فحسب شخًصا عرشين
التقريبية النسبُة تكون إذ اآلن، ذلك َوْلنتخيَّل خمسة. أفضل بني من بواحد للقبول ٪٧٠
مجموعٍة يف وذلك — مرشحني خمسة أفضل بني األشخاص أحد من الزواج ألرجحية
بناءً االختيار حالة يف فقط وذلك واحد؛ إىل ثالثة هي — الزواج يف راغب مائة من مكوَّنة
يف كثريًا فرصتِك من تقلِّل ال ًظا تحفُّ األكثَر االسرتاتيجيَة هذه إن الواقع، ويف العقل. عىل
بالكاد نسبة وهي ،٪٣٣ إىل ٪٣٧ قرابة من تهبط تجعلها إذ شخص؛ أفضل من الزواج
نفاد فرصة من وقلَّْلِت ملحوًظا، تحسينًا أدائِك متوسط من نِْت حسَّ فلقد ملحوظة؛ تكون
فرصتِك من بسيط جزء عن تخلِّيِك خالل من وذلك تقريبًا، النصف إىل للزواج املتقدِّمني
فقد فعلِت، فإْن ذلك؛ فعل يف املباَلغة من احذري لكن الكربى. الجائزة عىل الحصول يف

تواِعدينه. شخص أول من الزواج إىل أدراَجِك تعودين
أفضلها وتعتمد اللعبة، هذه يف واملختلفة املحتَملة االسرتاتيجيات من العديد هناك
الشخيص قراَرِك أساسها عىل تتَّخذي أن املفرتض من التي القاعدة وهي — إليِك بالنسبة
— األفضل الشخص عىل الرهان فبإمكانِك لألهداف؛ تحديدِك جودة عىل كامًال اعتماًدا —
بإمكانِك أو الشديدة، الخسارة احتمال تقبُّل حينها عليِك لكن — األوىل االسرتاتيجية وهي
يجب ثماَرها. األوىل االسرتاتيجيُة تؤِت لم إن الخسارة حجم لتقليل قليًال معايريِك تقليل
ففي مقدًما؛ عنه تبحثني ما لتوضيح مستِعدَّة تكوني وأن بذلك، دراية عىل تكوني أن
مثىل اسرتاتيجية هناك — بوضوح وامُلدركة املحددة — األهداف من مجموعة كل مقابل
يثري يشء ثمة يكون أن ينبغي وال النتائج، وانتظار املواعدات لتقييم املختلفة للعمليات
عىل الحصول بوسعِك ليس الواقع. أرض عىل ذلك يفعلون فاألشخاص ذلك؛ يف الدهشة
يقول (قد أهدافِك. بشأن واقعيًة تكوني أن األحرى فمن لذا — بأسٍف وأقولها — يشء كل
هذه ولكن لألفضل، التطلُّع دوًما عليِك إنَّ الواعظني، بعُض أو باملدرسة، معلِّموِك لك
الطيبة.) لألشياء عدوٍّ أَلدُّ األفضل فالخيار مهم؛ يشء عىل تُطبَّق حينما سيئة اسرتاتيجية
وإما املعايري سقف بخفض إما تعلًُّما؛ ازددِت كلما أهدافِك تعديل يمكنِك ربما الواقع، يف
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ذلك يفعلون الناس معظم املتاحة. املوارُد نضبَِت كلما أو الخربَة، اكتسبِت كلما برفعه،
التعبري بمقدورِك كان فإن ديناميكية»؛ «اسرتاتيجية عليه يُطَلق فيما تلقائية؛ بصورة
مؤكَّد يشء هناك ليس وبالطبع عليه، للحصول مثىل وسيلة فهناك بالفعل، تريدينه ا عمَّ
األرسع يفوز «ال قائلها: هو َرنيون دامون يكون ربما التي املقولة ووفق الحاالت. أغلب يف

املراَهنة.» أسلوب عىل يعتمد فالفوز … دائًما السباق يف
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الثالث الفصل

االحتاملية

يكفي؛ بما بسيطة منها كلٌّ خطوات، خمس ن يتضمَّ القرار اتخاذ نحو فالطريق إذن
عدة بني من خيار مجرد هو (فالقرار اتخاذها يمكنك التي باإلجراءات قائمًة َضْع أوًال:
َضْع ثانيًا: اإلطالق). عىل فعٍل أيِّ عىل اإلقدام عدم إجراء فيها بما ممكنة، إجراءات
بتخمينها وذلك املختلفة، اإلجراءات هذه من أليٍّ بعقالنية ر للتصوُّ القابلة بالنتائج قائمًة
أو أرجحية (أو فرصة — ممكن نحو أفضل عىل — قيِّْم ثالثًا: ممكن. نحٍو أفضل عىل
إىل نحتاج موضوٌع (وهذا بعينه إجراءٍ أي عن بعينها نتيجة أي ض تتمخَّ أن احتمالية)
عن بها تعربِّ وسيلة عىل اعثر رابًعا: فيه). الخوض الناس معظم يتجنَّب حيث تناُوله؛
كلَّ ضع وأخريًا: املمكنة. النتائج مختلف من تخشاه) (أو تتمنَّاه ما مقدار أْي أهدافك؛
الثالث الخطوات سنتناول واآلن عقالني. قرار اتخاذ إىل تؤدِّي أن يمكن بطريقٍة مًعا ذلك
باختالف تختلفان فهما الحايل؛ الوقت يف خطوتني أول ونتخطَّى حدة، عىل كالٍّ األخرية
املمكنة، نتائجها أو بخياراتك قائمة وضع يف مشكالت تواِجُهك كانت إن موقف. كل
نفعله أن يمكننا ما ثمة وليس املشكالت، تلك حل هي تتخذها أن عليك خطة أول فإن
منه والهدف خيارات، عدة بني» «من خياًرا يَُعدُّ حال، كل عىل فالقرار، ذلك. يف ملعاونتك
يكون فلن عنها، والتعبري تحديَدها تستطع لم وإن اإلجراءات، تلك نتائج تحسني هو
كافكا) روايات (ويف حياتنا يف أوقات هناك بالطبع، بينها. من االختيار بمقدورك قطًعا
لكن باملرة، عة متوقَّ غريَ فيها العواقب تكون وحاالت معروفة، غريَ فيها الخياراُت تكون
وهذا الكتاب. هذا موضوَع ليست السارة) املفاجآت حتى (أو الواقعية الحياة مآيس

األرجحية. وهو أََال الثالث؛ للبند د يمهِّ الفصل
إىل عدة، مقاطع من تتكون فهي «االحتمالية»؛ كلمة يخشون الناس أن يبدو
االجتماعية اللباقة من أصبح بالدنا ويف الرياضيات، بعلم صلة ذات تبدو أنها جانب
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أن غري ذلك). ثمن ندفع بالفعل (ونحن الرياضيات عن شيئًا تدري ال بأنك االفتخار
األشخاص (ماليني باملاليني يقامرون «احتمالية» كلمة يخشون الذين األشخاص نفس
الصحف؛ يف أو املراهنات حاسبة عىل االحتماالت يراجعون إذ سواء)؛ حد عىل والدوالرات
أن األرصاد مكتب يعلن حينما عني لهم تطرف ال إنهم حتى لذلك، وفًقا يراهنون ثَمَّ ومن
فاالحتمالية احتمالية. أنها من بالرغم ٪٢٥ بنسبة تُقدَّر لألمطار لسقوط فرصة هناك
مفيدًة فكرًة نغفل أن علينا يتعني وال املفهوم، لنفس مختلفتان نسختان واألرجحية
من الكثري بها يرتبط رنانة بكلمة الرياضيات علماء َوَصَفها أْن تَصادف أنه ملجرد
،٪٢٥ بنسبة أمطار سقوط فرصة بني — كان ما أيٍّا — فرٌق ثمة ليس الضمنية. املعاني
واحد؛ إىل ثالثة بنسبة سقوطها عدم أرجحية حتى أو ،٠٫٢٥ بنسبة سقوطها واحتمال

نفسه. اليشء لقول مختلفة أساليب فجميعها
األعمق، معناه يف نغوص حينما صعبًا ليس االحتمالية مفهوم أن يعني ال هذا لكن
يمكن ال لحسابها األرصاد) (وخرباء الرياضيات علماء يستخدمها التي األساليب أن أو
معظم يف االحتمالية استخدام أن فقط نعني ولكننا دة، معقَّ رياضية أساليب تكون أن
الكثري هناك اللغوية. الفصاحة أشكال من الشكَل هذا يتطلَّب ال القرارات صنع حاالت
فهًما نملك ال عندما حتى بنجاح األشياء بعَض فيها نستخدم حياتنا يف املواقف من
يف األيام هذه الكمبيوتر أجهزَة يستخدمون الذين األشخاص فمعظم عملها؛ لكيفية ا تامٍّ
الربامُج بها ُكِتبت التي الطريقة عن القليل سوى يعرفون ال اللهو، أجل من أو عملهم
حتى إنهم بل نفسها، الكمبيوتر أجهزة تصميم كيفية عن فضًال يستخدمونها، التي
لكن املركزية؛ املعالجة وحدة مثل للكمبيوتر، الداخلية املكونات عمل كيفيَة يعرفون ال
ينطبق نفسه واليشء الوقت. معظم مثِمر بشكل أجهزتهم استخدام من يمنعهم ال هذا
التقنيات ومستخدمي الطائرات، وقائدي التليفزيون، ومشاهدي السيارات، سائقي عىل

استخدامها. أجل من عملها كيفية معرفة عليك فليس عام؛ بوجه الحديثة
ازدادت فكلما العكس، عىل بل باألشياء، الجهل عن دفاٍع عريضَة هذه تكن لم
أنت ورصَت لك، وإرضاءً ثراءً أكثر حياتَُك أصبَحْت فيه، تعيش الذي بالعالم درايتك
يف األخطاء من الكثري ارتَكَب إنه مرة ذات أحدهم قال لقد يه. تؤدِّ يشء كل يف فاعليًة أكثَر
عليك ليس ولكن . قطُّ الالزم من أكثر يعرف كان أنه إىل راجًعا هذا يكن لم ولكن حياته،
فإنك ذلك، برضورة تشعر كنت وإن يشء». «أي تفعل أن قبل يشء» «كل تعرف أن
هي ما االحتمالية إن األهمية. بعدم والشعور بالشلل لإلصابة — محالة ال — معرَّض
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وقيمة ما؛ يشءٍ وقوع ألرجحية مقياس وهي والواحد، الصفر بني عادي عرشي كرس إال
يشء كل سيحدث. بالطبع أنه تعني الواحد وقيمة بالتأكيد، يقع لن أنه تعني الصفر
.٠٫٥ بنسبة احتمالية وجود يعني املعدنية العملة وقذف النقيضني، هذين بني يقع آَخر
مفرغة؛ حلقة يف يدور بالفعل ألنه فذلك مفرغة، حلقة يف يدور وكأنه األمُر لك بََدا إن
له فسنجد كاٍف بشكٍل األمر يف ْلنا توغَّ وإذا «االحتمال»؟ معنى مرًة ذَكَر قبُل ِمن فَمن

عميقًة. أبعاًدا
تناُوِل يف نرشع أن قبل لذا ذاته؛ حد يف ومهم ق مشوِّ موضوع االحتمالية وموضوع
أرجحية إن نقول حني نعني ماذا جوانبه. بعَض نتناول دعونا القرار، صنع مسألة
متكاِفئة أرجحية هي ألعىل، الصورَة يحمل الذي ووجُهها قذفها بعد ما عملٍة استقرار
احتمالية إن أو ،٪٥٠ تبلغ الوجه هذا عىل استقرارها فرصة إن أو ،٥٠ إىل ٥٠ بنسبة
التساؤل هذا يبدو اليشء؟ نفس تعني الصيغ جميع بأن علًما ،٠٫٥ تبلغ هذا وقوع
وكان لصالحنا كثريًا استقرَّْت إِن املعدنية العملة ألن الدائري؛ املنطق من كالسيكيًة حالًة
يف واملقامرون نزيهة. غري قذفها عملية إنَّ فسنقول ألعىل، الكتابَة يحمل الذي وجهها
عىل — األرجح عىل — يُهَزمون السوداء) القبعات يرتُدون ما عادًة (الذين الغربية األفالم
قوانني مع تتناىف أقرانهم عىل أو عليهم ع تُوزَّ التي البطاقات بََدِت ما إذا اللعب طاولة
من ع متوقَّ هو ا عمَّ جيدة فكرة لديها أن بد ال األفالم تلك يف الشخصيات إن االحتمالية؛
فكرة لديه عقالني شخص هناك كان ما إذا األمر: ملخص هو وهذا العادل. التوزيع
ويف كذلك! إنها تصدِّق، ال أو وصدِّق االحتمالية. هي فتلك ع؛ متوقَّ هو ا عمَّ ما نوًعا جيدة
سيقدِّمه ما أرجحية عن نسأل أن هو رقم إىل الفكرة لتحويل األمر يتطلَّبه ما إن الواقع
معدنية، عملة إىل بالنسبة احتمالية. إىل األرجحية تلك ترجمة ثم الرهان، يف الشخص
إنها «نعم، أنت: وتقول متكافئة، أرجحية إنها — األرجح عىل — الشخص يقول قد
ربما النرد، زوج إىل وبالنسبة دوالًرا.» لتكسب دوالًرا َضْع ٠٫٥؛ نسبتها تبلغ احتمالية
إىل خمسة بنسبة االحتمال ذلك ضد سرياهن البارع املقامر لكن ،٧ العدد عىل تراهن
الرقم هذا يكون ربما .٠٫١٦٦٧ أو ١ / ٦ هي االحتمالية أن إىل تنتهي يجعلك ا ممَّ واحد؛

يهم. ال طويلة، خربة أو حسابية عملية عن ناتًجا
ذوي الرياضيات علماء أو اإلحصاء علماء بعض شديد) (بحماس لك يقول قد
الزمن من للجزء مقياس بالفعل هي االحتمالية وإن هراء، محض ذلك إن البايل الفكر
وإذا الطويل»، املدى «عىل الصورة، يحمل الذي الوجه عىل العملة فيه ستستقرُّ الذي
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الدجاجة؟ أم البيضة أوًال، يأتي َمن لكن .٠٫٥ االحتمالية تكون الوقت لنصف ذلك حدث
البيضة وسيلة إال هي ما الدجاجة إن — «إيرُون» رواية مؤلِّف — بتلر صمويل (يقول
الصورة يحمل الذي وجهها يكون بحيث العملة ستستقر هل جديدة.) بيضة إلنتاج
«تعريف» هو ذلك أن أم ،٠٫٥ تبلغ االحتمالية ألن الطويل املدى عىل الوقت لنصف ألعىل
ذا َمن الطويل؟ املدى عىل النتيجة لريى سينتظر الذي ذا َمن هذا، جانب إىل االحتمالية؟
ما وإذا اليوم؟ رهانه يضع أن عليه كان إن الطويل، املدى عىل باالنتظار سيهتم الذي
القدم كرة مباريات إحدى يف املحكِّمون قذف أو معدنية، عملًة جيبه من أحُدهم أخَرَج
عىل قبُل من تُقذَف لم ربما عملة فتلك البداية، ركلة صاحب لتحديد العمالت بإحدى
املدى عىل التكرار إن الطويل»؟ «املدى نظرية يف املتمثِّل الخيال ذلك ما إذن، اإلطالق.
يستبعده تعريف وهو االحتماالت، لنظرية البالية العتيقة التعريفات أحد يمثِّل الطويل
تحدِّد أن بمقدورك أنه وهو األقل؛ عىل واحد بسيٍط لسبٍب املطَِّلعون اإلحصاء علماء
عن فضًال واحدة، ملرة العملَة تقذف أن قبل وذلك الثقة، ببعض يشء حدوث احتمالية
اختبار نتائج عىل ما تعريًفا تبني أن ينبغي ال املبدأ، ناحية ومن املرات. مليارات قذفها

مطلًقا. يُجَرى لن
يف الجوهرية النقطة وهو قدَّمناه، حني يبدو جعلناه ا ممَّ عمًقا أكثر موضوع هذا
(وقد لإلحصاء التكرارية واملدارس البايزية املدارس عليها يُطَلق ما بني املحتدم الرصاع
سيدافع باٍل). فكٍر ذوو أنصارها بأن — نية بسوء — سابق موضع يف األخرية نََعتْنَا
الطويل، املدى عىل اليشء حدوث مرات عدد عىل القائم االحتمالية تعريف عن التكراريون
الخرباء، بسؤال يقيض الذي للتعريف والءً البايزية اإلحصاء مدرسة أنصاُر يُظِهر بينما
مفرط تبسيط بالطبع هذا العملة. قذف عند نفسها اإلجابَة سيعطيان فاالثنان هذا ومع
يتعلَّق االختالف ذلك أن وسنرى الفلسفتني، بني حقيقيٍّا اختالًفا هناك لكنَّ للموضوع،
واحدة، مرة إال تتمُّ ال صفقًة — دائم شبه نحٍو عىل — يَُعدُّ القرار فصنع القرار؛ بصنع
وصف َمن أول وهو — بايز توماس (كان البايزي. املنظور من وجه أفضل عىل وتتمُّ
الثامن القرن يف إنجليزيٍّا دين رجَل — به نًا تيمُّ ي ُسمِّ الذي املعريفَّ الفرَع ذلك بوضوٍح

وفاته.) بعد أعماله ونُِرشت عرش،
أن قبل العملة، قذف لنتيجة نفسها اإلجابَة املجموعتني كلتا أعَطْت ملاذا أوًال، لكن
سوى لها ليس العملة أن تعرفان كلتيهما ألن واحدة؟ عملة إلقاء يف منهما أيٌّ يرشع
عىل العملة استقرار أمَر (َوْلتنَس الكتابة وإما الصورة إما أحدهما؛ عىل لتستقرَّ وجهني
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اعتقاًدا أكان سواء — كلتاهما تعتقد كما هذا)، تفعل ال املطيعة فالعمالت الجانبي؛ حدِّها
درايٍة عىل فكلتاهما وهكذا اآلَخر، عىل الوجهني ألحد تفضيل ال أنه — خاطئًا أم صحيًحا
الوحيدة الطريقة هي هذه ٠٫٥؛ تبلغ احتمالية نسبُة بالرضورة لها ممكنة نتيجة كل بأن
عىل ينطبق املنطق نفس صحيًحا. واحًدا مجموعهما ويبلغ بها تتساويَا أن يمكن التي
عرش االثني ذي املنتِظم م املجسَّ عىل أيًضا وينطبق أوجه، ستة من يتألَّف الذي النرد
متماِثًال) وجًها عرش اثنا وله األضالع، الخماسية املتناظرة األشكال أحد (وهو سطًحا
واحدة حقيقة إىل يؤدِّي وجميعها ا، حقٍّ متماِثلًة البدائُل كانت فإذا واحًدا؛ تملك كنَت إْن
الفردية؛ االحتماالت لتجد القسمة هو له تحتاج ما كل فإن ،(١ تبلغ (احتمالية مؤكدة

لالحتمالية. ل املفضَّ تعريفه كان ما أيٍّا هذا، عىل يختلف أحد من وما
يَُعدُّ ال الذي املنطق، من النوع بهذا تهتمَّ لم إذا الصعوبات بعض تواِجُهك قد لكن
يندهشون الناس معظم إن البدائل. بني فيما حقيقيٌّ تناُظٌر هناك كان إْن إال صحيًحا
استقراره يُرجح ملساء طاولة فوق يُلَقى الذي العادي األمريكي السنت أن معرفة لدى
فهناك اآلخر؛ الوجه عىل استقراره من أكثر الرئيس وجه صورة يحمل الذي الوجه عىل
الوجهني أحُد يحمل إذ — األمريكي السنت وجَهِي عىل الوزن توزيعات يف حقيقي اختالف
التذكاري النصب صورَة اآلَخر الوجه يحمل بينما وكتَفيْه، لنكولن الرئيس رأس صورَة
الرياضة ملشجعي ويمكن العملة. دوران أثناء أهميًة يشكِّل االختالف وهذا — ِلِلنكولن
فرتة منذ أعَلَن الذي هايز، وودي الشهري القدم كرة مدرِّب المنطقيَة يستحسنوا أن
األمامية، للتمريرة ممكنة نتائج ثالث هناك إنَّ قائًال األمامية، للتمريرة ازدراءه طويلة
من نتيجة كل أن إىل — تأكيد بكل ً خطأ — ح يلمِّ كان إذ سيئتان؛ منها نتيجتني وإن
االستنتاج وهذا الحالة. تلك يف ٠٫٣٣٣ وتبلغ األخرى، النتائج احتمالية نفس لها النتائج
الذي املاهر الخلفي الوسط خط فالعب جيًدا؛ يعلم كان مثلما بعيٍد، حدٍّ إىل مقبول غري
إال يحدث لن التمريرات وقْطع تمريراته، من ٪٦٠ نحو سيستكمل باحرتافية يلعب
بعيدة أمور هي وقطعها استكمالها وعدم التمريرات وإكمال الوقت. من ضئيلة بنسبة
لعبَت ما إذا الخاطئ، املنطق وبنفس متكافئة. احتمالية ذات أحداثًا كونها عن البُْعد كل
ال، وإما ستفوز إما أنك هي املمكنة الوحيدة النتائج فإن للرئاسة، ْحَت ترشَّ أو اليانصيب

األسف. مع متكافئتان احتماليتان للنتيجتني ليس قطًعا ولكن
التعاُمل للتكراريِّني يمكن كيف الطويل، املدى عىل النتائج ل تأمُّ ودون تناُظر، دون
٢٠٠٧؟ عام القدم لكرة بول السوبر نهائي يف باكرز باي جرين فريق فوز احتمالية مع
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من أو مراَهنات بوكيل االستعانة طريق عن الفوز أرجحية تقدير األرجح عىل يمكنك
مثل هناك ليس بأنه القول إىل حينها التكراريون سيضطر تخيُّلية. تأمني رشكة خالل
األجزاء لقياس تكفي مرات عدة نفسها املباراة أداء املمكن من ليس ألنه االحتمالية؛ هذه
املباراة الالعبون يلعب لن الواقع، ويف باكرز. فريق خاللها سيفوز التي الزمن من
نيزك وقوع أو الالعبني، إرضاب أو الثورات، أو الحرب، حاالت يف (إال واحدة مرة سوى
االنتماء شديدي إىل (بالنسبة اإلطالق. عىل املباراة باكرز فريق يلعب ال وقد ضخم)،
يحدث.) قد ولكنه قوميًة، مأساًة لهم ذلك يمثِّل قد — املؤلف مثل — ويسكونسن لوالية
الحاالت هذه ملثل احتمالية تحديَد يرفضون الذين — البحت التكراري املنهج أصحاب إن
املراهنات فوكالء العملية؛ الحياة مواقف يف لالحتمالية ا مهمٍّ تطبيًقا يَستبعدون —
تقدير طريقهم عن ويمكنك األشياء، هذه مثل عىل عملهم يعتمد بالطقس واملتنبِّئون
حتى أو فيجاس، الس يف فحسب واحدة مرة يقع تقريبًا ريايضٍّ حدٍث أيِّ نتائج أرجحية
ثانيًة تتكرَّر لن التي الفردية لألحداث حتى احتمالية فهناك الرئاسية؛ االنتخابات نتائج
واحد من األمر يختلف قد املعرفة. ذوو الخرباء االحتماالت واضعو ح يوضِّ كما جد، عن
يُستبَعدون ما رسعان مهارٍة بغري املهنة هذه يف يعملون فالذين ذلك؟ يف ماذا لكن آلَخر،

منها.
أهميًة؟ هذا كلُّ لنا يشكِّل إذن ملاذا

إلقاء وحتى واحدة، ملرة حدث بوقوع — دائم شبه بشكل — القرار صنع يتعلَّق
العملة إلقاء خالل من تعرف أن بمقدورك وليس واحدة، مرة سوى يقع ال حدٌث العملة
الصورة ووجه تستقر فقد ال. أم وأمانة بنزاهة أُلِقيت قد العملة كانت إن واحدة ملرة
بالكامل ذلك ألرجحية تقديراتنا نبني ونحن ألسفل، الكتابة ووجه تستقر ربما أو ألسفل،
بتوازن. واستقرت بنزاهة أُلِقيت قد العملة أن هو — ساذًجا يكون ربما — افرتاٍض عىل
للزواج طالٍب مع مواَعدة كلَّ أن نجد السابق، الفصل يف تناولناها التي املواَعدة لعبة يف
مرشح مائة مواعدة يف املرأة تخوض ولن الواقعية)، الحياة يف كما (تماًما مقاَمرة هي
املواعدة بدء قبل األرجحيات تقدير ملجرد — اآلَخر تلو واحًدا — العمر يف مرة مليون
عشوائيٍّا للزواج املرشحني انتقاء تمَّ قد أنه بالحسابات قيامنا أثناء افرتضنا ولقد الجادة.
أن مألوف هو كما تماًما األصوليني)، اإلحصائيني إىل بالنسبة للتباُدل قابلون (وهم
تُلَقى وأنها متناظران جانبان لها عملة هي الهواء يف نلقيها التي العملة أن نفرتض
سباقات مثل السالسة؛ من القدر هذا عىل ليست حاالٍت هناك أن بَيَْد عشوائية. بصورة
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الخيول أحد فوز احتمالية فيها تتباين والتي أيًضا، فقط واحدة مرًة تنعقد التي الخيول
بالفعل السباق بها يُجَرى التي الطريقة تحليالت تُظِهر آَخر. إىل حصان من كبريًا تباينًا
قابلًة «ليست» والخيول املتوسط، يف خرباء، بالفعل فُهم للغاية؛ دقيقٌة الخرباء عات توقُّ أن
املقامرة)، عن يتحدَّث الذي الفصل يف املوضوع هذا عن املزيد إىل (سنتطرق للتباُدل
الثالثاء سقوطها فرصة مع للتباُدل قابلًة «ليست» ف الغد، يف األمطار سقوط فرصة أما
هذه بمهارٍة عمَلهم يؤدُّون لكنهم األرصاد، خرباء من الشكوى املعتاد (ومن املايض
عىل جيًدا مثاًال لينديل دينيس املرموق اإلنجليزي اإلحصاء عاِلم استخدم ولقد األيام).
ليس وألنه معدنية، عملة وليس مكتب دبوس الهواء يف ألقاه الذي اليشء كان إذ ذلك؛
للكلمة) الحريف (باملعنى قذفه بنتيجة ن للتكهُّ مجاٌل هناك فليس تناُظٍر، أيُّ الدبوس يف

التكراري. املنهج يتبع إحصاء عاِلِم أي إىل بالنسبة
وواحد صفر بني ما يقع عدد هو القرار صنع عملية يف باالحتمالية نعنيه ما فإن إذن
املتاحة. الِحيَل من بأيٍّ االحتمالية تقدير يمكن كما بعينه، حدث وقوِع احتماَل يقيس
االستعانة عليك لكن بأس، فال الرياضيات، علماء أو الخرباء أحد لسؤال بحاجٍة كنَت إْن
أالَّ عليك لكن أيًضا، ذلك يف بأس فال للتخمني، بحاجة كنَت وإْن عمله؛ يف ماهر بشخص
بمعرفٍة يتمتَّعون أشخاص هناك يكون قد شائع. خطأ فهذا مهاراتك، تقدير يف تباِلَغ
منك. أفضل بصورة باألرجحيات التنبُّؤ مهمِة تأديَة يستطيعون ثَمَّ ومن معرفتك؛ تفوق
املتنبِّئني تجنَِّب لكن ذلك، فْلتفعل ملعاونتك، أحدهم عىل العثوُر باستطاعتك كان فإن
(ربما البلورية. الكرات طريق عن الطالع وقارئي الكف وقارئي مني املنجِّ مثل املحتالني،
تبنيِّ الرأي استطالعات إن إذ الجملة؛ هذه بسبب الكتاب هذا قرَّاء بعَض فقدنا قد نكون
الهراء.) هذا يف يعتقدون يزالون ال األمريكيني من ومزعًجا مهوًال عدًدا أن باستمراٍر لنا
ضوابط؛ تحكمها ال التي الحرية من القدر بهذا االحتمالية مسألة تتسم ال بالطبع
فخِّ يف نقع أن خشية مًعا، االحتماالت توليف عند نتَّبعها أن علينا بعينها قواعد فهناك
بديهيًة؛ تكون وتكاد القواعد، هذه من القليل سوى يوجد ال الذات. مع والتناُقض الهراء
رضب طريق عن مًعا مرتابطني غري حدثني وقوع احتمالية تُقدَّر املثال، سبيل فعىل
أن النصف بنحو تُقدَّر فرصة هناك كانت فإذا للحدثني؛ املرتابطتني غري االحتماليتني
،(٠٫٥ تبلغ احتمالية (أي ألعىل الصورة ووجه املعدنية سنتات الخمسة عملُة تستقر
فإن كلتيهما، بقذف نقوم وعندما عينها، االحتمالية املعدنية سنتات العرشة لعملة يكون
مماِثل، قانون وهناك .٠٫٢٥ أو الربع، تبلغ ألعىل الصورة ووجَها تستقرَّا أن احتمالية
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«أو» العملتني إحدى استقرار أِي «أو»؛ حالة إىل بالنسبة اليشء، بعض تعقيًدا أكثر لكنه
يف املتمثِّل — للبديل ألن ٠٫٧٥؛ حينئٍذ االحتمالية (وتبلغ ألعىل الصورة ووجه األخرى
األحداث احتماالت ظلِّ يف لكن .(٠٫٢٥ تبلغ احتماليًة — ألعىل الكتابة وجَها يكون أن
فستظهر وإال دائًما، بينهما التوليف قوانني اتباع يجب — مصدرها كان أيٍّا — الفردية

بأكملها. القرار صنع عمليَة تُرِبك تناقضات
هي: لالحتمالية األساسية الثالثة فالقوانني إذن

بكلٍّ الخاصة االحتماليات ناتج هي مًعا تماًما منفصلني حدثني وقوع احتمالية •
حدثني. من أكثر وجود حال ينطبق أيًضا وهذا منهما.

(أْي تباُديلٍّ» بشكٍل «متنافيٍة أحداٍث من األقل عىل واحد حدث وقوع احتمالية •
منها. كلٍّ وقوع احتماالت مجموع هي اآلَخر) وقوع ينفي أحدها وقوع إن
— سنتات والعرشة سنتات الخمسة كعملتَِي — متنافيًة أحداثًا تكن لم إذا أما

اليشء. بعض تعقيًدا أكثر فاألمر
هذه احتماالت مجموع فإن وقوعه، من بد ال ما» «يشءٌ هناك كان أْن َحَدَث إْن •
سيفوز «ما» فريٌق هناك كان إْن املثال، سبيل عىل واحًدا. يكون املستقلة األشياء
فريق لكلِّ الفوز احتماالت مجموع فإن ُعِقد)، ما (إذا البيسبول دوري بنهائي
األحداث تكون أن يجب أنه نؤكِّد ثانية ومرة واحًدا. يساوي املشاركة الِفَرق من
ريدز سينسيناتي فريق فوز احتمالية إضافة بمقدورنا فليس بالتباُدل؛ متنافيًة

الوطنية. الرابطة فوز احتمالية إىل

يف ألنفسنا) املعلومة بهذه احتفظنا أننا (مع ع بتوسُّ القوانني تلك استخدمنا لقد
سوى يوجد ال أنه من الرغم وعىل السابق، الفصل يف قدَّمناها التي املواعدة لعبة تحليل
صعبًا. يكون أن يمكن دة املعقَّ االحتماالت مسائل حلَّ فإن القوانني، هذه من القليل
إلتقان معرفته إىل بالفعل تحتاج الذي الرياضيات فنموذج كذلك؛ فليست املبادئ أما
يف هذا تعلَّْمَت أنك املفرتض ومن العرشية، الكسور أو الكسور جمع هو االحتمالية فهم

قبلها. يكن لم إْن الثانوية، املدرسة
الحصول احتماليَة احسب بسيطة: مسألًة نحلَّ َدْعنا واضح، يشء كل أن من َولِنتأكََّد
ع نشجِّ ال فنحن مثال؛ مجرد هذا مكتملة. بوكر توزيعة يف متشاِبهة بطاقات أربع عىل
حي؛ بضمري َفْلتقامر مناِفِسيك، من أفضل األرجحيَة تعرف كنَت إن بالطبع املقامرة.
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أُِثريت قانونية حالة هناك كانت أخالقي. يشء وهذا مهارتك، عىل اعتماًدا ستفوز فأنت
بوكر الفيديو — اآللية املقامرة كانت إذا ما حول تدور وكانت ببعيدة، ليست فرتة منذ
القانونية غري األعمال من املقامرة كانت إذ املهارات؛ لتنمية لعبة أم مقامرة ماكينات —
ساخنة مناقشات وبعد مرشوعة. كانت املهارات تنمية ألعاب أن إال الوالية، تلك يف
ألعاب من لعبة بأنها املحكمُة حكَمِت البارزين، اإلحصاء علماء من متضاربة وشهادات

مرشوعة. ثَم ومن املهارات؛ تنمية
عىل األمر يف مهارة ثمة فليس مكتملة، بوكر توزيعة مع سنتعامل إننا وحيث
الحالة هذه يف باالحتمالية ونعني الصافية؛ االحتمالية عن نتحدَّث فنحن ثَم ومن اإلطالق؛
تُحَسب والتي متشابهة، بطاقات أربَع تحمل أن يمكن التي املحتملة التوزيعات كلِّ نسبَة
حساب يمكن قبل. من استخدمناها التي التناُظر براهني من رة مطوَّ صيغ عىل استناًدا
هو األمر يف ما كل البطاقات؛ توزيع خطوات خالل بدقة التفكري طريق عن االحتمالية
التوزيعات كل أن افرتاض مع وتكراًرا، مراًرا القديمة التناُظر براهني نفس استخدام
التوزيعات نسبة مجرد هي االحتمالية تكون ثَم ومن االحتمالية؛ نفس لها املحتملة

التوزيعات. كل إىل «الجيدة»
التي واملحتملة، الكثرية املختلفة، التوزيعات عدد عن تتساءل أن عليك وكبداية،
نفسها البوكر بطاقات توزيعَة أن نَعترب وسوف اللعب، أثناء عليها تحصل أن يمكن
كان إن يهم وال مختلف، برتتيب البطاقات موزع من تصل البطاقات كانت إذا «مختلفة»
نفسها الطريقة وأن اتساًقا هناك أن دام ما ال، أم متسلسل برتتيب يتمُّ البطاقات توزيع
النسبة. بحساب األمر بنا وسينتهي األخرى؛ والتوزيعات الجيدة التوزيعات يف متَّبَعة
بطاقات عىل مشتملة محدَّدة توزيعة بها تصل أن يمكن مختلفة وسيلة ١٢٠ (هناك
تصل أن يمكن توزيعة كل فإن وهكذا البطاقات، موزع من الالعبني إىل الخمس اللعب

جميًعا.) إحصائها سوى شيئًا نفعل ولن مختلًفا، ترتيبًا ١٢٠ ب الالعب إىل
االثنتني البطاقات من بطاقة أي تكون أن يمكن اها نتلقَّ بطاقة أول فإن وهكذا
وهكذا املتبقية، بطاقة والخمسني اإلحدى من واحدٌة الثانية والبطاقة األصلية، والخمسني
— املحتملة للتوزيعات اإلجمايل العدد يكون ثَمَّ ومن الخامسة. البطاقة إىل نصل حتى
ناتجها ويصل ،٤٨ × ٤٩ × ٥٠ × ٥١ × ٥٢ هو — املختلفة االستالم ترتيبات فيها بما
توزيعة أُعِطيْت إن املطلوب عن قليًال يزيد عدٌد وهذا محتملة؛ توزيعة ٣١١٨٧٥٢٠٠ إىل
شخص كل َمنْح بمقدورنا فإن ثَمَّ ومن املتحدة؛ الواليات يف وطفل ورجل سيدة لكل

الوقت. لبعض االجتماعي؛ الضمان رقم من بدًال هوية، كبطاقة مرتَّبة بوكر توزيعة
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البطاقة الخامسةالبطاقة الرابعةالبطاقة الثالثةالبطاقة الثانيةالبطاقة األوىل

مختلفة

مختلفة

مختلفة

مختلفة

٤٨

٤٨

٤٨

٤٨

مشابهة أليٍّ
من االثنت4

مشابهة

مشابهة

مشابهة

مشابهة

مشابهة

مشابهة

مشابهة

مشابهة

٦٢

٢

١

٥٢

أي بطاقة

٣

٢

١

١

١

نستوضح دعونا حسنًا، متشابهة؟ بطاقات أربع تحمل التوزيعات هذه من كم
أن يمكن املتشابهة األربع البطاقات إن إذ يشء؛ أي تكون أن يمكن األوىل البطاقة األمر.
اليمني؛ إىل اليسار من الشكل (اتبع خياًرا. ٥٢ البطاقة تلك سنمنح لذا بطاقة؛ بأي تبدأ
مثًال (َوْلنَُقْل األوىل تماِثل أن إما الثانية والبطاقة املستخَدمة.) املعيارية الطريقة هي تلك
و٤٨ القيمة، بنفس تكون ألن فرص ثالث فهناك عنها، تختلف أن وإما آس)، ٢ إنهما
مختلفني مسارين وحدَّدنا بطاقتني وزَّعنا قد اآلن نحن ها مختلفة. تكون ألن فرصة

معهما. للتعاُمل
أن يجب األوىل. عن الثانية البطاقة فيه تتباين الذي العلوي املسار اتبع بدايًة،
يكون وهكذا متشابهة، بطاقات ألربع نصل فلن وإال منهما، أيٍّ مع الثالثة تتماثل
ينبغي ذلك وبعد بطاقة)، كل من (ثالثة الثالثة البطاقة إىل بالنسبة خيارات ستة لدينا
بطاقات أربع عىل نحصل فلن وإال األوىل، البطاقة مع التاليتان البطاقتان تتشابه أن
األوىل، للبطاقة ٥٢ اإلجمايل عددها خيارات ن يتضمَّ العلوي فاملسار وهكذا متشابهة؛
الرابحة البطاقات من إضافيتان بطاقتان (هناك للرابعة و٢ للثالثة، و٦ للثانية، و٤٨
واحد وخيار الرتتيبني)، من بأيٍّ تأتيَا أن ويمكن النقطة، تلك عند جمعها ينبغي التي
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٢ × ٦ × ٤٨ × ٥٢ النحو: هذا عىل اإلجمايل العدد يُحَسب إذن املتبقية. األخرية للبطاقة
توزيعة. ٢٩٩٥٢ التوزيعات إجمايل يبلغ بحيث ١؛ ×

ثَمَّ ومن األوىل؛ مع الثانية البطاقة فيه تتماثَل الذي األدنى املسار إىل ذلك بعد نأتي
البطاقة تتماثََل أن يمكن اآلن، للثانية. فقط و٣ األوىل للبطاقة خياًرا ٥٢ هناك يزال ال
معهما تختلف أو خياران)، ثَمَّ ومن متبقيتان؛ بطاقتان (هناك بطاقتني أول مع الثالثة
خياران بطاقتني؛ آِخر تتماثَل أن ينبغي معهما، الثالثة البطاقة اختلفت وإذا خياًرا). ٤٨)
فسوف متشابهًة، كانت إذا أما العلوي. املسار نهاية يف كما التوايل، عىل واحد وخيار
املتشابهة األربع من املتبقية البطاقة هما األخريتان وتكون بطاقات، ثالث أول تتشابه
نحصل إذن ٤٨؛ االحتماالت عدد يبلغ الحالتني، أي يف ما. برتتيٍب وذلك املختلفة، واألخرى
إىل ٤٨ ×١ × ٢ × ٣ × ٥٢ جانب إىل ١ × ٢ × ٤٨ × ٣× ٥٢ عىل األدنى املسار من

.٤٤٩٢٨ التوزيعات إجمايل يبلغ بحيث ١؛ × ٤٨ × ٢ × ٣ × ٥٢ جانب
٧٤٨٨٠ عىل نحصل العلوي، املسار يف املحتملة التوزيعات عدد إىل هذا إضافة عند
احتمالية عىل نحصل وهكذا توزيعة، ٣١١٨٧٥٢٠٠ إجمايل من محتملة «رابحة» توزيعة
فيكون القسمة؛ عملية إجراء خالل من مكتملة توزيعة يف متشابهة بطاقات أربع وجود
احتمالية وهي فرصة، ٤٠٠٠ بني من واحدة فرصة من قليًال أقل أي ٠٫٠٠٠٢٤؛ الناتج
بطاقات خمس عىل الحصول (أي فَلش سرتيت توزيعة أما كثريًا. تحدث وال ضئيلة
فرصة من أقل التوزيعة هذه احتمالية تُعادل إذ احتماًال؛ أقل فهي متشابهة)، متتالية

الطريقة. بنفس االحتماالت حساب وبمقدورك فرصة، ٧٢٠٠٠ بني من واحدة
شخصية كنَت إْن ما؛ نقطة ح لنوضِّ ع ومروِّ شديد بتفصيل الحسابات هذه تناولنا
أيًضا فستستطيع البسيطة، الحسابية املسائل حل وبمقدورك بالدقة، تتَِّسم منظمة
حيث من صعبة ليَسْت إنها النوع. هذا من احتمالية عىل تنطوي مسألة أي حساَب

وتطبيًقا. ممارسًة تتطلَّب بالفعل وهي التطبيق؛ عند امللل عىل باعثة لكنها مبدؤها،
نستكمل وبعدها االحتمالية، موضوع عن ذكرها من بد ال أخرى نقطة لدينا ى تتبقَّ
مستقبًَال، يشء حدوث احتمال إطار يف إال االحتمالية عن اآلن إىل نتحدَّث لم إننا عرضنا؛
صوٌت مسامعنا إىل يرتامى قد بالفعل. وقع» «قد يشءٌ كان إذا ما منظور من وليس
طائرة دوي أم رعًدا، الصوت مصدر كان إن حينها ونتساءل السماء، من آٍت عاٍل
وحيثما عالية. جبال فوق من يقفز مان سوبر ربما أم يهبط، فضائيٍّا مكوًكا أم رسيعة،
االحتمال أما متساوية، شبه بنسبة شائعة احتماالت ثالثة أول تَُعدُّ الكتاب، مؤلف يعيش

39



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

املحاكمات يف باإلدانة نحكم نحن القانوني، نظامنا إطار يف اآلن. حتى يحدث فلم الرابع
ما إذا فقط باإلدانة نحكم أننا ويعني املعقول»؛ «الشك ى يُسمَّ ما منطلِق من الجنائية
إليه. املنسوبة الجريمة من بالفعل بريء املتهم بأن ا جدٍّ ضئيلة احتمالية هناك كانت
ولسوف أحيانًا، تُرتَكب أخطاء وهناك الحكم، يف تامة ثقة عىل نكون أن أبًدا يمكن (ال
نعرف ال إننا وحيث والعرشين). الثاني الفصل يف املوضوع هذا عن املزيَد نتناول
أن من الرغم وعىل الطاولة. تحت من كان وإن االحتمالية، إطار يف نعمل فإننا الحقائق،
يخربوا لكي الزمن، مر عىل ومجرَّبة نموذجية ملتويًة لغويًة أساليَب يستخدمون القضاة
فعل يجيدون ال فإنهم املعقولة، غري والتخمينات املعقول الشك بني بالفرق املحلفني
التعاُمَل يحاولون فهم بينهم؛ فيما عليها يتفقون ال حتى إنهم بل األمر، واقع يف ذلك
املفاهيم استخدام — هللا قدََّر ال — حتى أو «احتمالية»، كلمة ِذْكر دون االحتماالت مع
التعريفات عن عوًضا لتكون ُوِضعت التي القضائية األحكام بعض وهناك الرياضية.
األهمية. شديَد يَُعدُّ والذي الكتاب؛ من األخري قبل الفصل موضوَع سيكون وهذا الدقيقة،
املايض؛ يف يشء وقوع احتمال مع للتعاُمل االحتمالية ملفهوم استخدام فهناك إذن
السادس ميالده عيد يف كيلوجراًما ٧١ بالضبط يَِزُن كان الهوني أتيال امللك إن نقول كأْن
عرشة إىل ترجع بعيدة قرابة صلة بينهما جاربو وجريتا ترششل وينستون إن أو عرش،
دمى من اآلن منقرٌض جنٌس مرة ذات سكنه املريخ كوكب إن أو مَضْت، سنة آالف
سماع لدى غضبًا يستشيطون التكراريني اإلحصاء علماء (إن املحبوبة. املحشوَّة بَبة الدِّ
نحو عىل — خاطئة وإما صحيحة إما تكون العبارات تلك كل االحتماالت.) هذه مثل
أن إذن فعلينا املؤكدة، الحقائق نعرف ال ألننا ولكن — ورائه من طائَل ال مجرد
هذه األبحاُث تغريِّ أن يمكن األحيان، بعض ويف واالحتماالت. الشكوك من عالم يف نعمل
— األبحاث من كبري عدد مضمون هو وهذ — أدلة نكتشف عندما االرتجاعيَة االحتماالِت
تعكس مثلما املاضية، واألحداث بالحقائق املحيطة الشكوَك ا حقٍّ تعكس االحتماالت لكن
تعريف إن املستقبلية. باألحداث املحيطة الشكوَك اآلن حتى عنها ثنا تحدَّ التي االحتماالُت
وصف يف يفيد ال تعريف هو املحاوالت من الكثري متوسط عىل يعتمد الذي االحتمالية
وحيد حدث هو — تأكيد بكل — فاملايض املايض؛ يف وقعت التي املؤكدة غري األشياء
مرة ذات أحدهم قال وقد تكراره. تمنِّينا من بالرغم مرات، عدة تكراره بمقدورنا ليس
نعيشها أن علينا — الحظ لسوء — لكن املايض، إىل نظرنا إذا الحياة فهم بمقدورنا إن

الحالتني. عىل تنطبق واالحتمالية املستقبل. يف
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بتلك البتة نهتم نكن لم وإذا نتخذه، قرار أي نتائج لتقييم وسيلة اخرتاع علينا زال ما
له امُلقدَّر اليشء أن اعتبار (عىل قراٍر أي يف حقيقية مشكلة لدينا يكون فال النتائج،
دون املشاركة مجرد من أفضَل أداؤنا يصبح أن أردنا إن لكن محالة). ال سيقع الحدوث
ة املِلحَّ حاجتنا ومدى نريده، ا» «عمَّ نفصح أن عىل قادرين نكون أن فعلينا ال، فعَّ دور

السلبي. التمنِّي من أكثر هو ما نفعل أن يجب أبسط، بعبارٍة له؛
خاصًة بعُد، فيما أهمية ذا وسيكون ًما؛ مقدَّ حه نوضِّ أن علينا واحد يشء هناك
قرارات لصنع حقيقية دوافع لدينا تكون ال فمثلما الحكم؛ أنظمة عن نتحدَّث عندما
يصنعوا أالَّ النتائج بشأن يهتمون ال الذين اآلَخرين فعىل بعواقبها، نهتم ال كنَّا إذا صائبة
فليس بالنتيجة، تحيط وشخصية حقيقية مخاِطُر هناك تكن لم وإذا لبقيتنا. قراراٍت
أمر وهو املهام، كل عىل ينطبق هذا جيد. بشكل املهمة ألداء يدفعنا ُمِلحٌّ حاِفٌز هناك
أمامك فليس األمور، ساءَِت ما فإذا الصغري؛ الفردية القرارات صنع عالم يف به مسلَّم
نحيا ال الواقع يف لكننا الخطرية. التبعات عليك ستتكالب َمن وأنت لتلومها، نفسك سوى
ففي الوحيدة؛ نتائجها من ونعاني الوحيدة، قراراتنا فنصنع العالم، هذا يف بمفردنا
بلدتنا؛ وأبناء وعائلتنا، وجرياننا، أصدقائنا، سعادة عىل أيًضا قراراتنا تؤثِّر األكرب العالم
لكن شخصيٍّا، علينا يؤثِّر ال فذلك — بالتصويت ربما — قراراٍت يف نشارك فعندما
سون املؤسِّ واآلباء الرضر، لوقوع فعلية احتمالية وهناك اآلَخرين. عىل عظيم أثر له يكون
التصويت إغراء مقاومة الصعب من ولكن جيًدا، األمر هذا يدركون كانوا املتحدة للواليات
إىل وبالنسبة حرياتهم. وتكبيل ذلك، رضيبة يدفع املجتمع يف فرد كل وجْعل بأنانية،
إنَّ العام. بالصالح االهتمام عىل بسهولة تتغلَّب االنتخاب إعادة شهوة فإن السياسيني،



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

نفرتض َدْعنا اآلن ولكن الحًقا، املناسب سياقها يف املوضوعات تلك عن لنقوله الكثري لدينا
تتخذها. التي القرارات بنتائج لالهتمام شخصية أسبابًا لديك أن

مختلفة أسماءً تحمل أن يمكن األفكار ونفس طويًال، تاريًخا املوضوع لهذا إنَّ
الفصل، لهذا بسيًطا عنوانًا استخدمنا ولقد املتحدث. أو الكاتب ملهنة وفًقا وذلك تماًما،
أو املنفعة دالة عن األحيان بعض يف يتحدَّثون واالقتصاد اإلحصاء علماء أن من بالرغم
معينة؛ نتيجة يف — رغبتك عدم أو — رغبتك مدى لقياس وسيلة وهي الخسارة، دالة
«دالة وتسميها حد ألقىص الدالة لزيادة فستسعى النتيجة، هذه يف ترغب كنَت فإن
«دالة وتسميها حد ألقىص الدالة لتقليل فستسعى فيها، ترغب تكن لم وإن املنفعة»؛
تتطلَّبان كذلك وكلتاهما نفسها، القرار صنع مشكلة تعكسان الدالتني كلتا الخسارة».
بمدى واألخرى الكوب، امتالء بمدى تتعلَّق إحداهما لكن التناول، يف نفسها الطريقة
ويمكن يات. املسمَّ تهمُّ فال لذا اقتصاد؛ عاِلم أو إحصاء بعاِلم ليس املؤلف هذا إن فراغه.
فالكوب الحالتني؛ كلتا يف رضر وال بالعكس، والعكس سلبيٍّا، مكسبًا الخسارة اعتبار
وليس املمتلئ، نصف كالكوب تماًما العطش من القليَل أو الكثريَ يروي الفارغ نصف

السلبية. األرقام استخدام يف إثٌم ثمة
يف التفضيالت مسألة أخذ مع املكسب، لفكرة إيضاح — ببساطة — هي املنفعة
مبارشة، بطريقة ما قراٍر من املكسب فيها نقيس أن يمكن بسيطة حاالت فهناك االعتبار؛
املحتمل. الصايف الربح تعظيم هو ما قراٍر من الهدف يكون قد وبذا بالدوالرات؛ َوْلنَُقْل
وأعضاء واملستثمرين األسهم وحاميل للرشكات التنفيذيني املديرين من العديد ويعتقد
ذلك ويَعتربون الصايف، الربح تعظيم هو الحياة يف «األوحد» هدفهم أن اإلدارات، مجالس
املجموع أِي — النهائي الربح صايف إليهم، فبالنسبة للتغيري. قابل غري متوارثًا شيئًا
يف النهاية يف يظهر الذي هو — َصُغر أو َكُرب العام؛ خالل والخسائر للمكاسب الكيل
أو التنفيذيني املديرين ترقية إىل يؤدِّي ما وهو األسهم، حاميل إىل تُرَسل التي امليزانية
فحسب قليًال مبلًغا خرسَت إذا إنك يُقال استثنائية. مكافآت عىل الحصول أو فصلهم،
عىل تحرص أن عليك لذا إجماًال؛ تعويضه تستطيع فلن امليزانية، بنود من بند كل يف
منهم)، عمله يف استمرَّ َمن األقل (عىل للرشكات التنفيذيون املديرون ذلك يعلم بنس. كل
يقرُّ األمريكي (فالكونجرس البنسات. سوى يهم ال أنه كما ف تترصَّ حكومات وهناك
كثريًا مناقشاتها من الواحدة الدقيقة قيمة تزيد بحيث قصري وقت يف الفيدرالية امليزانية
قرابة قيمتها تبلغ بنود بشأن لها نهايَة ال نقاشاٍت يف يدخل لكنه دوالر، ماليني ١٠ عن
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من مستقاة بسيطة أرباح عىل الضخمة التجارية اإلمرباطوريات بُنِيت لقد دوالر.) األلف
ِنَسٍب نطاق يف اإلجمالية الهوامش عىل الضخمة املتاجر أنشطة تعتمد كذلك فردية. بنود
يمكن األحيان، بعض ويف االختالف. تمام تختلف فهي اليُخوت، تجارة ا أمَّ ضئيلة؛ مئوية
ثَمَّ ومن الصايف؛ املكسب إجمايل أنها عىل — أمينًا وصًفا — النتائج إحدى قيمة وصف

القرار. صنع مهمة من بالذات الجزء هذا إجراء يسهل
الفوز متعُة تشبه ال معظمنا، إىل فبالنسبة دائمة؛ بصفة كذلك ليس الوضع لكن
املراَهنة تجاه بميٍل نشعر ربما دوالر. آالف عرشة خسارة ألَم دوالر آالف بعرشة
أو املكسب بني الرهان ينحرص بحيث دوالرات، عرشة مبلغ عىل متكافئة بأرجحية
عىل ذاته الرهان نراهن ال لكننا يشء، عىل الحصول عدم أو املبلغ مضاعفة الخسارة،
استطالٌع أظَهَر وقد ثريٍّا.) كنَت إن دوالر مليوَن اجعلها النقطة، هذه (لتأكيد دوالر. ألف
من املائة يف ٣٠ من أقل أن مؤخًرا االستثمارية االستشارات رشكات إحدى أجَرتْه للرأي
بينما املكسب، حالة يف دوالر ألف يكسبون بحيث رهانًا، يضعوا أن يمكن املستطلعني
يَُعدُّ النهائي الربح بصايف يهتمُّ شخص أيُّ الخسارة. حالة يف دوالر خمسمائة يخرسون
واحدة مرة كهذا عرًضا يقبل أن يمكن الكتاب هذا ومؤلِّف كهذا؛ عرًضا رفض إْن أحمق
يف معدنية عملة بإلقاء أشبه األمر إنَّ الثالثاء. أيام ومرتني األسبوع، أيام من يوم أيِّ يف
املراَهن املبالغ بثلثي دائًما يساهم املنافس وجعل جائزة، عىل الحصول أجل من الهواء
ليوم العمل يف يستمر لن األرجحيات، هذه مثل يقدِّم فيجاس الس يف للقمار ناٍد وأيُّ بها.
الذي الواضح الجهل إىل االستثمار رشكة استطالعات نتائج تُعَزى األرجح، وعىل واحد.
ولكن االستثمار، فلسفة إىل ذاته بالقدر تُعَزى مثلما الرياضيات، من العام نفورنا يدعمه
من معظمنا إىل بالنسبة أقوى دافٌع الخسارة من الخوف أن إىل أيًضا النتائج هذه تشري
مرغوبية تعتمد ذلك، بجانب هذا. عىل األخرى األدلة من الكثري وهناك املكسب؛ عات توقُّ
الكتاب ملؤلف دوالر بألف بسيطة فهدية بالفعل؛ منها نمتلكه الذي القدر عىل النقود
إنه يقال الذي — جيتس بيل بها سيشعر التي تلك من أكرب نفسه يف سعادًة ستولِّد
لجلب العادة يف فقط تُتَّخذ ال القرارات كانت وملا له. ُقدِّمت إن — البالد يف شخص أغنى
االعتبار يف ذلك أْخذ علينا فإن نفسية، مكافآت عىل للحصول وإنما ذاته، حد يف الثراء
تلك لوصف االقتصاد علماء يستخدمها رائعة كلمة وهناك قرار. أي نتيجة تقييم عند
منح قوة بمعنى اليونانية اللغة من مأخوذة كلمة وهي ophelimity كلمة وهي الحالة؛

الرضا.
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لتوضيح املاضية سنة املائتي عرب املنفعة» «نظرية ى يُسمَّ موضوٌع َر تطوَّ وبهذا
أن يمكن التي تلك من أكثر ما فعٍل عىل املرتتبة بالنتائج تتعلَّق أشياءَ هناك أن حقيقة
الفصل يف بالفعل ذلك رأينا ولقد وحدها. والخسائر املكاسب جمع مجرد من تتعلَّمها
كرشيك شخص أفضل اختيار جاذبية «ازدياد» مدى عن مطلًقا نتساءل لم حيث الثاني،
أفضل ثاني بفكرة وتالَعبْنا التقييمات عىل التنويعات من القليَل فقط جرَّبنا بل محتمل،
الحد؛ هذا عند مساره يتخذ األمر وتركنا مرشحني، خمسة أفضل أحد أو املرشحني،
التعامل كيفية هو — الديمقراطية عن نتحدَّث عندما الحًقا وسيأتي — نتناوله لم وما
رشيكة عن يبحث رجًال تجد فقد الفعلية؛ التقييم أنظمة يف الداخلية التناقضات مع
وبياتريس بياتريس، عىل أِليس ل فيفضِّ األمثلة)، يف الجنسني بني املساواة علينا (إذ حياة
غري يشء أي هناك ليس أِليس. عىل سيليست ل فيفضِّ اتجاهه، يعكس ثم سيليست، عىل
غري عالقة املوقف هذا عىل (ويُطَلق هذه الواقعية الحياة معضالت يف اإلطالق عىل مألوف
كانت إذا الثاني الفصل لغِز حلُّ يكون كيف َوْلنتخيَّْل بالفعل. معضالت وهي متعدية)،

الشكل. بهذا متَِّسقة وغري متداِخلًة جميعها التفضيالت
القرارات اتخاذ بشأن سنناقشها التي — تقريبًا — املواقف كل إىل فبالنسبة لذا
صانع لتفضيالت متعدٍّ) (أي ذاتيٍّا املتَِّسق الرتتيب من نوًعا هناك أن سنفرتض الفردية،
لخدمة يكفي بما ذلك توضيح يف تتمثَّل مهمتنا وأن املحتملة، البدائل بني فيما القرار

منه. الغرض
عوالم من تأتي ربما معني قرار وسلبيات إيجابيات أن فيها نجد حاالت هناك
وملعرفة دوالر؛ مليون ربحنا إننا تقول فيها مرغوب غري رسائل ى نتلقَّ فجميعنا مختلفة؛
الفرصة هو هذا يف اإليجابي الجانب ملئها. بعد القسيمة إرسال سوى علينا ما التفاصيل،
ينطوي الذي اإلزعاج فهو السلبي الجانب أما بيشء، للفوز بالفعل) ضئيلة (وهي الضئيلة
تجنُّبها، يمكن ال التي الالحقة الرسائل طوفان من يتبعها وما القسيمة، تلك إرسال عليه
املغفلني. قائمة ضمن شك، بال وعنوانك اسمك لهم بيع الذين األشخاص أرسلها والتي
عىل والخسائر املكاسب بجمع تكتفي أن يمكن ال املقارنات؟ تلك عقد إذن يمكن كيف
الناس أقوال تكون بالطبع، األحيان بعض ويف النقود. من أكثر هو ما فهناك حاسبة؛ آلة
يشء بََدا ما إذا إنه الحالة تلك يف ويُقال القرار؛ صنع إزعاج من الكثري عليك ر لتوفِّ كافيًة

األرجح. عىل حقيقي غري فهو حقيقيٍّا، يكون أن معها يستحيل بدرجة رائًعا
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— ما لقراٍر املحتملة النتائج هو إلينا بالنسبة الحدث وهذا — حدث أي منفعة إن
األشخاص َفْلنتأمل لقياسها. اخرتناها التي الطريقة كانت ما أيٍّا لقيمته، مقياس هي
يف محتملة بخسارة ليخاطروا كانوا ما والذين آراءهم، االستثمار رشكة استطلَعْت الذين
وبافرتاض دوالر. بألف يُقدَّر محتَمٍل ربٍح مقابل يف دوالر بخمسمائة تُقدَّر متكافئ رهان
إليهم بالنسبة تمثِّل سيخرسونها التي األموال قيمة إن يقولون فهم عقالنيون، أنهم
الثابتة، الدخول ألصحاب (بالنسبة يربحوها. أن املحتمل من التي األموال قيمة ضعف
يخرسونها التي األموال بينما ترف، وسائل تشرتي ربما الزائدة فاألموال عادي؛ يشء هذا
مقابل دوالر مائة بخسارة تتعلَّق املسألة أن َفْلنفرتض لكن رضورية.) أشياء تكلِّفهم
مخاوفهم عىل يتغلَّبون الناس من الكثريَ سنجد عندئٍذ دوالر؛ بألف يُقدَّر محتَمل مكسب
املحكمة، التجارب أو االختبارات من سلسلٍة خالل ومن ويغامرون. — األرجح عىل —
للعديد تمثِّل خسارتها املحتمل األموال بأن تقيض التي الحقيقة ترسيخ تستطيع ربما
مرات. أربع أو ثالث أو مرتني بمقدار ربحها املحتمل تلك تفوق قيمًة األشخاص من
القرار؛ اتخاذ عند والخسارة املكسب الحتماالت املختلفة املنافَع د تحدِّ أن بإمكانك إذن
أربع أو ثالث بمقدار أهميًة بها تُقارن التي املكاسب تفوق الخسائر أن ببساطة فتعترب
هناك فسيكون القرار، سيتخذ َمن «أنت» كنَت وإن الحقيقية. النسبة كانت أيٍّا مرات،
وليس القرار، صنع يف املنافع استخدام يجب وعليه، «أنت». نسبتك معرفة إىل حاجة
كانت فإن هذا؛ يف بالفعل واضح يشء وهناك فقط. الخالصة والخسارة املكاسب مجرد
كما — ِربْحها املحتَمل تلك من إليك بالنسبة قيمًة أكثر خسارتها يحتمل التي النقود
القمار نوادي أحد يف بانتظاٍم تقامر أالَّ فعليك — الناس ملعظم يبدو فيما الحال هو
تذكَّْر أكرب. بصورة موجعًة الخسائر وستكون تربح، ما بقدِر ستخرس فحينها النزيهة؛
ضعيفة فوز احتماالت عىل ينطوي الذي الرهان لنتناول سنعود حيث «بانتظام»؛ كلمة

املقامرة. عن يتحدَّث الذي الفصل يف
(كالنقود). للعد قابلة أشياء عىل تنطوي ال حاالت مع التعاُمل علينا يزال ال لكن
حياة، رشيكة عن يبحث أنه قبُل من ذكرنا الذي (الرجل توم حالة إىل اآلن َوْلنَُعِد
املحتمالت حياته لرشيكات تقييٍم نظام إىل يصل أن يحاول الذي توم) هنا وأسميناه
وفق جميًعا لهن يفضِّ فعليٍّا أنه َوْلنفرتض — وسيليست وبياتريس، أِليس، : وهنَّ —
خيار آِخر هي وسيليست األفضل، هي فأِليس متعدية: تفضيالته فإن إذن الرتتيب؛ هذا
ذلك؛ وراء للسبب باًال تُْلِق (ال بينهما. متوسط مكان يف بياتريس تقع فيما إليه، سيلجأ
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الثاني الفصل يف اتبعناه ما كل إنَّ األمور.) هذه مثل يف به يُعتَدُّ ال الذوق أن يعلم فكلنا
«موضع» عن ونتساءل أخرى خطوًة نتقدَّم أن نريد اآلن لكننا األفضلية، ترتيب هو
أفضل ثاني لقبول توم استعداد يعتمد حال، أي فعىل التقييمي. املقياس عىل بياتريس
تبدو بياتريس كانت فإن قلبه؛ رغبة بتلبية مقاَرنًة الخيار ذلك سوء مدى عىل خيار
األفضلية تسلسَل يحرِّك لكي ة ُمِلحَّ حاجة هناك أن يشعر ال فقد كأِليس، تقريبًا جذَّابًة
يجازف. أن عليه فربما سيليست، مثل تقريبًا فيها مرغوب غري كانت إْن أما لألمام؛ لديه
علينا ما وكل إلضافتها، نقاط توجد فال به، يُعتَدُّ ال الذوق أن بما نعرف؟ أن لنا كيف
القرار صانع سيكون َمن فهو تفضيالته، بشأن توم ذهن يف يدور ما معرفة هو فعله
عىل ذلك يفعل أن عىل نعاونه أن نحاول فقط ونحن عواقبه، سيعاني أو سيستمتع وَمن

نفسه. فيه يناِقض ال نحٍو
يقيِّم ما وغالبًا جامعيٍّا، أستاذًا يعمل حياته معظم الكتاب هذا مؤلف أمىض لقد
وصًفا «ستة» درجة يعتربون وربما عرشة، إىل صفر من يبدأ ملقياس وفًقا بَهم طالَّ أمثالُه
تبدو الدرجة هذه يجعل العددي التقييم لكن موضوعي، غري تقييم (وهو مقبول لتقدير
A ،B ،C ،D ،F اإلنجليزية األحرف نستخدم األحيان، بعض ويف دقيق). مقياس وكأنها
قيمة أن أذهاننا يف نَعترب ثَمَّ ومن E)؛ أبًدا نستخدم (وال األرقام من بدًال التقييم هذا يف
الكلمات من مجموعة هناك إن بل وهكذا. ،٣ تساوي B والدرجة ،٤ تساوي A الدرجة
فاألرقام وراسب. وضعيف، ومقبول، وجيد، ممتاز، وهي: الدرجات، هذه تصاحب التي
ذاتها. حد يف حقيقي رقمي مدلول أي لها وليس الكيفية، للتقديرات بدائل إال هي ما
وهو بها، الحسابية العمليات بعض إجراء عىل أنفَسنا نحثُّ فإننا األرقام، باستخدام لكن
الطََّلبَة نقيِّم أن بمقدورنا كان باألحرف. تقديرات من يعادلها ما مع فعله نستطيع ال ما
الصفر، إىل باإلضافة و١٥، و٣٠ ٤٠ تبلغ نقاط منح خالل من التنس، يف نفعل كما
ليس ولكن حياتنا، ن يحسِّ الحب إضافة (إن نفسه. النحو عىل ستسري العملية وكانت
أو — الدرجات متوسط نحسب ذلك بعد صفًرا.) تعني love كلمة إن حيث التنس؛ يف
ثم — أربع وحتى صفر من بدءًا الدرجات مقياس عىل بناءً الشهري الرتاُكمي املعدل
فهي — املعنى هذا لألرقام ليس الواقع، يف . حقيقيٌّ كميٌّ معنًى لها األرقام أن نتظاهر
كل وخالل الطالب، حياة عىل هائل أثر له الرتاُكمي املعدل أن بَيَْد — اخرتاعات مجرد
أستاذ أو طالب أي عن قطُّ يسمع لم التدريس، يف املؤلف هذا أمضاها التي األعوام تلك
رقمي مقياس إىل الشخصية التقديرات تلك لرتجمة الداخيل املنطق يف يشكِّك جامعي
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Cو A للدرجات مكافئة أرقام عىل يحصل الذي فالطالب ذلك؛ بعد متوسطه يُحَسب
ما لكنه ،B عىل وحصل جيًدا عمًال َق حقَّ الذي للطالب الرتاكمي املعدل نفس له سيكون
ينبغي فهل التنس؛ نقاط حساب نظاَم استخدمنا لو نفسه املعدل هذا عىل ليحصل كان

ذلك؟ عىل الطالب مقاديُر تعتمد أن
درجات ٧ قوته تبلغ الذي فالزلزال الزالزل؛ تصنيف عىل ينطبق نفسه األمر
من قريبًا كنَت إن بالفعل كذلك وهو العنيفة، الزالزل بني من يُصنَّف ريخرت بمقياس
آللٍة ا جدٍّ محدَّدة قراءة عن الناتج اللوغاريتم عىل ريخرت مقياس ويعتمد الزلزال. مركز
نحٍو عىل فقط — تبادليٍّا ارتباًطا املقياس ويرتبط ريخرت)، تشارلز (اخرتعها بعينها
راندوم معجم (حتى للزلزال. املحتمل والدمار الطاقة بإطالق — محكم وغري تجريبيٍّ
خاطئًا.) تعريًفا املقياَس يعرِّف — ذلك عدا فيما والرائع — الجديد الكامل هاوس
مقياس وهو أهميًة، أكثر يكون قد لكنه الزلزال قوة لتقدير شيوًعا أقل آَخر نظام وهناك
بالعلم صلًة أقلَّ يبدو جزئيٍّا ألنه الصحف؛ يف إليه اإلشارة تتمُّ ما ونادًرا املعدل، مريكايل
مسامع عىل يذكروه أالَّ تعلَّموا قد الزالزل خرباء ألن أيًضا (وربما ريخرت مقياس من
يف الناس معظم يرغب ما وهو الخسائر؛ حساب عىل ا مباِرشً اعتماًدا يعتمد إنه العامة).
— بول السوبر نهائي مثل — الرومانية األرقاَم املقياُس هذا يستخدم بالفعل. معرفته
أي — I الدرجة من تبدأ (التي مريكايل ملقياس وفًقا الزالزل لشدة الرسمية والتقديراُت
الشامل) الدمار حيث XII عند وتنتهي الناس، بها يشعر يكاد ال هزٍة إىل وتشري — ١
مريكايل، مقياس عىل (٦ (أي VI الدرجة الهزة تسجل فعندما اليشء؛ بعض غريبٌة
VII الدرجة وعند األواني، وتتحطم الخارج إىل ويهرعون بالذعر الناس من العديد يشعر
أما املباني، عن الضعيفة املداخن بعض وتنفصل الوقوف، الصعب من يكون (٧ (أي
كمي، بأنه يدعي ال فاملقياس وهكذا. بالذعر، عام شعور فيسود (٩ (أي IX الدرجة عند
الحدث. مع البرش أفعال ردود مع وللتعايش للخسائر املختلفة للمراحل جدولة هو وإنما
لكن املعدل، مريكايل أو ريخرت مقياَيسْ تقديرات متوسَط بعُد املختصون يحسب ولم

آٍت. ذلك فيه سيحدث الذي اليوم
مقياس (وليس الزالزل لشدة مريكايل مقياس وتقديرات الدراسية التقديرات إن
تتَِّسم التي لنظاٍم) وفًقا األشياء ترتيب (أي الرتتيبية للنظم أمثلة إال هي ما ريخرت)
أي أن لدرجة بالكامل، عشوائية ترجمة بأنها دقيقة) ِقيَم (أي أصلية أعداد إىل ترجمتها
منَّا َمن هذا، جانب وإىل اإلطالق. عىل حسابي معنًى أي يعطينا ال باألرقام آَخر تغيري
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محاولة هي املنفعة نظرية إنَّ الروماني؟ بالتعداد الكسور لكتابة طريقة إيجاد يمكنه
ممكنًا؛ التعديل بعض لجعل يكفي كميٍّا معنًى الرتتيبية التقييماِت ملنح وسيلٍة إليجاد

كيف. اآلن َوْلنََر القرار. صنع يف بها االستعانة يمكن ثَمَّ ومن
يف ظهر قد جودزيال أن َوْلنتخيَّْل العاطفية، وأزمته توم إىل أخرى مرة اآلن لنَُعِد
يبغض (فجودزيال القرار اتخاذ توم عىل يفرض أن مقرًِّرا توم حرية يف وتدبََّر املدينة
لدى األفضلية ترتيب أن (تذكَّْر بياتريس يختار أن بد» «ال أنه توم أخرب ولذا الرتدُّد)؛
مراَهنة لخوض استعداٍد عىل كان إذا إال سيليست)، وأخريًا بياتريس، ثم أِليس، هو توم
أِليس أْي — لها يفضِّ َمن عىل للحصول الفرصَة ستمنحه َرِبَحها) (إْن واملراَهنة بسيطة؛
القرار ها). َخِرسَ (إْن سيليست مع النهاية يف البقاء مخاطرة أمام ستضعه لكنها —
الخطوة هذه عىل اإلقدام عدم أو وسيليست، أِليس بني االختيار عىل املراهنة وهو بسيط؛
بوضوح يعني فهذا املراَهنة، توم اختار ما فإذا بياتريس. مع وسعيدة جديدة حياة وبدء
مقدار أو بياتريس، عىل أِليس تفضيله «مدى» هو نعرفه أن نريد وما الفوز، يف يرغب أنه
— جودزيال — الزائر له قالها فقد إذن أيًضا؛ ِببياتريس مقاَرنًة سيليست من نفوره
الهواء يف معدنية بعملة وأْلِق أمرها انَْس أو شئَت، إْن بياتريس َفْلتخَرتْ مبارشة: بطريقة
(ومثلما وسيليست. أِليس بني لالختيار — والخسارة املكسب عىل متكافئ برهان —
هنا املرشحات كل الثاني، الفصل يف أوردناها التي العكسية الخيالية القصة يف حدث
يَعترب ال أنه إما يعني فهذا املراَهنة، توم رفض وإْن االختيار.) عليهن يقع ألن سات متحمِّ
يُقِدم أن يودُّ ال مخاَطرًة سيليست يعترب أنه وإما بياتريس، من بكثري جاذبيًة أكثر أِليس
بياتريس ترتيب عن معلومات يمنحنا فهذا الحالتني، كلتا ويف متكافئ. رهان يف عليها

نعرفها. أن نودُّ التي املعلومة وهي توم، ذهن يف وسيليست أِليس بني
مجموعًة أخرى مرة ذلك بعد يجرِّب أن ِلجودزيال يمكن توم، اختيار كان ما أيٍّا
عىل قادر غري توم تجعل أرجحيات إىل النهاية يف نصل حتى األرجحيات، من مختلفًة
بياتريس ترتيَب بالضبط عرفنا قد نكون حينئٍذ املراَهنة؛ عدم أو باملراَهنة القرار اتخاذ
َمنْحنا إذا املنفعة، نظرية ضوء يف ِبأِليس. وينتهي سيليست من يبدأ مقياٍس عىل عنده
أحَجَم ما وإذا — أِليس عند بعرشة وتنتهي سيليست، عند الصفر من تبدأ تقييمات
ِلبياتريس تقييًما يمنح أنه يعني فهذا — والخسارة املكسب يف متكافئة مراَهنٍة عن توم
ِبسيليست إعجابه كعدم — ِببياتريس ُمعَجبًا توم يكن لم إن أما درجات. الخمس يفوق
يفوز لكي والخسارة املكسب يف متكافئٍة مراَهنٍة إىل الفور عىل سيقفز فإنه — تقريبًا
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يحدث أن يمكن ما أسوأ كان إن وخاصًة األسوأ، األرجحيات عىل أيًضا سرياهن بل ِبأِليس،
بارتباٍط مقاَرنًة السوء من القدر هذا عىل يَُعدُّ ال — سيليست بصحبة الحياة أِي —
(أو االختيار عىل قادر غري عندها يكون التي األرجحيات وبمعرفة ِببياتريس. عليه يُرَغم
لتقييم وسيلًة وجدنا قد نكون باالختيار)، حينها يبايل ال التي العملية: الصياغة بحسب
يمكن وحينها لتفضيالته، مقياًسا وجدنا قد وسنكون باألُخَرينَْي، مقاَرنًة بياتريس خيار

القرار. صنع يف استخدامه
جمعها يمكن ال التي لألشياء حتى تقييم، نظام وضع يمكننا الطريقة وبهذه
عندها ا مستِعدٍّ املرء يكون التي األرجحيات عن التساؤل خالل من وذلك ببساطة،
ا مستِعدٍّ توم يكون التي األرجحيات ساءَِت وكلما أفضل. اختياٍر عىل للحصول للمراَهنة
تقييمه ونََقَص الفتاة هذه يف رأيه ساءَ بياتريس، لتجنُّب الحثيث سعيه يف للمراَهنة عندها
يمكن وعليه باملنفعة، االعتبارات تلك إىل يستند الذي التقييم نظام ى ويُسمَّ بوضوح. لها
من النوع هذا عىل كليٍّا باالعتماد ملنفعتها، وفًقا قيمًة القرار نتائج من نتيجة كل منح
خسارة) (أو مكسب وراء املنفعة د نحدِّ أن يمكن ولذا النتيجة؛ بمرغوبية املتعلِّق التقييم
مثل يف لتقبُّلها استعداٍد عىل القرار صانع يكون التي األرجحيات إىل استناًدا دوالر ألف
(سلبية) قيمًة — يبدو فيما — يَمنحون فاألشخاص قبُل، من ذكرنا وكما الرهان. هذا
منفعة فهناك لذا املحتملة؛ للمكاسب يمنحونها التي القيمة من أعىل املحتملة للخسائر
ربحها؛ املحتمل دوالر األلف منفعة من أعىل خسارتها املحتمل دوالر لأللف (سلبية)
إضافٌة االستعراض هذا القرار. صنع يف أهميتها تحدِّد التي هي املحتملة النتيجة ومنفعة
وسوف — الثاني الفصل يف فعلنا كما — بالرتتيب الخيارات لتصنيف فْهَمنا ن تُحسِّ

القرار. لصانع الدفينة والطموحات أكرب نحٍو عىل تتَِّفق قرارات إىل يقودنا
مًعا. األفكار تلك ربط يمكننا واآلن
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قرار أفضل إىل ل التوصُّ يف املساعدة — عادًة — هو عقالني قرار صنع من الهدف إن
عقالنيٍّا، كنَت إن َم والتقدُّ النجاَح ًقا محقِّ األمر بك ينتهي سوف حياتك، وخالل ممكن.
الصواب؛ من مذهلة درجة عىل أو الخطأ من خطرية درجة عىل أنك أحيانًا َ تبنيَّ إن حتى
عاتهم توقُّ يف أصابوا ألنهم التليفزيون شاشات عىل يَظهرون الذين املرموقون فالخرباء
تليها، التي السنة يف نجاحاتهم يكرِّرون تجدهم ما نادًرا سنٍة، أي يف املالية األوراق لسوق
قد أنهم يعتقدون الذين واملقامرون فعًال؛ الشهرة منهم يكتسب َمن تجد أن النادر ومن
أو ليلتهم، تنقيض أن قبَل هذا اعتقادهم خطأ يدركون ما عادًة رائعة، حظ ليلة أمضوا
ولو مطلًقا، تهدأ وال للغاية الة فعَّ االحتمالية قوانني إن يليها. الذي األسبوع أو اليوم يف
وَلَقلَّ حظهم، بحسن وتفاُخُرهم تباهيهم كثريًا َلَقلَّ أوسع، نطاق عىل ذلك الناُس َم تفهَّ
بالفعل فهناك ا؛ ً تحرضُّ أكثر عاَلٍم يف وَلَحِيينَا العاثر، لحظهم بالذنب شعوُرهم أيًضا

لتغيريها. يشء فعل وسعنا يف يكون وال املصادفة، قبيل من تحدث أشياء
وضعَت ما إذا أنك االحتمالية مفهوَم تتناول التي الشهرية الكتب يف يَِرُد ما كثريًا
يكفي، بما طويلة لفرتة كافية كاتبة آالت من مقربة عىل القردة من كافيًة مجموعًة
ليس الواقع، (يف شكسبري روائع من سونيتة كتابة يف أحدها ينجح أن املحتمل من فإن
القرد هذا إلعطاء كافية كاتبة وآالت قردة لتشكِّل أجمع الكون يف كافية جزيئات هناك
يف القرد استخدام أن توضيَح فقط يحاولون الكتَّاب إن يبايل؟ َمن لكن عادلة، فرصة
ضعف من بالرغم ذلك، حدث وإْن اإلطالق). عىل بالكامل مستحيًال ليس الغرض هذا
حتى أو شكسبري لروح تجسيًدا كان الناجح القرد أن يعني لن فإنه الشديد، أرجحيته
يُمنَح أن يمكن وال صحيحة. االحتماالت قوانني أن فحسب يعني لكنه ف، مثقَّ شخص
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هو املخادعني أحد يكون أن بالطبع (واألرجح ذلك. عىل التقديَر البرش أو القرود من أيٌّ
كرة مباريات يف بالفعل الفوَز ق تحقِّ الخسارة لها ع يُتوقَّ التي الِفَرق إن األمر.) زيََّف َمن
يف تفوز متتالية إخفاقات ق تحقِّ التي والخيول تخرس، فوزها يف املوثوق والِفَرق القدم،
القرارات إىل بالنسبة الحال هو وهذا خداع؛ أي هناك يكن لم لو حتى الخيول، سباقات
فهذا جيدة، أنها يُتبني التي الحمقاء والقرارات شنيعة، تبعات عنها تنتج التي الجيدة
للفوز ح املرشَّ فالطرف النقيضة؛ الحاالت يف يحدث كما كثريًا ليس لكن يحدث، أن يمكن
دامون مقولَة َوْلنتذكر الخيول. سباقات يف حتى فوزه، املستبَعد الطرف من أكثر يفوز

َرنيون.
اآلن لدينا أصبح أن بعد لدينا، ما أفضَل القرار صنع لدى نبذل كيف إذن
إجراء، لكل املحتملة والنتائج املحتملة، باإلجراءات قائمًة ع نجمِّ أن علينا الالزمة؟ األدوات
بحيث أفضل) هذا كان بدقٍة ُوِضعت وكلما ما، بطريقة عنها نعربِّ أن (عىل واالحتماالت
الحزن أو للسعادة قيمًة نحدِّد أن علينا النهاية ويف إجراء، كل من تنشأ نتيجة كلَّ إنَّ
يكون ذلك، كل عىل وبناءً القرار. صانع أنت أْي لك؛ نتيجة كلُّ تجلبهما قد اللذين
أفضل نختار ثم محتَمل، إجراءٍ لكلِّ عة املتوقَّ املنفعة أو عة املتوقَّ القيمة إىل ل التوصُّ علينا
تدقيق محاولة وحتى األمر، حقيقة يف هكذا ليس لكنه ًدا، معقَّ األمر يبدو اإلجراءات.
بإتقان ذلك نفعل بأن ُمطاَلبني ولسنا للتفكري. تدفعنا أن يمكن كلها العملية يف النظر
كي بإتقان يشء» «أي نفعل أن علينا ليس الواقعي، العالم ففي الصدارة؛ يف نظلَّ كي

املقدمة. يف نكون
املحتملة، إجراءاتنا من كلٍّ من تنشأ أن يمكن التي النتائج د نعدِّ أن نحاول عندما
وأسفل الصفحة، أعىل املحتملة باإلجراءات قائمة أْي مزدوجة؛ قائمة وضع يف نفكِّر فإننا
محصلة النتائج بعض تكون وقد املحتملة، بالنتائج أخرى قائمة اإلجراءات هذه من كلٍّ
الورقة يف ذلك ن يُدوَّ أن ويمكن متباينة. احتماالت ذات أنها مع مختلفة، إجراءات عدة
— «مصفوفة» الرياضيات علماءُ عليه يطِلق ما هو وهذا — املزدوج النسق من كنوٍع
احتمالية طريق عن اإلجراء لهذا محتملة ونتيجة محتَمل إجراء كل تعريف مع وذلك
أنت تعرفه ما سوى تجمع لن بمفردها املصفوفة فإن بالطبع ومنفعتها. املحصلة هذه
توليفة عن فضًال كثريًا، العملية تبسيط عىل تعمل لن ولكنها مناسبة؛ صيغة يف بالفعل

املعلومات.
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عة»، «املتوقَّ الخسارة أو عة»، «املتوقَّ املنفعة فكرة خالل من التوليفة تلك تظهر
إن أكرب ثقًال نمنحها حيث وقوعها؛ الحتمالية وفًقا محتملة نتيجة كلَّ فيها نقيِّم والتي
منعدمًة. تكون تكاد وقوعها فرصُة كانت إن أقل وثقًال أكرب، وقوعها احتماليُة كانت
أنه يعني كله وهذا للتمشية.) ذهبت إْن حصان ظهر عىل من تسقط أن مثًال يحدث (فلن
وترضبها إليك، بالنسبة القرار لهذا نتيجة كل قيمَة تأخذ أن عليك محتمل، قرار كل مع
هذا من عة املتوقَّ املنفعة هو النهائي الحاصل ليكون كلتَيْهما؛ وتجمع احتماليتها، يف
أكرب، الناتج كان وكلما سعادتك. عىل وتأثريه القرار صحة بمدى ستخربك والتي القرار،

أفضل. هذا كان
الفعلية القيمة أن يف الخسارة أو للمنفعة «متوقعة» صفة استخدام أهميُة تتمثَّل
بالفعل؛ ظهورها احتمالية عىل تعتمد محتملة أرضار) (أو فائدة ألي نظرك وجهة من
خمسة تبلغ عًة متوقَّ قيمًة لذلك فإن دوالرات، عرشة لربح متكافئة فرصة لديك كانت فإن
فرصة هناك كانت وإن مقابله. الفرصة عن تتخىلَّ أن يمكنك الذي املبلغ وهو دوالرات،
الوقت يف املنفعة أمر (َوْلنَنَْس يانصيب تذكرة خالل من دوالر مليون تربح ألْن املليون يف
فاألشخاص تستحقه؛ الذي املبلغ هو وهذا واحد، دوالر هي عة املتوقَّ فقيمتها الحايل)،
املكاسب من كلٍّ منظوِر من وذلك عة، املتوقَّ القيمة تعكس بأسعاٍر األسهَم يشرتون
بأمر ليست القيمة يف االحتمالية رضب رضورة وفكرة البيع. إعادة وقيمة املستقبلية
إذن املقامرة)؛ اسرتاتيجيات لفهم وسيلة أفضل هي تلك أن الحًقا نرى (ولسوف جديد

ذلك. يحدث كيف َوْلنََر املألوفة. القواعد نفس تَتِّبع قرار ألي عة املتوقَّ القيمة فإن
أحد يلحظها لم عة متوقَّ غري خدعة عىل ينطوي ولكنه ومألوف، بسيط بيشء لنبدأ
استياء من (بالرغم مكان كل يف املنترشة القدم، كرة مراهنات مكاتب وهو أال مؤخًرا؛ إال
يف ستقام التي باملباريات قائمة هناك تكون املكاتب، هذه مثل ففي منها). األكيد اإلدارة
ن وتتكوَّ الفائزين، لتخمني للمراهنة قسيمًة يشرتي املراهنة هذه يف واملشاِرك محدَّد، يوم
املراهنات، قسيمَة يشرتون وهم املقامرون بها يساهم التي األموال من املراهنات أرباُح
بسيط األمر املراهنة. خالل من تجميعه تمَّ الذي املبلَغ الفائزون يتقاسم النهاية ويف
الِفَرق عن املزيَد تعرف أن ببساطة هي اسرتاتيجية أفضل أن لك يرتاءى وقد للغاية،
ذكاءً أكثر تكون فأن — بالقطع صحيح وهذا اآلخرين، املقامرين من أكثر تلعب التي
بسيطة. أخرى خدعة هناك لكن — العون من املزيَد يضيف أن دائًما شأنه من درايًة أو
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«يحمي حتى فريق، من أكثر عىل يراهن املقاِمر تجعل املراهنات مكاتب معظم إن
املراهنات؛ مكاتب إىل األموال من املزيَد يجلب فهذا حال كل وعىل الخسارة»؛ من نفسه
عدد وهما ليتخذهما؛ قراران أمامه مقاِمر كلَّ أن يعني وهذا االزدهار؛ عىل يساعدها ا ممَّ
لعبًة تظلُّ املطاف نهاية يف لكنها عليها. املراَهنة سيختار التي والِفَرق املراهنة، تذاِكر
الفائزين. إىل النهاية يف املراهنات يف تُوَضع التي األموال كل تئول إذ املجموع؛ صفريَة

الواقع يف (وهي اليانصيب أو الخيول سباق مثل األلعاب، بعض إىل بالنسبة أما
فإذا األموال)، من الكثريَ يجنون األلعاب هذه رعاة إن بل املجموع، صفرية ألعابًا ليَسْت
الذي املثل من نسخة (هذه أرسع بطريقة نقودك تخرس فإنك مرة، من أكثر راهنَت ما
طريق عن ربًحا ق تحقِّ فلن بند، كل بيع عند أموالك تخرس كنَت إْن وهو: سابًقا، أوردناه
ضد تراِهن أن هنا املفيد فمن استثناءً؛ تمثِّل القدم كرة مراَهنات أموال لكن املزيد). بيع
الجنون من رضبًا هذا يبدو قد ثانيًة. وتقامر أخرى مراَهنة تذكرة تشرتي أْن أْي نفسك؛
لنََر لك؟ عوٍن مصدَر نفسك ضد املراَهنُة تكون أن يمكن فكيف األشياء، طبيعة وضد

األمور. تسري كيف
فريق بني ما يوٍم يف واحدة مباراة سوى تقام لن أنه لنفرتْض املسألة، نبسط كي
يجيد وكالكما وفريد، أنت الرهان؛ يف املشاركني من اثنان إال هناك وليس واإلوز، البط
عن عبارة فاللعبة لذا متكافئ؛ الفريقني مستوى أن أيًضا َوْلنفرتض الفائز، اختيار
بدوالرين، رهان تذكرة فريد يشرتي والخسارة. املكسب فيها يتعادل بحتة حظٍّ مسألة
اإلوز، وإما البط فريق إما اختيار بمقدورك دورك. يأتي ثم البط، فريق عىل ويراهن
الفريق نفس عىل وراهنَت واحدة رهان تذكرَة اشرتيَت ما فإذا فطنًة؛ أكثر تكون أن أو
البط، فريق ربح ما فإذا النهاية؛ يف اآلَخر عىل منكما أيٌّ يتقدَّم فلن فريد، اختاره الذي
الدوالرين منكما كلٌّ ليستعيد ربحتماها، التي النقود وستقتسمان صواب، عىل فكالكما
بما أيًضا، النقود مبلغ تقتسمان فسوف اإلوز، فريق فاز ما إذا أما بهما؛ راهنتما اللذين
الذي للفريق املناِفس الفريق عىل وراهنَت العكس حدث إذا أما فائز؛ أيُّ هناك ليس أنه
هو هذا اآلخر. سيخرس بينما دائًما، املكاسب أحدكما يجمع فسوف فريد، عليه راَهَن
الفائز، الفريق عىل الرهان يف فريد من أفضل كنَت إْن تسلكه أن ينبغي الذي الطريق
وعىل تكسب. ما بقدر تخرس فسوف بالفعل، متعادالن والفريقان كذلك، تكن لم إن أما
لتكوين وسيلة ثمة وليس والخسارة، املكسب يف متساويًا كالكما سيكون الطويل، املدى

هنا. ثروة
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لديك إنَّ فريق؟ كل عىل واحدًة مرًة مراِهنًا مراهنة، تذكرتَْي اشرتيَت لو ماذا لكن
ستظل لكن فريد، رهان قيمة بالدوالرين مقاَرنًة نقدية، كحصيلة دوالرات أربعة اآلن
وهكذا الدوام»)؛ «عىل الخارسة هي (واألخرى دوًما «الرابحة» هي تذكرتَيْك من واحدة

صافيًا؟ ربًحا ستجني هل لكن املكسب، يف «دوًما» ستشارك فإنك
البط فريق فوز احتماليُة تظلُّ الوقت ِلِنصف ثَمَّ ومن متكافئة؛ لعبة هذه حسنًا،
ستقتسمان ثَمَّ ومن رابحة؛ تذكرة تحمالن وفريد فأنت ذلك، حدث ما وإذا قائمًة،
الدوالرات من دوالرات ثالثة عىل الفوز عند وستحصل الرهان، حصيلة الستة الدوالرات

فريد. ربحه الذي هو دوالًرا، وتخرس استثمرتها، التي األربعة
أيًضا؟ والخسارة املكسب عىل متكافئة مراَهنة أهي اإلوز، فريق فاز لو ماذا لكن
الدوالرين ربحَت قد وتكون فريد، مساَهمة فيه بما كامًال االستثمار أنت ستجمع حينها
دوالًرا ستخرس اآلَخر والنصف دوالرين، سرتبح الوقت ِلِنصف ثَم من ملجهوداتك؛ نتيجًة
مرتني كلَّ صاٍف كربح دوالر عىل ستحصل الطويل؛ املدى عىل سرتبح وبهذا واحًدا؛
يوم لكل دوالر نصف يبلغ ع متوقَّ مكسب صايف مقابل املتوسط، يف وذلك فيهما، تراهن
ضد تراهن إنك حيث تفكري؛ دون سيحدث وهذا مستثمرة. دوالرات أربعة عىل مراهنة،
سيكون إذ الفائز؛ الفريق اختيار يجيد كان إذا إال ربح أي فريد ق يحقِّ ولن فقط، نفسك
الفريق عىل الرهان يف جيًدا كنَت إن حينها يهم (ولن الوقت لثلثي صحيًحا اختياره
وكان أسبوع، كل رهان هناك كان وإن الفريقني). كال فوز عىل تراهن إنك إذ الفائز؛
عرش اثنا هو إليك بالنسبة الربح عائد متوسط فإن فقط، الوقت ِلِنصف صواب عىل هو
استثماراتك ستضاِعف العام مدار (وعىل السيئ باألمر ليس وهذا أسبوع، كل باملائة
سيتفهم بالطبع فريد لكن املركَّبة. الفائدة سحر إنه تقريبًا؛ دوالر خمسمائة بمعامل
عدٍد تواجد مع ربًحا وأقل تعقيًدا أكثر األمر ويكون طويل). بوقت هذا قبل األمر ذلك
كما املبدأ يظل لكن أكثر، مباريات يف تشارك التي الِفَرق من ومزيد املقامرين، من أكرب

رهاناتك. تحمي أن املفيد ِمن هو:
كرة مراهنات عىل أموالك تبديد يف ع تترسَّ أالَّ أرجو القارئ؛ عزيزي لتحذْر لكن
بأن افرتاٍض إىل استنَدْت برمتها الحسابية العملية فهذه «النظام»؛ ذلك باتِّباع القدم
كان وإن متكاِفئًا. رهانًا يراهن الواقع يف إنه أْي يربح؛ ما بقدر سيخرس اآلَخر املقاِمر
باستمرار، الفائز عىل يراهن أن وبمقدوره الِفَرق، عن شيئًا يعرف بالفعل اآلَخر املقامر
جيًدا يخمن أن بمقدوره شخص وأيُّ االحتمالية، عىل قائم فهو له؛ قيمَة ال النظام فذلك
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أقل. معرفة لديه شخص أيَّ يهزم أن بإمكانه يكون ما عادًة «بالفعل» الفائز الفريَق
وكانت الخيل، سباقات يف يراهن كان إن سنوات عدة منذ محرتًفا فارًسا أحدهم سأل وقد
مصارعُة وتحظى فوزه.» املزعم الجواد ًما مقدَّ علمُت إذا «فقط كالتايل: البارعة إجابته
يكون التي األلعاب تجنُّب عليك يتعنيَّ أنه هو املستفاد والدرس السمعة؛ بنفس املحرتفني

معرفتك. تفوق معرفٌة فيها اآلَخر املقاِمر لدى
مًعا، جميعها املبادئ وضع كيفيَة أفضل بطريقة ح يوضِّ آَخر مثال إىل اآلن لننتقِل
رشاء يف مدخراتك تستثمر أن لك ينبغي هل تحليله: معه يسهل بما بسيًطا يظلُّ ولكنه
أي يف أم فيجاس، الس قمار نوادي أحد يف املقامرة يف أم البنوك، أحد يف أم آمنة، سندات
األرجحيات، عن املعلومات وبعض ما، قراٍر اتخاذَ هذا ن يتضمَّ سوف مناسب؟ آَخر بديل
اللحظي الرضا بني مقايضات وأخريًا أهدافك، وتقييم وبحث البديلة، النتائج وتقييمات

املستقبل. واحرتام
القمار نوادي من ناٍد ويوجد منك، بالقرب بنك ويوجد دوالر، ألف معك أن لنفرتْض
نفرتض سوف تحديًدا، أكثَر ولِنكوَن الخدمات). جيدة ضاحية يف تحيا (إنك شارعك يف
كتابة وقت (يف باملائة خمسة إىل تصل املبلغ عىل فائدٍة نسبَة عليك يعرض البنك أن
ل تفضِّ حيث الروليت؛ لعبة هي القمار نادي يف تجذبك التي اللعبة بينما الفصل)، هذا
عجلة يف اختالفات هناك الروليت، لعبة يعرفون ال (وملن واألسود األحمر باللونني اللعب
فتحة؛ وثالثون ثماٍن بها النموذجية األمريكية العجلة لكن اللعبة، قوانني ويف الروليت
وهكذا األسود، باللون األخرى عرشة والثماني األحمر، باللون منها فتحة عرشة ثماني
كونها من قليًال أقل واحدة، الحمراء أو السوداء الفتحة يف الكرة استقرار فرصة فإن
احتماالت إن بالتقريب. ٠٫٤٧٣٧ أي ١٨ / ٣٨؛ هي منهما كلٍّ واحتمالية متكافئة، فرصة
الرامي إىل بالنسبة ٠٫٤٩٢٩ احتماالت من بكثرٍي أسوأ األسود أو األحمر باللونني الفوز
املزيد الروليت. لعبة من بكثرٍي أفضل فرصًة الرامي تمنح كرابس فلعبة كرابس؛ لعبة يف

عرش). التاسع الفصل يف هذا عن
األوىل القاعدة هي فتلك لتحقيقه؛ هدف لديك يكون أن ينبغي سليم بشكل تبدأ لكي
هي املقامرة خيار إىل بالنسبة خطتك كانت فإن برمتها؛ القرار صنع لعملية واألساسية
نادي لصالح الصغرية االحتماالت تتجمع فسوف لذلك؛ فستصل اإلفالس، حتى اللعب
شخصية وأنت النهاية، يف القمار، نادي ستغادر وبالقطع الوقت، من طويلة لفرتة القمار
النهاية). يف عليك يعتمد فهذا ال، أم أيًضا حكمًة أكثر كنَت (وسواء وفقًرا حزنًا أكثر
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يف ذلك إىل نعود وسوف الوقت، من ذلك سيستغرق كم هو هنا الوحيد املهم والسؤال
لحظات. غضون

بالقطع ستحصل الفور! عىل يشء كل تخرس سوف تحليله؛ يف أسهل البنك خيار إن
يمكنك وأنه أمان يف مودعة نقودك أن عىل آَخر دليل أي أو مرصيف حساب دفرت عىل
ما لكْن واآلَخر)، الحني بني تفلس قد البنوك أن من الرغم (عىل شئَت وقتما اسرتدادها

إليك. بالنسبة اإلطالق عىل نفع لها فليس البنك، يف النقود دامت
ما، مكاٍن يف السجالت أحد يف بدقة وتُقيَّد ترتاكم، فالفائدة مضلِّل؛ كالم هذا بالقطع
أصل سحب دائًما بمقدورك أن نفسك قرارة يف تعلم وأنت حسابك، دفرت يف حتى وربما
للنقود، الفوري االستخدام عن للتخيلِّ بها قمَت مقايَضة تلك املرتاكمة. والفائدة املبلغ
الكثري وهناك القمار. نادي يف الخسارة بحتمية مقارنتها عند رابحة مقايَضة أنها وتبدو
الزمان من قرن غضون ففي الفائدة؛ تراكم كيفية عن ُكتبْت التي اإلرشادية املقاالت من
حيث يوميٍّا؛ تُضاف (فهي دوالر ألف وخمسني مائة إىل وصل قد دوالر األلف ستكون
فائدة عن أيًضا تتساءل قد لكنك بحسابها)، اآلن الضخمة الحاسبات ذات البنوك تقوم
كلما تقلُّ نقودك منفعة إن بنقودك. تستمتع لكي كبرية فرصة أمامك تكون فلن لك؛ ذلك
تسدِّد أن البنوك عىل ينبغي السبب ولهذا الفائدة؛ زيادة مع املستقبل يف منها املزيد تواَفَر
كمثل ومثله هنا. م التضخُّ عامل نتجاهل (نحن نقودك عىل يدها تضع أن قبل الفائدة لك
عندما والخسائر الفوائد لكل الظاهرية القيمة من يغريِّ فهو وينحرس، يرتفع الذي املدِّ
الثابتة الدخول ذوي األشخاص إىل بالنسبة إال وْهم مجرد إنه النقدية؛ بالوحدات تقاس
تحديًدا تتمثَّل االقتصادية الصورة يف بالقطع م التضخُّ وظيفة إن الثابتة. املدخرات أو
االحتياجات لسداد مدخراتهم عىل واالستيالء األشخاص، هؤالء من األموال انتزاع يف
يشء عىل للحصول أخرى قانونية وسيلة ثمة وليس آلخرين. تكون ما وعادة الرضورية،

عليه). ستُقِدم كنَت إن ذلك أخالقية مدى يف َفْلتفكِّْر يشء. ال مقابل
نادي عىل يتفوق بالقطع البنك فإن األمد، الطويلة االحتماالت ضوء ففي ذلك، ومع
يف تفلس كي األمر سيستغرق الوقت من كم لكن محالة. ال ُمفِلًسا سيجعلك الذي القمار
أرسيناها التي القواعد خالل من حسنًا، النهاية؟ حتى سرتاهن أنك بافرتاض للقمار ناٍد
العشوائي. املسار مشكلة الرياضيات علماء عليه يطِلق ما بالضبط ذلك فإن قبُل، من
خطوة كل أن مالحظة مع صخري؛ منحَدر حاَفة من مقِرتبًا يسري ثَِمًال شخًصا َفْلنتخيَّْل
تبلغ قليًال أكرب واحتمالية املنحدر، حافة عن بعيًدا تدفعه ٠٫٤٧٣٧ احتمالية لها يخطوها
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تجعله الطويل، املدى عىل خطوة، فكل لذا املنحدر؛ حافة نحو يتقدَّم تجعله ٠٫٥٢٦٣
يستغرق قد السابقني). الرقمني بني الفرق هو (وذلك الحافة من خطوة ٠٫٠٥٢٦ يقرتب
فإذا اإلفالس؛ هي املنحدر حافة أن َوْلتعتِربْ النهاية، يف للحافة سيصل لكنه فرتة، األمر
أطول وقتًا سيستغرق فاألمر صغرية)، بمبالغ راَهن (أي صغرية خطوات يخطو كان ما
حالة يف مرة عرشين العجلة دوران فمع النتيجة؛ يف شك هناك ليس لكن يفلس، حتى
العجلة دوران استغرق وإن الرهان، حجم هو الخسارة متوسط سيكون القمار نادي
املتوسط، يف دوالر، ألف تخرس أن قبل ساعة عرشة ست ملدة املقامرة فبمقدورك دقيقة
نقطٍة وعند العجلة. دورات من دورة كل مع دوالًرا عرشين بمبلغ الرهان خالل من وذلك
َق تحقِّ لكي جيدة فرصة هناك لحظات)، خالل لذلك (وسنتعرَّض الطريق طول عىل ما

تًا. مؤقَّ ًما تقدُّ
مسبقة، وقرارات محدَّدة، أهداف لك تكون أن رضورة يف السبب هو تحديًدا وهذا
تنسحب لكي فرصة هناك ْقتَها. حقَّ إْن هذا األهداف، تلك ق تحقِّ عندما تنسحب وأن
حتى االستمرار عىل ْمَت صمَّ ما إذا للفوز فرصة هناك ليست لكن ًما، تقدُّ تحرز عندما

مشوِّقة. املعضلة تلك يجعل ما وهذا اإلفالس؛
تنسحب أالَّ عىل وعزمَت دوالر، ألف وبحوزتك القمار نادي إىل ذهبَت أنك لنفِرتْض
قديًما اللعب قبل املعتاد القول كان األساس). من هذا حدث (إذا نقودك تضاُعف عند إال
تلك يف يعني ما وهو األحذية»؛ من جديد زوج إىل بحاجة طفيل «إن هو: كرابس لعبة يف
دوالر واأللف ا، مهمٍّ شيئًا تشرتي لكي أخرى دوالر ألف إىل ماسة حاجة يف أنك الحالة
أنك تدرك إنك بها. ستفي دوالر األلَفْي ولكن باحتياجاتك، تفي لن اللعب بها بدأَت التي
يَُعدُّ أكرب. احتياجك لكن بالفعل، هذا يحدث أن املرجح من وأن يشء، كلَّ تخرس ربما
عاًما عرش أربعة نحو سيستغرق فاألمر القصري؛ املدى احتياجات حالة يف خاًرسا البنك
الرضيع احتياجاُت ستفوق وهكذا باملائة، خمسة مقدارها فائدة عند نقودك ملضاعفة
عىل تحصل بأن فرصتك من تضاعف كيف إذن بفرتة؛ ذلك قبل املجازي األحذية زوَج
يمكنك ثَمَّ ومن اإلفالس؛ شفا عىل تصبح أن قبل ما نقطٍة عند القمار نادي يف دوالر ألف
بالقطع هناك ليس وتنسحب؟ الروليت رقاقات مقابل السائلة النقود عىل تحصل أن

فرصتك. تعظيم «بمقدورك» لكن للفوز، مؤكدة وسيلة
اإلجابَة نقدِّم فسوف لذا الكتاب؛ هذا نطاق خارج معروفة، رياضية مسألة إنها
سريه بدأ لقد ساريًا: املنحدر حافة من يقرتب الذي الثَِّمل الرجل تشبيه يزال (ال فقط.
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ليصل فرصة أفضل عن ويبحث املنحدر، وحافة مقعد بني املسافة منتصف يف وكان
يريده، كان يشء أيِّ أو الجديدة األحذية زوِج بمنزلة واملقعد يسقط، أن قبل املقعد إىل
بأنك تقيض التي قواعدنا عىل وبناء اإلفالس.) هي قبُل، من قلنا كما املنحدر، وحافة
ملضاعفة املائتني يف فرصة لديك أن هي فاإلجابة دورة، كل يف دوالًرا بعرشين سرتاهن
مؤكدة تكون تكاد وفرصة للفوز، للغاية ضئيلة فرصة وتلك تفلس، أن قبل أموالك
تحتاج التي األموال عىل للحصول القمار نادي إىل الذهاب قرار من يجعل مما للخسارة؛

مرة. كل يف دوالًرا بعرشين تراهن أن «رشيطة» سيئًا، قراًرا لها
بخمسني راهنَت ما فإذا القمار؛ نادي يف حتى ذلك من أفضل أداؤك يكون أن يمكن
بمتعة تحظى ولن أرسع، نحو عىل يشء كلُّ يسري فسوف روليت، دورة كل يف دوالًرا
ستكون نقود من لديك كان ما ضعف ومعك اللعبة من تخرج أن يف فرصتك لكن كبرية،
األمر ألن ذلك؟ ِلَم ضعًفا! بعرشين أفضل فرص، عرش كل من فرصة مجرد من أفضل
رضبِة وكلُّ تريد، ما إىل تصل لكي الحظ رضبات من نفسه العدَد يتطلَّب ال ببساطة
األموَر االحتمالية قواننُي تجعل قد األحيان بعض يف االحتمالية. لقوانني تحدٍّ هي حظٍّ
كل يف دوالر ١٠٠ إىل رهانك ضاِعْف الحظ. ى يُسمَّ ما وهذا تماًما، صالحك يف تصبُّ
مقبوًال يكون أن يف يبدأ الذي األمر وهو أربٍع، كل من فرصٍة إىل فرصتُك وستصل دورة
املبلغ خسارة ل لتحمُّ استعداٍد عىل تجعلك بدرجة للنقود ة ُمِلحَّ حاجة يف ا حقٍّ كنَت إن
ة ُمِلحَّ بحاجة كنَت إن األمور؛ سري كيفية تتضح اآلن إىل محتمًال). يزال ال أمر (وهو كله
بمبلغ املقامرة هي إذن اسرتاتيجية أفضل فإن فقط، املتعة أجل من تقاِمر وال النقود إىل
خالل األمر وسينتهي الروليت، عجلة دورات من واحدة دورة يف بأكمله دوالر األلف
ذلك قاِرْن ضئيل. بقدر الخسارة عن الفوز فرصُة وستقلُّ تخرس، أو وسرتبح دقائق،
عينَيْه، يغلق أن عليه الثَِّمل الشخص إن دوالًرا! بعرشين راهنَْت ما إذا املائتني يف بفرصة
املنحدر ذلك اجتياز احتمالية تكون هنا عمالقة. قفزة ويقفز ما، وجهٍة نحو ويشري
يسقط حتى املكان يف يتجوَّل فقط راح ما إذا سقوطه بحتمية قارنَّاها ما إذا وذلك أكرب،

املوجود. املقعد يف سالم يف بالنوم األمر به ينتهي أن «يمكن» لكن بالفعل،
األحوال. من حال بأي صغرية بمبالغ إال تجازف فال املتعة، أجل من تراهن كنَت إن
املتعة من بقدٍر تحظى وقد فرتة، سيستغرق ذلك لكن األمر، نهاية يف ستخرس بالَقْطع
مسألة تلك لكن األمر، بهذا يستمتعون أنهم القمار نادي يف املقامرين عىل مطلًقا يبدو (ال
استعداد عىل وكنَت األموال، من كبري مبلغ ربح أجل من تقاِمر كنَت إْن أما أخرى).
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يف كيبلنج روديارد كتب أموال. من معك بما َفْلتُقاِمر الوقت، نفس يف الخسارة ل لتحمُّ
وتخاِطر واحدة، كومة يف انتصاراتك تكديس عىل قادًرا كنَت «إن يقول: قصائده إحدى

«… حظٍّ لعبة يف بها
من بدًال باملقامرة قرار اتخاذ ل يفضِّ أنه يبدو الستنتاٍج نصل أن لنا كيف لكن
يف الطويل املدى عىل بالقطع سيئًا قراًرا املقامرة فيه تبدو الذي الوقت يف النقود، توفري

املنفعة. بفكرة اللعب هو فعلناه ما الثابتة؟ الدخل نسبة مواجهة
تساوي ال النقود «منفعة» أن أكَّدنا عندما السابق الفصل يف تناولناه ما اسرتجْع
من مبلٍغ خسارة أن فكرَة ح نوضِّ أن نحاول ذلك يف كنَّا النقود. «حجم» بالرضورة
هؤالء ومثل ما. مبلغ ربح متعة من الوقت أغلب الناس ملعظم إيالًما أكثر تكون املال
للربح متكافئة ُفَرٍص عىل ولو املقامرة لهم ينبغي ال األشخاص) معظم (أْي األشخاص
احتياًجا النقود من معني قدر إىل االحتياج فيها يكون أوقاتًا هناك أن غري والخسارة،
يجعل ا ممَّ األحذية)؛ من جديد زوج إىل يحتاج الذي بالرضيع هذا إىل رمزنا (وقد شديًدا
يكون وحينها املحتملة؛ الخسارة من إليهم بالنسبة بكثرٍي أهميًة أكثر الفوز احتمالية
حتى املقامرة، عىل اإلقدام هو — جانبًا األخالقيات مسألة تنحية بعد — الصحيح القرار
يشء ألي (أو النقود ملنفعة املالئم التقييم إن عة. متوقَّ صافية خسارة هناك كانت لو

تماًما. قراراتنا من يغريِّ أن يمكن آَخر)
محلَّ تحلُّ أصبَحْت التي اليانصيب، تذاكر لرشاء الناس يدفع الذي املنطق وهذا
مصدر أنها وحقيقة الحكومي. الدخل مصادر من كمصدر بتزايد، البغيضة الرضائب
ذلك يفوق النقود من قدًرا تأخذ أنها عىل كافيًا دليًال تَُعدُّ للدولة الدخل مصادر من
كل وسينصحك عامٍّ، بشكٍل تحديًدا) (املقامرون املواطنون يخرس ثَمَّ ومن تمنحه؛ الذي
الغالب يف فهي «كل»؛ كلمة عىل تحتوي التي العبارات كل من (احذر الرياضيات علماء
يبدو فيما متغافلني يشرتونها، العامة لكن اليانصيب، تذاكر رشاء بعدم خاطئًة) تكون

منهم. لجهل نتيجًة وليس الخسارة، حتمية عن
رشاء سبَب للمؤلف، ر موقَّ صديق وهو مؤخًرا، املرموقني املهندسني أحد أوضح وقد
عند مرة ذات َف توقَّ بأنه اعرتََف فقد مؤخًرا؛ ألقاها خطبٍة خالل إيجاٍز يف التذاكر
يف وهو االحتياجات بعض لرشاء الطريق جانب عىل توجد التي الصغرية املتاجر أحد
كما والسبب له؛ املتبقية النقود من بدًال يانصيب تذاكر وأخذ املنزل، إىل عودته طريق
خسارة بينما حياتي، مستوى من تماًما سيغريِّ دوالر بمليون الفوز إن للهول! «يا قال:
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من ويعزِّز النقود، منفعَة ح يوضِّ الواقع، يف هنا، وهو فيه.» تأثرٍي أيَّ تُحِدث لن دوالرين
يتحدَّث لم أنه هو حديثه يف يشكك فما ذلك، ومع بالخسائر. مقاَرنًة املكاسب منفعة
من كان ربما التي للفوز، عة» «املتوقَّ املنفعة حساب عند الضئيلة الفوز احتمالية عن
اليانصيب تذاكر يشرتون َمن معظم يكون أن ويحتمل القرار. تغيري إىل تدفعه أن شأنها
أن بد ال أنه بفكرة ألنفسهم األمر مربِّرين الالشعورية، الطريقة هذه بنفس األمر يقدِّرون
مفهوم يف التحوُّل هذا فيها يؤدِّي أن يمكن الحاالت بعض هناك هذا، ومع «أحد». يربح
املكسب احتماالت إيضاح مع حتى عنه، الدفاع يمكن باملقامرة قرار اتخاذ إىل املنفعة
نقود أي عن بدًال اليانصيب تذاكر يتلقى أن يقبل ال فاملؤلف ذلك، ومع جيًدا. والخسارة

له. متبقية
عىل لنُطِلْق فردي. قرار ألي املثىل لالسرتاتيجية دقيق ببيان الفصل نُنِْه دعونا إذن
لكل وهكذا. ع، ص، س، املمكنة نتائجها عىل نطلق بينما ج، ب، أ، املمكنة اإلجراءات
يؤدِّ لم إذا صفًرا عليها نطلق أن يمكن احتمالية هناك ستكون اإلجراءات، من زوج
إىل يؤدِّي أن يمكن ال املثال، سبيل عىل الزواج، عدم فقرار معينة؛ نتيجة إىل اإلجراء
نُدِرجها أن ويمكن تقييمها، كان أيٍّا املختلفة، النتائج ملنافع نحتاج أيًضا ونحن الطالق.
النتيجة، منفعة هو القرار صنع إىل بالنسبة يهم ما وكل ع، ص، س، النتائج ضمن

الشكل: بهذا جدوٌل لدينا ن يتكوَّ حينئٍذ وصفها؛ وليس

  ١٥ = ع ٩ = ص ١٧ = س  

٢١٧ ٧ ٣ ٥ س
٢٢١ ٩ ٢ ٤ ص
١٩٧ ٥ ٦ ٤ ع

النتائج احتماالت لتمثِّل ما؛ نوًعا عشوائية بأرقام داخلها من املصفوفة مألنا لقد
واألرقام اليرسى الناحية عىل املتواِجد العمود أمَر (لتَنَْس املختلفة لإلجراءات املتنوعة
نجعل لكي جهد أي نبذل لم الحقيقية، االحتماالت عكس وعىل أننا، الِحْظ للحظة). بأعىل
يهمنا ما وكلُّ املختلفة، اإلجراءات فقط سنقاِرن ألننا والواحد؛ الصفر بني تقع األرقام
نفس إىل تؤدِّي الصفوف كل نجعل أن عىل َحَرْصنا هذا، ومع «النسبي». ترتيبها هو
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األخرى اإلجراءات عىل عادلة غري ميزة اليمني عىل إجراء ألي يكون فلن لذا أفقيٍّا؛ الرقم
رقم إىل كلها الصفوف ِت وألَدَّ عشوائيٍّا، هذا َلتَمَّ حقيقية، احتماليات مع نتعامل كنَّا (لو

واحًدا). يساوي ما» «يشء حدوث احتمالية إجمايل ألن واحد؛
التي وع، وص، س، املمكنة للنتائج املنافع مجموعة هي الناقصة املعلومة تزال ال
نخافها، كنَّا (وإْن منها خوفنا أو النتائج لهذه احتياجنا شدة ملدى تقييماتنا ستمثِّل
ونفرتض نجمح دعونا املثال، هذا إىل وبالنسبة سلبية)، أرقام صورة يف نضعها أن يمكننا
بأعىل، املبنيَّ هو وهذا ،١٥ تساوي وع ،٩ تساوي وص ،١٧ تساوي س النتيجة أن

ص. عىل كَليْهما ونفضل قليًال، ع عىل س نفضل ونحن
املنافع، يف الزائفة االحتماالت رضب خالل من عة املتوقَّ املنفعة عىل نحصل حينئٍذ
ومن األيرس. الجانب عىل املوجودة النهائية األرقام عىل للحصول يقابلها؛ ملا وإضافتها
بنتيجة عنهما يتخلَّف ج واإلجراء ،٢٢١ يعطي ب واإلجراء ،٢١٧ نتيجته أ اإلجراء ثَمَّ
ضئيل. بمقدار أفضل لكنه ب، اإلجراء هو رهان أفضل أن يتضح وهكذا ١٩٧؛ مقدارها
بالرغم أ، النتيجة من ج النتيجة لوقوع أعىل احتماليًة يعطي أنه من بالرغم ربح لقد
قائمة ذيل يف توجد التي ب للنتيجة أقل فرصًة يقدِّم لكنه أ، النتيجة ل تفضِّ أنك من

تفضيالتك.
ما، قراٍر التخاذ املسهب اإلجراء ذلك ستتبع ما نادًرا أنك إال األمر، يف ما كل هذا

الطويل. املدى عىل أفضل قرارات فستتخذ وراءه، األسايس املنطق تذكَّْرَت إْن لكنك
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االجتامعية اجلزيرة االستقرار:

— القرار صنع عملية حالتنا ويف — عملية أي نزعة هو هنا باالستقرار نعنيه ما إن
فيما — بمقدورهم ليس أشخاًصا يعرف جميعنا . التغريُّ عن والتوقُّف فرتة بعد للثبات
ال القرار بصنع متعلِّقة مواقف أيًضا هناك لكن يشء، أي بشأن قرار اتخاذ — يبدو
القرار. صانعي مهارة عن النظر بغضِّ نتائج، ألي ل التوصُّ املبدأ» حيث «من فيها يتم

املسألة. تلك إثارة هو الفصل هذا من والهدف
واالحتماالت، والنتائج باإلجراءات، قائمة إلعداد املنهجي اإلجراء بأن سلَّْمنا اآلن إىل
هذا إىل لنا توصَّ وقد الطويل، املدى عىل اختيار أفضل إىل سيقودنا (املنافع)؛ والتفضيالت
يف رضوريٍّا كان ما إنَّ بحيث عة؛ املتوقَّ منفعتها أساس عىل النتائج كل تقييم خالل من
أحدها سيكون واحد، صف يف األشياء تضع فعندما ؛ معنيَّ ترتيب يف وضعها هو النهاية
دائًما الحقيقية واألرقام بها، خاص رقٌم عة متوقَّ منفعة لكل كان وملا الصف. مقدمة يف

. ويُْرسٍ بسهولٍة تُتََّخذ حينها املثىل القرارات كانت تسلُسل، يف تُوَضع ما
يف ذكرناها التي املتعدية غري العالقَة ن يتضمَّ موقًفا واجْهَت أنك لنفرتْض لكن
مخروط لرشاء لديك ل املفضَّ كريم اآليس يبيع الذي املتجر إىل ذهبَت لقد الرابع. الفصل
وشوكوالتة فانيليا من التقليدية الخيارات وأمامك كريم)، اآليس لحلوى مدمن (فأنت
نوع كل من كرات ثالَث تطلب كي الغامض د املرتدِّ املدمن ذلك أنت تكن ولم وفراولة،
واحدة كرة لطلب يدفعك الذي النفس بضبط تتحىلَّ كنَت بل الوزن)، زيادة عن (فضًال
مشكلة ثمة ليس الفراولة؛ عىل والشوكوالتة الشوكوالتة، عىل الفانيليا ل تفضِّ لكنك فقط،
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ل ستفضِّ حينها فإنك والفانيليا، الفراولة بني ا مباِرشً خياًرا واجهَت إذا إال ذلك، يف
فهو املوقف؛ هذا مثل تخيُّل الصعب من ليس مشكلة. ستواجهك «حينها» الفراولة.
ما فأيٍّا واضحة؛ املشكلة مقارنة. لكل املختلفة املالمح عىل تركِّز ألنك بالفعل؛ يحدث
املتاحة الوحيدة املعلومة كانت وإن لها. تفضِّ واحدة فهناك تختارها، التي النكهة كانت
ويصبح الواقع. يف للخيار عقالنية أو منهجية وسيلة هناك فليس بها، أدَليْنا ما هي
«معذرًة، ذلك: بعد تقول ثم — شوكوالتة مثًال لنقل — تطلب عندما ُمحِرًجا الرتدُّد
كرة العامل يضع بينما أخرى مرًة املعروضة الخيارات إىل تنظر ثم الفانيليا.» ُل أفضِّ
سيلقون النهاية ويف وهكذا. الفراولة.» وأريد ثانيًة، النظَر أعدُت «لقد فتقول: الفانيليا

منه. أيٍّ عىل تحصل أن دون كريم اآليس متجر خارج بك
تجرب أن قبُل؛ من نتَِّبعها كنَّا التي بالطريقة األمر مع تتعامل أن يمكنك بالطبع
ليس لكن أعالها. تختار ثم الثالث، النكهات من لكلٍّ نقاط أو تقييٍم إعطاء عىل نفسك
وتمنح الشوكوالتة، من أعىل تقييًما الفانيليا تمنح تجعلك األرض وجه عىل طريقة هناك
الفانيليا، من أعىل تقييًما الفراولة لتمنح تعود ثم الفراولة، من أعىل تقييًما الشوكوالتة
تفضيالت، لديك كان إذا إال مشكلة يف تقع لن إنك ذلك. تقبل لن املعتادة الحسابات إن
من حالًة تواِجه أن املمكن فمن إذن مميز؛ ترتيب خالل من الخيارات تقييم تستطيع وال

شائع. أمر وهذا القرار، اتخاذ عملية يف االستقرار عدم
من العديد فيها يتواَجد حالٍة تناُول خالل من اليشء بعض صعوبًة األمر نَِزِد َدْعنا
الالعبون يلعب أن يجب لكن لعبة، أيًضا وهي مًعا. قراراتهم وتتداخل القرار، صانعي
املنطلق، هذا ومن اإلطالق؛ عىل القرار اتخاذ سلطة لهم وليس صارمة، لقوانني وفًقا
مرة ألول املثال هذا املؤلف رأى (لقد القرار. صنع وليس االستقرار، عدم اللعبة ح توضِّ

نوث.) ِلدونالد املمتعة املحارضات من مجموعة خالل من

االجتماعية الجزيرة

رأينا كما بها، للزواج يتوقون الذين املرشحني مئات مع متزوجة غري امرأة من بدًال
بأشخاص مسموح (غري املتزوِّجني من مجموعًة اللعبُة هذه ن تتضمَّ الثاني، الفصل يف
أزواٍج أربعِة أول عىل نطلق َدْعنا نائية. استوائية جزيرة يف كجريان يعيشون عزَّاب)،
الرتتيب بحسب آَخرين أزواج إضافة بمقدورنا التوايل. عىل وباربارا وبوب وأِليس، آل
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َمْت ُصمِّ بالطبع، ومختلقة خيالية لعبة بأرسها اللعبة إن األمر. يف ْلنا توغَّ كلَّما األبجدي
جزيرة! من لها يا لكن معينًة، نقطًة ح توضِّ لكي

عاشوا فالالعبون اليشء؛ بعض معروفة تكون قد لكنها استثنائية، قواعد للُّعبة إن
وكل ببعض، بعضهم جيدة معرفة عىل تجعلهم بدرجٍة طويلة لفرتة الجزيرة عىل مًعا
لكلِّ بينما األسوأ، إىل األفضل من األزواج، بني التفضيالت من ية رسِّ قائمة لها زوجة
األمر ف يتوقَّ وال الخيال. محض من عالم إنه للزوجات؛ الرسية تفضيالته قائمة زوج
ال قد أو زوجته، إىل بالنسبة التفضيالت قمة عىل يأتي قد الزوج إن بل الحد، هذا عند
الحياة يف الوجود نادر غري املوقف وهذا أيًضا، الزوجات إىل بالنسبة األمر وهكذا يأتي،
اللعبة قواعد إن حسنًا، اإلحباطات؟ جلب خالف ذلك، حيال فعله يمكن الذي ما العملية.
ل يفضِّ املثال، سبيل عىل آل، كان ما إذا أنه عىل اللعبة قواعد تنصُّ لذلك. مخَرًجا تقدِّم
وباربارا آل عىل فإن بوب، زوجها عن آل ل تفضِّ باربارا «و» أِليس، زوجته عىل باربارا
يكون أن الفريدة الجزيرة تلك يف املحرمات من كان وملَّا ويتزوََّجا. زوَجيْهما، َعا يودِّ أن
زواج سوى وأِليس بوب املهجورين الزوجني أمام خياٌر هناك فليس متزوج، غري املرء

املمكنة. الحاالت بعض لنتأمْل واآلن كاملة؛ اللعبة قوانني هي تلك باآلَخر. أحدهما
التايل، الجدول خالل من وصفها يمكن والتي لتوِّنا، اخرتعناها التي بالحالة ْ لنبدأ

األربعة: املشاركني من لكلٍّ التفضيالت بإدراج

باربارا بوب أِليس آل

آل باربارا آل باربارا
بوب أِليس بوب أِليس

بهذا الخاصة التفضيالت قائمُة تحته تندرج الصف يف شخص اسم كل أنَّ سنجد
قائمة نفس شخص لكلِّ يكون أن واخرتنا ذلك، ترتيب عن تكاسلنا ولقد الشخص،
أما الجميع، لدى الن املفضَّ هما وباربارا آل ف الجنس؛ نفس من اآلَخر الشخص تفضيالت
فقد الواقعية؛ الحياة يف معتاد أيًضا هذا للجميع. الضيق يسبِّبان َمن فهما وأِليس بوب
َل املفضَّ الرجَل تمثِّل أخرى وشخصية للجميع، لة املفضَّ األنثى هي شخصية هناك تكون
هذه عىل الخارسين ورغبات التليفزيون). عىل هذا يف اللوَم (لنُْلِق جميعهن النسوة لدى
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آل خالله من ج يتزوَّ الذي التباُدل ذلك وبعد الحًقا، سيحدث بما عالقة لها ليس الجزيرة
كالتايل: الجدول سيكون اآلَخر، منهما كلٌّ ليواَيس وأِليس بوب وراءهما تارَكني وباربارا

أِليس بوب باربارا آل

آل باربارا آل باربارا
بوب أِليس بوب أِليس

وهكذا مًعا، سعيدان وباربارا فآل أخرى؛ تغيريات أيُّ هناك يكون لن أنه سنرى
لعبة). مجرد إنها (تذكَّْر، اآلن يشء يف يهم ال وبوب أِليس من كلٍّ نصيب سوء فإن
أيُّ وباربارا آل لدى فليس مختلًفا، رشيًكا ل يفضِّ وأِليس بوب من كالٍّ أن من وبالرغم
الجزيرة. هذه يف األقل عىل االرتباط، هذا عن مسئوالن وهما املبادلة، بعملية اهتمام
زوجني من تتألف مجموعًة أن إثبات املمكن ومن استقرار، حالة يف املوقف أضحى لقد
لكن سعداء، الجميع أن يعني ال هذا العملية. هذه خالل من االستقراَر دائًما ق ستحقِّ
إنهاء عىل — الفردين كال — األزواج من «زوجان» واَفَق ما إذا فقط يتغريَّ أن لذلك يمكن
الِحْظ الواقعية؛ الحياة يف يحدث ما هذا يماِثل أخرى، ومرة برشيكه. عالقته منهما كلٍّ
لكنهما املباَدلة، عملية قبل لني املفضَّ رشيكيهما مع يعيشان شخصان هناك كان أنه
اجتماعية مصلحٌة هناك ليس بأنه القول يمكننا لذا بعدها؛ مختلفني شخصني أصبَحا
املجتمع ذلك يف فالسعادة األمر؛ ذلك إىل بالنسبة رضٌر، حتى أو ذلك، جرَّاء من عائدة
مستقرٍّا مجتمًعا لون يفضِّ َمن إىل وبالنسبة واحدة، عائلة يف ببساطة عت تجمَّ الصغري

هنا. الحال هو هذا يشء، أيِّ قبل
أو أربعٌة، أو ثالثٌة ِلنَُقْل األزواج، من زوجني من أكثر هناك كان لو ماذا لكن
شخص وأيُّ الزواج، ولرتتيبات التفضيالت لجداول أكثر احتماالت فهناك إذن عرشاٌت؟
جماعية لعبة إىل ر يتطوَّ ذلك يرى أن للمرء (يمكن املختلفة بالخيارات اللعب بمقدوره
تخيَّْل مطلًقا؛ املأل عىل يُعَلن لن ذلك لكن الرسية، قوائمهم يضعون حقيقيون أناس بها
تفضيالتها) (أو تفضيالته قائمة عن حياتك رشيُك يفصح أن للكربياء ُمهينًا سيكون َكْم
الذي — الدقيق التحليل نتيجة إن القائمة.) يُذيِّل واسمك األشخاص، من مجموعة أمام
أيٍّا أنه هي — القليلة الحاالت بعض تجربة خالل من منه ق والتحقُّ مراجعته يمكن
لكنه ، مستِقرٌّ «ما» ترتيٌب دوًما فهناك التفضيالت، قوائم عن النظر وبغضِّ الرقم، كان
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حالَة ْل تأمَّ الحياة. رشيك مباَدلة خالل من إليه تصل أن يمكن أنك صحيًحا يَُعْد لم
لعاَلمنا وكارول تشاريل أضفنا (لقد ح املوضَّ التفضيالت جدول ظلِّ يف األزواج من ثالثٍة

األمر). ترتيب عىل نعمل ونحن التعقيد من مزيًدا نتحرَّى وأصبحنا الصغري،

كارول تشاريل باربارا بوب أِليس آل

بوب أِليس تشاريل باربارا آل باربارا
تشاريل باربارا آل أِليس تشاريل أِليس

آل كارول بوب كارول بوب كارول

له تفضِّ (فهي آل ستتزوج باربارا أن فسنرى األحداث، ترتيَب ذلك بعد اتَّبَْعنا ما إذا
لها يفضِّ (الذي تشاريل نحو صعودها يف ستستمر ثم أِليس)، عن لها يفضِّ وآل بوب، عن
وهو ِببوب، ارتبَطْت قد أِليس تكون الوقت ذلك يف األول). خيارها هو بينما كارول، عن
قمة عىل أنها يعتقد حيث ألعىل؛ خطوًة أْي تشاريل؛ نحو ستنتقل لذا األخري؛ خيارها
نرى حالة، كل ويف لديها. ل املفضَّ وهو آل، إىل أخرى مرًة النهاية يف تعود ثم التفضيالت،

اآلَخر. هو موقفه من ن يحسِّ املغازل الذَّكر أن
لذا بالضبط؛ بدأْنا حيث إىل أعاَدتْنا اإلشكاالت تلك فكل املشكلة؛ م نتفهَّ اآلن ولكننا
مستقرًة زواٍج ترتيباِت هناك أن من وبالرغم لألبد. وتستمر ثانيًة، تبدأ أن للدورة يمكن
وسيلة ثمة ليس فإنه هذا)، عليك ينبغي كان إْن تجدها أن (حاِوْل الجمع هذا إىل بالنسبة

مستقر. غري مجتمع فهذا اخرتناها؛ التي البداية نقطة من إليها لتصل
كان وأيٍّا التفضيالت، كانت أيٍّا مستقرًة ترتيباٍت دوًما هناك أن إثبات املمكن من
أن دوًما املمكن من ليس لكن لذلك)، أمثلٍة عىل لالطِّالع التالية الفقرة (انظر األزواج عدد
لنُِشيد الكثريُ هناك ليس هذا، جانب إىل معيَّنة. بداية نقطة خالل من منها واحد إىل تصل
يظل املبادلة، حاالت من حالة كل ففي ذلك، ومع االستقرار؛ بخالف الرتتيبات هذه يف به
العائالت بني يُعاد توزيعها أن األمر يف ما كل هو؛ كما املجتمع يف للسعادة الكيل املجموع

أكثر. ال
قمة عىل املتواجدة املرأة من متزوًجا رجل كلُّ فيها يكون متطرفًة حالًة َوْلنأخذ
ألنه مستقرٍّا؛ ترتيبًا هذا عىل نُطِلق املتزوجني). من عدد أي عىل ينطبق (هذا تفضيالته
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بل هي. كما تسري األمور برتك سعيد فهو مبادلة؛ عملية يريد رجل هناك يكون لن
زوجته، تفضيالت قائمة ذيل يف يتواجد الرجال أولئك من رجل كل نجعل أن بمقدورنا
(ال أخرى عن لها يفضِّ تعيًسا رجًال تجد لن زوجة كل ألن مستقرة؛ األمور ستظل لكن
يف تماًما يحدث كما اللعبة، قوانني وتتطلب .( تتغريَّ فاألذواق هذا، حدث كيف تسألني
ولكن مستقرة، فاألمور لذا هاربني؛ اثنني كل بني اتفاق هناك يكون أن الواقعية، الحياة
مستقرة حالة هي الجنسني فيها نعكس التي والحالة محبَّبة. تكون أن بالرضورة ليس
من العديد وهناك تعساء. رجال مع سعيدات نساء فيها يكون حيث بالطبع؛ أيًضا،
أيَّ ق تحقِّ لن التي األخرى الحاالت من العديد بجانب الحالتني، بني املستقرة الحاالت

مطلًقا. استقراٍر
املواعدات، مع أكثر برشاسٍة اللعبة ممارسة ويمكن الحد، هذا عند األمَر سنرتك
تعلََّمتْه ما هو ذلك من املستَقى العام واالستنتاج املتعة، وسائل وسائر واالرتباطات،
لألشخاص تسنح التي الفرص زادت كلما وهو: طويلة فرتة منذ الحرة املجتمعات
لكي أفضل فرصة هناك كانت واستكشافها، التفضيالت قوائم استخدام عىل بالتمرُّس
يجب أنه يعني بما الخيال؛ نسج من لعبة بالطبع هذه النهائية. الزواج ترتيبات تستقرَّ
تلك بجديٍة نأخذ أن علينا يتعنيَّ لكن شديدة، بجدية النهائي االستنتاج هذا نأخذ أال
لهم األشخاص، من كبرية مجموعة هناك يكون عندما أنه مفادها التي الجوهرية الحقيقَة
األساسية القضايا كإحدى لذلك وسنتعرَّض مضمون. غري فاالستقرار متضاربة، أهداف

بعُد. فيما االجتماعية االختيارات عن نتحدَّث عندما
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ى يُسمَّ معروف، نموذجي بمثال األطراف املتعددة القرارات مشكالت يف جولتنا نبدأ
قرارات مشكالت هناك أن َ ولنبنيِّ الكتاب، يف نورده لكي إال ليشء ال السجينني»، «معضلة
أن فيه يمكن مثال أول هو ذلك وسيكون جيدة، حلول لها وليس خادعة بساطة ذات
أن يمكنه ما عىل أو آَخر، الِعب نوايا عن يعلمه ما عىل فردي لَالعب قرار أفضل يعتمد

منها. به يتنبَّأ
حجًزا وُحِجَزا شنعاء، جريمة بارتكابهما لالشتباه وكيث جريي عىل القبض أُلِقي
مذنبان، أنهما من يقنٍي عىل واملدَّعون الرشطة كانت منفصلتني. زنزانتني يف انفراديٍّا
عىل ُعِثر (ربما محلفني. هيئة ألي ذلك إثبات عىل قدرتهم من قناعة عىل ليسوا لكنهم
وال الهاتف، مكاملات عىل قانوني غري ت تنصُّ أو قانوني، غري تفتيش خالل املقنع الدليل
«إخبارهما قبل تفكري دون باعرتافاٍت أدَليَا ربما أو املحكمة. يف هذا من أيٍّ استخدام يمكن
لذا، غامضة.) ظروف يف األساسيني الشهود أحد اختفى ربما أو القانونية»، بحقوقهما
حدة عىل منهما كلٍّ عىل صفقة ُعِرَضت اآلخر، مع بالتواُصل منهما أليٍّ السماح ودون
نعلم جميًعا أننا من بالرغم املحكمة، يف الوقت طوال الرباءة ادِّعاء يف استِمرَّا نصها:
نثبت كيف نعرف أقل، عقوبتها جريمة يف عليكما وسندعي مذنبان، أنكما اليقني علم
تُظِهَرا لم إن مؤكَّد يشء هذا السجن. يف عامني منكما كلٌّ يمكث بحيث فيها، إدانتكما
لكننا عليكما، الحقيقية التهمة إثبات نستطيع لن ألننا ا حقٍّ بالضيق وسنشعر تعاونًا،
السجن. يف فقط عامني قضاء يعني هذا كان لو حتى نستطيع، ما بأقىص سنعاقبكما

خمس عىل منكما كلٌّ فسيحصل اقرتفتما، ما عىل الندَم وأبديتما اعرتفتما إذا أما
الشنعاء، الجريمة تلك إىل بالنسبة ما حدٍّ إىل ًفا مخفَّ حكًما يَُعدُّ ما وهو فقط، سنوات

بعامني. الحكم من أكثر خطورتها مع يتناسب لكنه
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بينما للوالية، بشهادته وأدىل أحدكما اعرتف ما إذا الصفقة، هي وها هذا»، «ومع
يوًما ثالثني عىل ويحصل اعرتف الذي فسيفلت براءته، عىل اإلرصار يف اآلَخر استمرَّ
بينما — رساحكما إطالق نستطيع ال لكننا التعاُون، ذلك سنقدِّر حال، أي فعىل — فقط
السجن. يف سنوات عرش وسيُمِيض قضايا، بعدة للتعاون والرافَض النادِم غريَ سنُدين

ترفضاها. أن وإما تقبالها أن إما الصفقة، هي هذه
عىل منهما كلٍّ مصري يعتمد ذلك ومع اآلَخر، مع كلٌّ التشاُور السجينان يستطيع ال
وادَّعى لآلَخر، مخلًصا منهما كلٌّ ظلَّ إذا أوًال؛ جريي موقف لنتناوْل اآلَخر. من قراٍر
خمس من بكثرٍي أفضل وهو عامني، ملدة بالسجن حكم عىل فسيحصالن الرباءة، كالهما
جريي، يفعل ولم كيث، اعرتف ما فإذا كليهما؛ موقف عىل يعتمد هذا لكن سنوات،
من تقريبًا كيث سيفلت بينما سنوات، عرش ملدة بالسجن حكم عىل جريي فسيحصل
يوًما ثالثني عىل الحالة هذه يف سيحصل إذ االعرتاف؛ جريي عىل ينبغي قد لذا العقوبة؛
أسوأ سيكون وهذا أيًضا. كيث اعرتََف ما إذا سنوات وخمس بموقفه، كيث َك تمسَّ ما إذا
ما إذا سنوات عرش من أفضل لكنه موقفه، عىل كالهما ثبت ما إذا عامني الحبس من
فسيحصل اعرتف ما إذا أنه هي جريي إىل بالنسبة النهائية فاملحصلة لذا كيث؛ خانه
الصمت، التزم ما إذا لكن كيث، يفعله ما عىل اعتماًدا سنوات، خمس أو يوًما ثالثني عىل
فما كيث. عىل يعتمد هذا أخرى ومرة سنوات، عرش وإما سنتني إما الخيارات فستكون

إذن؟ العمل
بذلك السجن، يف وجريي كيث سيمضيها التي امُلَدد عن أرقامه تعربِّ جدوٌل ييل فيما

الرتتيب:

جريي    
إنكار اعرتاف    

يوًما ٣٠ سنوات، ١٠ سنوات ٥ سنوات، ٥ اعرتاف كيث
عامني عامني، سنوات ١٠ يوًما، ٣٠ إنكار

وفجأًة به، يحدِّق وراح الجدول، هذا جريي أَعدَّ القرار، صنع عن كتابًا قراءته بعد
فسيحصل كيث اعرتف فإذا كيث؛ يفعله ما عىل باملرة يعتمد ال األمثل القرار أن أدَهَشه
يعرتف لم وإذا يعرتف؛ لم إذا وعرش أيًضا، هو اعرتف ما إذا سنوات خمس عىل جريي
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لذا يعرتف؛ لم إذا وسنتني اعرتف، ما إذا فقط يوًما ثالثني عىل جريي فسيحصل كيث
يعرتف. أن هي ِلكيث اسرتاتيجية أفضل فإن كيث، يفعله ا عمَّ النظر بغضِّ

املثىل، اسرتاتيجيته فإن لذا بالضبط؛ كيث به يفكِّر ما هو ذلك أن هو هنا املشكلة
أيًضا. االعرتاف هي كيث، يفعله ا عمَّ النظر بغضِّ

أمامه املتاحة الخيارات جميَع السجينني من كلٌّ حلَّل لقد هذا؟ يرتكنا أين لكن
النظر بغضِّ االعرتاف، هو مصلحته» يف يصبُّ «الذي األمثل خياره أن وقرََّر بدقة،
املساومة عليه يُطَلق ما خالل من سنوات خمس منهما كلٌّ سيُسَجن اآلَخر. يفعله ا عمَّ
منهما لكلٍّ أفضل خياًرا هناك أن جليٍّا يتضح الجدول، إىل نظرَت ما إذا ولكن القضائية،
أن من بدًال «املشرتكة»، مصلحتهما وفق ف الترصُّ ثم مًعا، التحدَُّث فقط استطاعا ما إذا
املقاومة يف االستمرار عىل اتفَقا ما إذا «الشخصية». مصلحته وفق منهما كلٌّ ف يترصَّ
األمُر بهما فسينتهي للموقف)، األخالقي الجانب (انَس الرباءة ِعينَي مدَّ االعرتاف، ورْفض

أعوام. خمسة وليس فقط عامني ملدة بالسجن
موقف لوصف املهيمنة» «االسرتاتيجية مصطلح األلعاب نظريات أصحاب يستخدم
كانت اآلخرون. يفعله ما عىل يعتمد ال األمثل قراره أن الالعب فيه يجد تناُفيس
يمكن كان هذا ومع الحالة، هذه يف يكفي بما واضحًة العب لكل املهيمنة االسرتاتيجية
للذَّات، مناِقًضا هذا يبدو قد مًعا. تعاَونَا ما إذا أفضل بالء منهما كلٌّ يُبيل أن بالفعل

الخيارات. تتضاعف الفردية القرارات تتداخل فعندما كذلك؛ ليس لكنه
الجهود من بالرغم أنه لنفِرتْض االزدواجية. يستدعي املوقف هذا أن ذلك من واألسوأ
خالل من ربما يتواَصَال، أن وجريي كيث استطاع فقد الحرَّاس، يبذلها التي القصوى
يتفقان قد الحرس؛ أحد إىل صغرية رشوة إعطاء ربما أو الزنزانة، جدران عىل النقر
أفضلها. أم الظروف أحلك يف سواء باإلنكار، ك التمسُّ هو األفضل الرهان أن عىل حينها
اللحظة يف ا رسٍّ االعرتاف منهما كلٍّ مصلحة يف فسيظل املسار، هذا يف انطلقا إذا وحتى
منهما كلٍّ ثقة تكون أن وينبغي فقط، يوًما بثالثني حكٍم عىل الحصول أمل عىل األخرية،
متعاديتني دولتني عىل ينطبق األمر نفس املخاطرة؛ هذه مثل ليتقبََّال ا حقٍّ عظيمًة اآلَخر يف
ذلك الدول وتتعلم تحتال. التي لتلك تذهب فامليزة املشرتك؛ السالح نزع عىل تتفقان
مطلًقا، يتعلَّم ال الواقع يف والبعض القاسية، التجارب خالل من وتكراًرا مراًرا الدرس

الدول. هذه عدد يحجم الطبيعي االختيار لكن
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جاريت وصفها العبنَي، من ألكثر املعضلة، لنفس تفصيًال أكثر اجتماعية نسخة هناك
حالٍة باستخدام املشاع»، «مأساة عنوان يحمل الذي ١٩٦٨ عام الشهري مقاله يف هاردن
زيادُة راٍع كلِّ مصلحة من مشرتك؛ مرًعى يف قطعانهم يَرُعون الرعاة من ملجموعة
ثَمَّ ومن املرعى؛ إىل بالنسبة كارثة إىل فسيؤدي هذا، «جميًعا» فعلوا ما إذا لكن ماشيته،
فإن ماشيتهم، حجم تحديد عىل بالفعل اتفقوا ما وإذا انفراد. عىل منهم كلٍّ إىل بالنسبة
عىل لها حلَّ ال التي البرشية السكانية الزيادة مشكلَة ْل تأمَّ سينجح. الذي هو يحتال َمن

املبادئ. نفس ترسي حيث األرض، وجه
مؤثرة، حقيقة هي العام الصالح ضد تعمل أن يمكن الذاتية املصلحة أن وحقيقة
مرغوبية عىل الجميع يتفق عندما وحتى العام. املستوى عىل معروف حلٌّ لها يوجد وال
قدر القليل سوى ذلك لقاء يدفع أالَّ فرد لكل الذاتية املصلحة فِمن ما، جماعيٍّ عمٍل
قانونًا الجائز من أن مسألُة منها مناَص ال التي الحقيقة تلك يؤكِّد وما املستطاع،
يف الناس، أن يف السبب هو وهذا منها؛ التهرُّب ليس ولكن الرضائب، سداد تجنُّب لنا
تقريبًا، اجتماعيٍّا املفيدة املرشوعات لكلِّ للتصويت استعداٍد عىل الديمقراطي، مجتمعنا

الدفع. مسألَة آَخر شخٌص ويتوىلَّ فقط، يستفيدوا أن برشط
إال يؤدِّي أن يمكن ال التواطؤ إن إذ السجينني؛ معضلة من حقيقي مفرٌّ ثمة ليس
مستقرٍّا يكون ال قد الواقعي، العالم يف التواطؤ، حتى بالرأي. بالتشبُّث مشرتٍك قراٍر إىل
أمثلَة إن الواضحة. الذاتية املصلحة ضغوط أمام يصمد أن فينبغي الطويل؛ املدى عىل
أرسطو أدرك وقد واضحٌة، الدول، بني املعاهدات كحالة الواقعية، الحياة يف املوقف ذلك
للُعبة الطبيعية النهاية بمنزلة العامة قوانني اعترب فقد عام؛ ألَفْي منذ جيًدا الحقيقة تلك
كان لقد الصعاليك». «حكومة وهو رائًعا اسًما الحالة تلك عىل وأَطلق الديمقراطية،

بطالقة. اليونانية يتحدَّث بالَقطع
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ضدنا، يعمل أحٍد من فما القرار؛ صنع مشكالت يف منافسة أيُّ توجد تكن لم اآلن حتى
إْن تُباليان ال فهما بعينها؛ أطراًفا تدعمان ال أنفسهما االحتمالية وقوانني الطبيعة حتى
هو يبايل، ال العالم بقية بينما أقدارنا عن مسئولون أننا وْهم لكنَّ نخرس. أم نربح كنَّا
توافَرْت أن منذ الحياة شئون من شأن هي البقاء أجل من فاملنافسة واقعي؛ غري أمر
يبلغ التاريخ وهذا والتاريخ، والحيوان النبات عن أو اإلنسان، عن معلومات أي لدينا
إنسان، بكلمة نعنيه ما عىل اعتماًدا البرش، إىل بالنسبة ذلك نحو أو عام مليون مقداره
وصول سبب يكون أن املحتمل من يكن ولم األخرى. الحياة بأشكال نعنيه ا ممَّ أكثر
الوثب عىل أسالفنا قدرة هو الكوكب عىل (واملتغري) الحايل املهيِمن لوضعه البرشي جنسنا
السبب وإنما املنافسني، من أفضل والخدش العض أو أرسع، الركض أو أعىل، ملسافات
أكان وسواء املتغرية؛ والبيئات املواقف مع التكيُّف عىل قدرًة أكثر ما، حدٍّ إىل كانوا، أنهم
ال أم عام مليون سبعني منذ الديناصورات عىل قَضْت التي الكارثة من النجاة بإمكانهم
مسألٌة فتلك — ذلك تحديد معه يستحيل بما للغاية ًرا متأخِّ نوعنا ظهور جاء فقد —
والغذائية البيئية الصعوبات مع للتعاُمل أدواٍت استخدام عىل قدرتهم لكن خالف، محل
عمليًة أعىل مهاراٍت تطويُر كان لقد القديم. الحجري العرص إىل تعود واجهتهم التي
وبالرغم البقاء. أجل من التطوري الرصاع يحرِّكها بالفعل مستمرًة كانت لكنها بطيئًة،
التنافس، عليه يغلب عالٍم يف حتميٌّ يشء التطوُّر فإن الَخْلق، نظرية أنصار ثرثرة من
للبقاء، أفضل فرصة لديه ال، أم ذلك لك راَق سواء فاألصلح، بالفعل؛ ثماره يؤتي وهو
مهلًكا، شيئًا إليها بالنسبة التكاثُر يمثِّل مخلوقات (هناك التكاثر. ذلك؛ من لألهم بل
ربما التطور. فسيتوقف مزيًة، يملك األصلح يَُعِد لم وإذا حال.) أي عىل تفعله لكنها
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لكن الحرارية، للديناميكا الثاني للقانون نتيجة وانحسار ارتداد لعملية ر التطوُّ يتعرَّض
مختلف. موضوع ذلك

الناجني) (نحن َجعَلنا العصور عرب البرشية الشخصية عىل طرأ الذي التطور وذلك
تُِعيننا ودراستُها الواقعية، للحياة نماذَج التنافسية األلعاب لنا وتقدِّم متنافسة. حيوانات
ضدنا. املشاركون فيها يعمل — بالتأكيد بل — ربما بيئٍة يف القرار صنع عملية فهم عىل
تكون التي تلك — التنافسية األلعاب أبسِط حتى لتحليِل الحثيثة الجهود أن والغريب
من وكان القرن، هذا من األول النصف إىل فقط تاريخها يعود — مفكِّر خصم ضد
االقتصادي»، والسلوك األلعاب «نظرية الغامض الكتاُب الشأن هذا يف املميزة اإلسهامات
مع ،١٩٤٤ عام الصادر مورجنسرتن وأوسكار نيومان فون جون من كلٍّ تأليف من
كان املجال. هذا يف الكتب مئات ظهرت الحني ذاك ومنذ ،١٩٤٧ عام صدرت الحقة نسخة
من واحًدا العرشينيات، يف املوضوع عن البحثية األوراق بعض كتب الذي نيومان، فون
باستخفاٍف املصطلح هذا مطلًقا نستخدم ال ونحن — ا حقٍّ البارعني الرياضيات علماء
كتابهما يف املوضوعني بني الجمع ويؤكِّد شهريًا. اقتصاٍد عالَم مورجنسرتن كان بينما —
هم االقتصاد علماء كان فقد مهمة؛ عملية تطبيقات لها األلعاب نظرية أن حقيقة عىل
األلعاب الحاالت: ألبسط تقريبًا بالكامل مخصص الفصل وهذا بحماس. إليها نظروا َمن
من قدر بأقل رائع بشكل العامة املبادئ ح توضِّ فهي الالعبنَي؛ ذات املجموع الصفريِة
املشكالت من العديد ويظل الالعبني، من مزيٍد وجود مع صعوبًة األمر ويزداد الزيادات،

حل. بال
— وبإحداهما املغلقتني يَديْك تمدُّ الالعبنَي: ذات املمكنة األلعاب أبسط هي وها
لنَُقْل شيئًا، أربح الحصاة، بداخلها التي اليد أنا نُْت خمَّ ما إذا مخبَّأة؛ حصاة — لنَُقْل
متكافئًة، االحتماالت تبدو العرشة. السنتات أخرس خطأً، تخميني كان وإْن سنتات، عرشة
صحيح). والعكس أنت، تخرسه أربحه، يشء أيَّ أن (بمعنى املجموع صفرية لعبة وهي
أو العملة، قذف خالل من التخمني فبمقدوري مهارات؛ أي عىل ينطوي ال األمر أن يبدو
تحوي التي باليد ُمسبَقة معرفًة أو سينية أشعة بها عينًا أمتلك ال دمُت ما ، برتوٍّ التفكري
(عىل الحظُت فإذا فقط؛ األوىل القليلة املرات يف إال صحيًحا يكون ال ذلك لكن الحصاة،
بني يَديْك لتبديل تميل أنك أو اليمنى، يدك ل تفضِّ أنك فيها) مبالغ حالٍة اختياِر سبيل
ع توقُّ يف وأرشع أدركه، سوف ما فرسعان إدراكه؛ يمكن آَخر نمط أيُّ لك أو املحاوالت،
اليد أختار ما عادًة أنني أنت الحظَت ما وإذا الفوز؛ يف وأبدأ صحيح، بشكل خطواتك
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معنوياتي؛ تثبِّط كي التالعب يف فستبدأ أفعله، ما كان أيٍّا أو التباُدل، أتحرَّى أو اليرسى،
بالقطع — مصلحتك من فإن استغالله، بإمكانك نمٍط إظهار تجنُّب يف أنا نجحُت وإذا
أن منَّا كلٍّ مصلحة من إن أدركه. أن خشية ؛ معنيَّ نمط إظهاَر أيًضا أنت تتجنََّب أن —

بها. التنبؤ يمكن عاداٍت اآلَخُر ر يطوِّ متى يالحظ
ثماره؛ يؤتي الذكاء يبدأ االستمرار، نحو وتتجه التخمني يف املنافسة تلك تبدأ عندما
عاًما أربعني (منذ تحدٍّ عىل تنطوي — البسيطة قواعدها من بالرغم — اللعبة فهذه
املعلومات نظرية وضع موهوب رياضيات عالم وهو — شانون كلود م صمَّ مَضْت،
البرش، أمام اللعب تمارس لكي تخمنٍي ماكينَة للهاتف» بل أبحاث «معامل يف — الحديثة
الذين الحقيقيني، األشخاص مع املبارشة املنافسة يف مذهلة بصورة ناجحًة اللعبة وكانت
بالنسبة اللعبة، هذه يف اسرتاتيجية أفضل إن أنماطهم). إخفاء يف مشكلًة يجدون كانوا
اسرتاتيجية أفضل تكون ثَمَّ ومن اآلَخر؛ سلوك يف مميز نمط عن البحث هي العب، كل إىل
— الواضحة األنماط لتجنُّب — اإلمكان قدر بعشوائية ف الترصُّ هي منهما لكلٍّ مضادة
التنافسية؛ األلعاب معظم عىل هذا (ويرسي ذلك أثناء اآلخر ضعِف نقاِط استغالل مع
والتمريرات، الجري بني ما تخلط لكي باستطاعتها ما أقىص تبذل القدم كرة فِفَرق
والعبو املنحنية، والكرات الرسيعة الكرات بني ما يخلطون املوهوبون البيسبول ورماة
غري بشكل إال يحدث ال فهو هذا، فعلوا ما إذا لكن كثريًا، يخادعون ال املاهرون البوكر
عىل العشوائي السلوَك يغلِّبَا أن الحىص العبَا استطاع إِن نمط). أيًضا وهذا ع، متوقَّ
املهارة وتعني الطويل. املدى عىل التعاُدل لنقطة فسيصالن متساوية، بمهارة حركاتهما
ف تترصَّ أخرى ناحية من بينما به، للتنبؤ اآلَخر سلوك قابلية استغالِل تعلَُّم اللعبة يف
آلة َقْت (حقَّ جيدة. تنافسية تفكري لعبة إنها هذا؛ جرِّْب بها. التنبؤ يمكن ال بطريقٍة أنت
بإحدى تنفيذيٍّ مديٍر أمام النهاية يف مباراة تخرس أن قبل املبهر الفوز من سلسلًة شانون

هنا؟) مستفاد درٍس ِمن فهل بالغ؛ حدٍّ إىل عشوائية تفكريه أنماط كانت الرشكات،
نطلق أن معه نحتاج ما وهو اليشء، بعض واقعيًة أكثر شيئًا نجرِّب دعونا اآلن
املجموع، صفرية لعبًة ستكون أخرى مرة وجيل. جاك لنَُقْل املتنافسني، بعض عىل أسماءً
الفصل يف القرار لصنع وكيث جريي نموذَج سيماثل والتصميم الخيارات، من بمزيٍد لكن
الالعبان يتخذها تنافسية خطوات ستوجد العب، لكل السجن ُمَدد من بدًال لكن السابق،
الكشف يف يرغبان ال فهما متنافسان، أنهما فبما تواُصل؛ بأيِّ مسموح غري املتنافسان.
خطوات تسمية مع النحو، هذا عىل الصورة ستبدو حال؛ أي عىل اسرتاتيجياتهما عن
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ببساطة اللعبة تتمثَّل ح. حتى ه من جيل وخطوات د، حتى أ من بحروف املحتملة جاك
عموًدا مستِقلٍّ نحٍو عىل جاك سيختار بينما أفقي)، (خط صفٍّ باختيار ا رسٍّ جيل قيام يف
تنكشف عندما املتقاطع املربع يف يوجد ما عىل الجولة نتيجة وتعتمد رأسيٍّا)، (خطٍّا

بعُد). فيما الحكم يفتحه مغلق، مظروف يف خطواتهما سلََّما إنهما (لنَُقْل الخطوات

  جاك      
د ج ب أ    

٦٠ ٢٧ ٣٢ ٥٦ ه  
١٥ ١٩ ٢ ٦٣ و جيل
٣٨ ٢٣ ٢٩ ٢ ز
٤٩ ٢١ ١٠ ٢٦ ح  

بعينهما، الخيارين هذين إىل بالنسبة جيل مكسب هو مربع كل يف املوجود الرقم
تماًما (ليس تقريبًا بعشوائية األرقام اخرتنا لقد التوازي. عىل جاك خسارة ويمثِّل
إن ما). نقطٍة لتوضيح بأرقامهم التالعب بحق يحتفظون ما دائًما فاملؤلفون بالطبع؛
اللعبة جعلنا وقد أمامهما، البياني الشكل هذا يضعان فهما املخاطر؛ يدرك الالعبني كال
يمكن ال بها، تُقَرأ التي فبالطريقة فقط؛ املوجبة األرقام باستخدام جيل لصالح تنحاز
اإلزعاَج فقط يجنِّبنا بل إليها؛ سنخلص التي االستنتاجات من يغريِّ ال وهذا تخرس، أن
تقليلها يف جاك سريغب فيما مكاسبها، تعظيم يف جيل سرتغب السلبية. لألرقام الطفيف
وتأمل اللعبة، لدخول شاملة أتعابًا ِلجاك تدفع أنها لنفرتض واقعيًة، أكثَر األمر (لنجعل
نفس فيه العب لكل — مربًعا جدوًال أيًضا اخرتنا لقد مكاسب). صورة يف تسرتدها أن يف
لكرة مباراٍة يف مهاِجم فريق هناك كان إن رضوريٍّا. ليس ذلك لكن — الخيارات عدد
الخيارات من تماًما مختلفة قوائم أمامهما فسيكون املدافع، هو اآلَخر والفريق القدم،
املجموع؛ صفرية ألعاب أنها عىل القدم كرة مثل التنافسية الرياضات إىل النظر (يمكن
الفريق إىل بالنسبة سلبية نقاًطا اعتبارها يمكن الفريقني أحد يحرزها نقاط أي ألن
رياضات هناك يفوز. الذي هو النهاية يف النقاط معظَم يُحِرز الذي والفريق اآلَخر،
الالعب). عىل الجزاءات توقيع خالل من عادًة تأتي سلبية، نقاًطا فيها تحرز أن يمكنك
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سيفعله الذي ما تدري ال وهي املثىل، خطوتها يف التفكري هي اآلن جيل مهمة إن
نفس يف خطواتهما عن يكشفان فهما تواطؤ؛ يوجد ال بالطبع). صحيح (والعكس جاك
يضطر أن أمل عىل و، الصف باختيار أكرب فوز تحقيق ملحاولة جيل تميل قد الوقت.
أحمق، ليس جاك لكن املتاح؛ أفضل وهو نقطة، ٦٣ يمنحها مما أ، العمود الختيار جاك
ب ويختار خطواتها بتخمني يقوم قد ثَمَّ ومن الجدول؛ يف ما تماًما يعي أيًضا وهو
جهدها. يستحق يكاد ال مكسب وهو فقط، ٢ إىل مكسبها من بذلك مقلًِّال لنفسه،
تلعب أن جيل تقرِّر قد لخطواتها، واملضادة املمكنة جاك خطوات يف برويٍة وبالتفكري
بهذه جاك؛ يفعله ا عمَّ النظر بغضِّ مكاسبها لتعظيم خطواتها تختار وأن ظ، بتحفُّ
أن يمكنها االعتبار. يف هذا تضع أن وتحاول الذكاء، ببعض بتمتُّعه تقرُّ سوف الطريقة
لها، محتملة خطوة يمثِّل أفقي) (خط صف لكل النظر خالل من الشكل بهذا تلعب
ضدها ِلجاك خطوة أفضل يمثِّل والذي — األدنى» «حده يكون الذي الصف وتختار
تعظيم ستحاول فهي األدنى»؛ «أقىص اسرتاتيجية عليه يُطَلق ما هذا يمكن. ما أكرب —
ستميل التفكري، من النوع وبهذا جاك، به لها يسمح أن يمكن الذي ملكسبها األدنى الحد
فعله يمكنها ما أسوأ يمثِّل الذي — ٢٧ الصف، هذا يف رقم أقل ألن ه؛ الخيار الختيار
يفعله أن يمكن يشء هناك ليس آَخر. صفٍّ أي يف رقم أصغر من أكرب — ه اختارت إذا
جانبها من أخرى خطوة أي بينما ،٢٧ من أقل مكسبها يجعل أن يمكن خطوته يف جاك

عة. املتوقَّ غري املضادة جاك لعب لطريقة معرَّضًة ستجعلها
عن الحديث عند قبل من استخدمناه الذي املنطق نفس ليس هنا املنطق أن الِحْظ
األرجحيات ظل يف ع»، «متوقَّ مكسب أكرب عىل الحصول هو الهدف كان حيث االحتماالت؛
بالثقة، جديرة أشياء االحتمال وقوانني الطبيعة إن لقرار. ألي ممكنة نتيجة لكل املتوافرة
عن البحث هو جيل فعَلتْه ما إن يشء؛ كلَّ يغريِّ املاكر الخصم لكن أحًدا، تحابي وال
طريقة إنها يكون؛ أن يمكن ما أفضل وتجعله جاك، بها يُوِقعه أن يمكن ف ترصُّ أسوأ
شائعة طريقة وهي الحاالت، ألسوأ التخطيط األحيان بعض يف عليها ويُطَلق متحفظة،
إىل وبالنسبة للفوز، س تحمُّ من بدًال الخسارة من نفوًرا تعكس إنها العملية؛ الحياة يف

جيل. إىل بالنسبة منطقيًة األدنى الحد اسرتاتيجية تكون الهدف، هذا مثل
حجم تقليل يريد هو بالطبع جاك، نظر وجهة من اللعبة إىل ننظر لم زلنا ما
«الحد عن باحثًا األقىص»، «أدنى اسرتاتيجية لتبنِّي يميل قد لذا جيل؛ أمام خسارته
هذا «يقلِّل» الذي العمود ويختار اختياره، يمكنه رأيس) (خط «عمود» كل يف األقىص»
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أن يف أثر له وسيكون جيل، السرتاتيجية استكماٍل بمنزلة تماًما هذا سيكون الرقم؛
ما أفضل لبذلها التقدير جيل يمنح بذلك وهو املستطاع؛ بقدر جيدة حاالته أسوأ يجعل
إن حسنًا، املستطاع. قدر إليها بالنسبة مجٍز غري ذلك يجعل أن فقط محاِوًال تستطيع،
كان إن لذا ج؛ العمود يف ٢٧ هو عمود أي يف جاك يجده أن يمكن أقىص حدٍّ أصغر
يمكنها صفٌّ هناك فليس — جيل تفعله أن يمكن يشء ثمة فليس ج، العمود سيختار
ًفا مترصِّ الشخصية، ملصلحته وتحقيًقا نقطة. ٢٧ من أكثر يكلِّفه أن يمكن — اختياره
جيل تختار أن املحتمل من بينما ج، جاك يختار أن املحتمل من ظ، بتحفُّ أخرى مرة
من نقطة ٢٧ ب جيل فوز النتيجة وستكون ملصلحتها، أيًضا ظ بتحفُّ تترصف وهي ه،
خسارته جاك َم حجَّ بينما عليه، اعتمدت الذي األدنى الحد وهو عليه، الرهان يتمُّ ما أيٍّ
لعبة اللعبة هذه عىل نطلق أن يمكننا أيًضا. نقطة ٢٧ وهو له، مخطَّط مستًوى ألدنى
خطوات تنكشف عندما حتى األفضل، هي العب لكل املثىل الخطوة أن يتبنيَّ إذ مستقرة؛
فليس الحالة؛ تلك يف الخطوات إخفاء يستلزم ال األمر إن بل النهاية، يف اآلَخر الالعب
جيل؛ خطوة يعرف أن بعد حتى النهائية، نتيجته لتحسني جاك يفعله أن يمكن ما هناك

اإلطالق. عىل جيل قرار من جاك خطوات معرفُة تغريِّ لن وبالعكس،
مارَستْها التي األدنى أقىص اسرتاتيجية أن الحالة، تلك يف املصادفة، قبيل من لكن
— جاك اتَّبََعها التي األدنى أقىص اسرتاتيجية نتيجة نفس إىل بالضبط تؤدِّي جيل
أفضل. نتيجة جيل أو جاك يضمن أن يمكن ال وأنه — نقطة ٢٧ يبلغ نقاط مجموع
من التي الخطوات توليفات من العديد هناك إن إذ «يضمن»؛ هي هنا املفتاحية والكلمة
كل وعىل سيئة. بطريقة الالعبنَي أحد لعب ما إذا أصغر أو أكرب أرقاًما تُنتج أن شأنها
ممكنًة توليفًة منهما كلٌّ ويمثِّل و٦٣، ٢ هما الجدول يف واألصغر األكرب فالرقمان حال،
لديه، ما أفضل بذل قد العب كلُّ يكون نقطة، ٢٧ إحراز فعند هذا، ومع الخطوات. من
ليس (لكن عادًة الحكمة غري من كان وملا بذكاء. املنافس ف ترصُّ اعتباره يف وضع بينما
تلعب أن جيل إىل بالنسبة والعقل الحكمة فمن خصمك، كفاءة عدم عىل االعتماُد دائًما)

مستقرة. فاللعبة ج؛ العمود جيل يلعب وأن ه، الصف
١٩ الرقمني تبديل تمَّ قد أنه لنفِرتْض خلسًة. املؤلِّف دبََّرها مصادفة كانت تلك لكن

الثاني. الجدول يف ج العمود يف و٢٧
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  جاك      
د ج ب أ    

٦٠ ١٩ ٣٢ ٥٦ ه  
١٥ ٢٧ ٢ ٦٣ و جيل
٣٨ ٢٣ ٢٩ ٢ ز
٤٩ ٢١ ١٠ ٢٦ ح  

تخفيض باسرتاتيجية ج العمود يلعب ألن جاك السابق املنطق نفس سيقود حينئٍذ
مدفوعًة جيل ستظل بينما ،٢٧ مقدارها عة متوقَّ قصوى بخسارة للخسائر، األقىص الحد
ع متوقَّ أدنى بمكسب اآلن لكن ه، الصف وتختار األدنى أقىص باسرتاتيجية لاللتزام
فقط نقطة ١٩ ب جيل فستفوز السابق، النموذج وفق منهما كلٌّ لعب ما إذا .١٩ مقداره
تلقائي؛ منطقي اختيار هناك يكون لن الحالة تلك يف لكن السابقة، نقطة ٢٧ ال من بدًال
ربما الذي املنطق وتفهم جاك، مكان يف نفسها جيل تتخيَّل ربما حقيقية. لعبة إنها
سوف الحالة هذه ويف و، الصفَّ بمهارٍة لنفسها تختار ثَمَّ ومن ج؛ العمود الختيار دفعه
واختار االسرتاتيجية تلك جاك استَشفَّ ما إذا فقط نقطتان مقداره بمكسب تخاِطر
تفرتض أن يمكن بالطبع يفعل. لم إذا كاملة نقطة ٢٧ بال ستفوز لكنها ب، العمود
ما فإذا ب؛ يختار قد ثَمَّ ومن تلك؛ تفكريها بطريقة التنبُّؤ بمقدوره أن يعتقد جاك أن
خالل من التايل املستوى يف تخدعه أن حينئٍذ بمقدورها فسيكون بالفعل، ذلك حاَوَل
جرٍّا. وهلم نفسه، خدع قد هو سيكون وهكذا ه. وهو األصيل؛ خيارها باختيار اللعب
سبيل عىل الشطرنج (كلعبة الطاولة عىل الحقائق كل تكون حيث تنافسية لعبة أي يف
وَمن اللعبة، من املقصد هو املضاد والتخطيط التخطيط من النوع هذا يكون املثال)،
أن وبما يفوزون. َمن هم مقدًما؛ الخطوات ملعظم ويخطِّطون األفضل، بطريقة يفعلونه
والتذكُّر، بالذاكرة يتعلَّق ا ممَّ الكثري هناك فليس الواحدة، الخطوة ألعاب من اللعبة هذه
عدد يخرج حيث عدًة؛ خطواٍت ن تتضمَّ التي األلعاب من وجو الشطرنج لعبتَِي لكنَّ
وحتى ًما. مقدَّ التفكري يف تبالغ أن حاولَت ما إذا رسيًعا السيطرة نطاق عن االحتماالت
لكنها املحتملة، الخطوات كلِّ تقييَم تدَِّعي ال الشطرنج ِلَلعب الجيدة الكمبيوتر برامج
بانتظام. لكن دائًما، ليس األياَم؛ هذه ما حدٍّ إىل بانتظام الشطرنج أساتذة كباَر تهزم
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وكان مستقرة، غري لعبة يف للعب أفضل طريقة فهناك األمر؛ نهاية ليس هذا لكن
نيومان. ِلفون األعظم اإلسهام هو هذا

تبنِّي األحيان بعض يف املفيد من أنه اليد يف الحىص إخفاء لعبة من تعلَّمنا لقد
تخمنيخطواتك؛ خالل من موقفه تحسني يمكنه إحباطخصٍم ملجرد عشوائية اسرتاتيجية
الحالة هذه جعلوا الرياضيات علماء لكن هذا، من استثناء ليست وجيل جاك ولعبة
بديهي بشكل نرى أن بمقدورنا يزال ال ذلك ومع الكتاب. هذا يف إليه نطمح ما تتجاوز
أن وجيل جاك من نطلب أن من فبدًال قليًال؛ اللعبة قوانني نا غريَّ ما إذا األمر ينجح كيف
خالل من خسارتهما ُفَرص من يقلِّالن سنجعلهما فقط، واحًدا خياًرا منهما كلٌّ يختار
ج، أو ب، أو أ، اختيار من بدًال املثال، سبيل عىل جاك، إىل فبالنسبة خيارات؛ عدة اختيار
ويراهن ب، عىل بيشء يراهن وال أ، عىل الرهان نصف يضع أن بمقدوره يكون قد د، أو
تخيَّْل جيل. إىل بالنسبة وباملثل — له تروق توليفٍة أي أو — ود ج، من كلٍّ عىل بالربع

الروليت. لعبة يف كما تماًما بها، يراهن الرقاقات من كومًة يمتلك منهما كالٍّ أن
وهي اللعبة، من املستقرة غري النسخة إىل بالنسبة جيل اسرتاتيجية إىل اآلن لنَُعِد
لتعظيم اسرتاتيجية أفضل أن يف تكمن مشكلتها كانت لقد أعاله. الوارد الثاني الجدول
أفضل مع باالندماج — شأنها من التي ه للخطوة ستقودها املكاسب من األدنى الحد
١٩ ب الفوز لها تتيح أن — ج وهي للخسائر األقىص الحد لتخفيض جاك يتَِّخذها خطوة
األفضل من َلكان ج، سيختار جاك أن من «بالفعل» ثقة عىل كانت أنها ولو فقط، نقطة
من جزء بوضع االحتمالني كال تغطِّي ال ِلَم إذن نقطة؛ ٢٧ ب وتفوز و تختار أن لها
والثلث ه، عىل الرقاقات ثلثَِي تضع أن يمكن املثال، سبيل فعىل منهما؟ كلٍّ عىل الرقاقات
ع املتوقَّ االختيار نحو قدًما جاك مىض ما إذا حينئٍذ جاك؛ خداع ضد كحماية و عىل
وذلك تقريبًا، ٢١٫٧ بإجمايل اآلَخر بالثلث و٢٧ رهانها، بثلثَْي نقطة ١٩ فستصيب ج،
يخدعها أن بالفعل جاك حاَوَل ما وإذا باألساس. املضمونة نقطة ١٩ ال من بكثرٍي أفضل
يظل ولكن الرهان، ببقية فقط و٢ رهانها، بثلثَْي نقطة ٢٣ إىل فستصل ب، عىل باللعب
املثىل االسرتاتيجية هذه ليست املدققني، منظور (من أفضل. يزال ال وهذا ،٢٢ اإلجمايل
ا حقٍّ مثالية اسرتاتيجية اختيار ويتطلب منها، تقرتب لكنها جيل، إىل بالنسبة للرهان

قليًال.) براعًة أكثر رياضيات علماء وجوَد
هذا أن يعلم فهو هذا؛ كل خالل اليقظة أحالم يف مستغِرًقا جاك يكن لم بالطبع
رهاناته توزيع وبمقدوره جيل، أمام متاح الخسارة حجم لتقليل الرهان من النوع
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متحفظة، خطوة كأفضل ج عىل الرقاقات بعض وضع يمكنه مكاسبها. من م يحجِّ لكي
سنرتك املحتملة. جيل اسرتاتيجية ليحبط ب عىل القليلة الرقاقات بعض وضع مع ولكن
من بدًال رهاناته توزيع خالل من موقفه تحسني يمكنه كيف يستنبط كي للقارئ األمر
من لعبة «أي» إىل بالنسبة أنه هي النهائية والنتيجة واحد؛ عمود عىل ببساطة وضعها
مثىل طريقة هناك الفردي، الرهان إىل بالنسبة ال أم مستقرة أكانت سواء النوع، هذا

مستقر. موقف إىل يؤدي ا ممَّ خسارته من يقلِّل كي العب لكل
اسرتاتيجية فهناك الصفرية؛ الثنائية األلعاب بشأن األساسية النظرية هي هذه
موقفه ن يحسِّ أن العب لكل ويمكن العب، كل إىل بالنسبة الخسارة ضد للحماية مثىل
كله البيض وضع هو األفضل الخيار يكون أن النادر من اآلَخر. رهان عن النظر بغضِّ
إن نقول أن فقط يتبقى موجوًدا. يظلُّ لكنه بديهيٍّا، ليس األمر وهذا واحدة، سلة يف
رضورية ليست رهاناتهم تقسيم عىل القدرَة الالعبني تمنح التي القوانني رصامة تخفيف
ه عىل تراهن أن ِلجيل فيمكن يكفي؛ بما كثريًا اللعبَة يمارسون كانوا ما إذا الواقع يف
وهو عشوائيٍّا، رهاناتها خلط عىل تحرص أن عىل الوقت، لثلث و وعىل الوقت، لثلثَِي
فردية لعبة أي يف وبالطبع الطويل؛ املدى عىل الرهان تقسيم مثل جيًدا سيكون ما
خلط هي جاك إىل بالنسبة مضادة اسرتاتيجية وأفضل مقامرة. بمنزلة ذلك سيكون
هذه عىل األلعاب نظرية خرباء ويطلق يتَِّبعه. الذي النمَط جيل تدرك أن خشيَة رهاناته

املختلطة». «االسرتاتيجيات العشوائية االختيارات
لن لكننا تعقيًدا، أكثر العبنَي من أكثر تضم التي الصفرية األلعاب تحليل يَُعدُّ
املبادئ معظم ستظهر الكتاب؛ عن مبكًرا القرَّاء من العديد انرصاف خشيَة اآلن؛ نتناولها
مالحظة بنا يجدر أنه غري األطراف، املتعددة لالسرتاتيجيات تناولنا عند املناسب الوقت يف
خالل ثانيًة السطح عىل ستطفو التي األطراف الثالثية األلعاب سمات من خاصة سمة
«دوًما» الجيدة االسرتاتيجيات فمن عرش. السادس الفصل يف النكسرت لقانون مناقشتنا
خالفاتهما يسويَا وأن الثالث، الالعب ضد يتآَمَرا) (أو قواهما الالعبني من اثنان د يوحِّ أن
التي األلعاب عىل الدرس هذا ينطبق مناسبة، وبتنويعات أُقِيص. قد هو يكون عندما

أيًضا. الحياة عىل ينطبق ولألسف الالعبني، من واملزيَد املزيَد تضمُّ
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تناُقض

واالنفعال الغضب من نوباٍت تثري زالت ما — وصفها السهل من — مشوِّقة متناقضة إليك
القرار. نظرية وأصحاب املحرتفني، اإلحصاء علماء بني

والدور مستحيل، الحقيقي الذاتي فالتناقض «ظاهرية»؛ مفارقة هي املتناقضة
كما املنطق، عىل العقالني القرار صنع (يعتمد املنطق دراسات يف للمفارقات الرئييس
التأكُّد أي املنطقي؛ ترابِطنا تحدِّي هو العقالني) التفكري أنواع كل إىل بالنسبة الحال هو
تُناِقض التي العبارتني أن ما، حدٍّ إىل الواضح، من املناسب. مكانه يف يشء كل أن من
العملة تستقر أن يمكن فال — صحيحتني كلتاهما تكونا أن يمكن ال األخرى منهما كلٌّ
الذات مع لالتساق القياسية االختبارات فمن لذا — ذاتها الرمية يف والكتابة الصورة عىل
ال فعله، بإمكانك أن تعتقد ما يكن مهما أنه ح توضِّ أن هو منطقي نظام أي إىل بالنسبة
االختالف هو الجنون إىل الطريق إن بوضوح. متناقضتني عبارتني صحة تثبت أن يمكن
هي الحكمة طريق عىل الخطوات إحدى أن بَيَْد هذا، عند يقف األمر تَدََع وأن ذاتك، مع
العظيم العبقري أينشتاين ألربت أمىض لقد «الظاهرية». الداخلية الخالفات تلك حلُّ
أن تُظِهر متناقضات يخرتع أن يحاول وهو عمره منتصف سنوات من كبريًا جزءًا
فيما تجاَهها الراحة بعدم َشَعَر ولكنه تطويرها، يف ساَعَد جديدة (نظرية الكم ميكانيكا
من بالرغم موجودة، الكم ميكانيكا تزال وال هذا، يف أخَفَق لقد ذاتها؛ مع تتَِّسق ال بعُد)
وعواقبها. أينشتاين متناقضات بشأن بعمٍق يفكِّرون الذين أولئك تتحدَّى تزال ال أنها
من الفيزياء عاِلم لدى كان ما أفضَل متناقضاته حلُّ واستنزف ، بحقٍّ عبقريٍّا كان لقد
فأولئك الخرباء؛ إىل بالنسبة صعبًة متناقضاته من بعٌض تزال ال األيام. تلك يف جهد

خرباء. يكونوا أن يمكن ال صعوباٍت يجدون ال أنهم يدَّعون الذين
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متناقضة هو جميًعا أقدمها وربما املنطقي، للتناقض الجيدة األمثلة أحد ومن
منذ عاش اليشء، بعض غامض تاريخ ذا كريتيٍّا فيلسوًفا إبيميندس كان إبيميندس.
— وهذا «كاذبون»، الكريتيِّني كل قال: أنه ويزعم عاٍم، وخمسمائة ألَفْي من يقرب ما
كانت لو خاطئة؟ أم صحيحة العبارة هل للمتناقضة. القديم الشكل هو — إيجاٍز يف
تكون أن يمكن فال لذا كريتي؛ هو الذي قائلها تصديق يمكنك فال إذن صحيحة،
أن يمكن وكيف كاذب، قائلها فإن ثَمَّ ومن إذن؛ كذبًة تكون أن بد ال لكن صحيحة،
السهل من كاذبون؟ جميًعا بأنهم الزعم فيه بما الكريتيني، عن يقوله يشء أي نصدِّق
تخربك عبارٍة عىل الكتاُب هذا يحتوي أن يمكن فمثًال: وتنقيحها؛ الفكرة هذه يف ع التوسُّ
الرئيسية لألفكار ٌر تطوُّ كان وقد العبارة. هذه فيه بما الكتاب، هذا يف شيئًا تصدق بأالَّ
جودل كورت املتمرِّد الرياضيات عالم قاد ما هو إبيميندس متناقضة من انبثقت التي
الرياضية النُُّظم كل إن تقول والتي ،١٩٣١ عام ظهرت التي والثورية الشهرية لنظريته
فقد منها؛ واحدة نظريته تكن (لم دحضها أو إثباتها يمكن ال نظريات عىل تحتوي
اعتقدوا الذين الرياضيات علماء لدى صدمًة هذا أحَدَث وقد صحتها). إثباَت استطاع
إثبات يمكن إنه أي املشكالت؛ هذه مثل بها يكن لم الحقيقية الرياضيات أن طويل ألمد
بمنزلة الحسم عىل املستعصية املعضالت وجود كان لقد النظريات. كل خطأ أو صحة
العمق الشديدة الحقائق بعض عن وكْشف — واضًحا مثاًال جودل أعطى فقد — مفاجأة

الرياضيات. بشأن
أنه يعتقد املاكر املؤلِّف هذا أن النقطة هذه عند تعتقد قد إبيميندس؛ إىل نعود
وخمسمائة أللَفْي امتدَّ الذي تاريخها من فبالرغم حقيقي؛ غري بيشء إقناعك استطاع
أنَّ إبيميندس قاله ما كلَّ ألن إبيميندس؛ ملتناقضة حقيقي وجود هناك ليس فإنه عام،
كريتيٍّا هناك أن — كاذب نفسه هو أنه من بالرغم — يُثِبت وهذا كاذبون، الكريتيني كل
من للخروج وسيلة تلك بعُد؟ ماذا ولكن كذبًا، كان قاله فما إذن ما؛ مكاٍن يف صادًقا
العبارة «هذه يقول: وجعلناه قليًال، ناها غريَّ إن لكْن املتناقضة، لهذه القديمة النسخة
مستقلًة العبارة يجعل فهذا املأزق؛ لنفس فسنعود كاذب»، الكريتي «هذا أو كاذبة»،
التالية، للخطوة تنتقل أن بإمكانك أو التناقض؛ جوهر وهو تماًما، ذاتها عىل ومنغلقًة
صحيحة، األوىل إن الثانية وتقول خطأ، الثانية إن األوىل تقول عبارتان؛ لديك ويكون
التناقض أما متقنة، غري صنعة مسألة مجرد هي القديمة فالنسخة إذن باستمرار؛ وهكذا

جودل. لربهان أساًسا الرياضيات يف الذاتية املرجعية كانت وبالفعل سليم. فهو
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من حمايتنا يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب املتناقضات إن املوضوع. عن انحراف هذا لكن
بمصطلحاٍت مصاغٌة القرار نظرية متناقضاِت من متناقضٌة ييل وفيما السطحي، التفكري

واضًحا. الحلُّ يكون أن ع تتوقَّ ال السابق. الفصل يف حة املوضَّ تلك تماِثل
قديمًة ُخرافاٍت يناقشان بينما الحديقة يف الخمر يحتسيان وكو، بيل الالعبان، كان
الشجريات، إحدى خلف َد وتجسَّ لحديثهما، الجن أحد انجذََب ما ورسعان الجن، بشأن
أن من بدًال لكن علمهما، عىل يكافئهما أن فأراد معرفتهما؛ بعمق وانبهر لربهة، واستمع
له كان (إذ شيكني حرََّر لذا واقعيٍّا؛ يكون أن قرََّر التقليدية، الثالَث األمنياِت يمنحهما
مغلق، مظروف يف منهما كالٍّ ووضع الشيكني الجني خلط سويرسي). بنك يف حساب
التقليدية السحابة تلك مخلًِّفا يختفي كان وبينما عشوائي، برتتيب لالعبنَْي الشيكني ومنح
تماًما، اآلَخر ضعف أحدهما وإن مختلفة، بمبالغ الشيكني إن يقول سمعاه الدخان، من

قيمتهما. عن آَخر بيشء يتفوَّه لم لكنه
هو كان إن يتساءل وراح به، الخاص للشيك خلسًة العب كل نظر رحيله بعد

الصفقة. من الخارس أم الرابح الطرف
أنه وخاصة كبري، مبلغ بي الخاص الشيك إن قائًال: نفسه وبني بينه يفكِّر بيل راح
عىل أنا حصلُت (إْن مبلغي نصف ا إمَّ ِبكو الخاص الشيك أن بد ال لكن مفاجئ، كسب
جانب إىل األكرب). املبلغ عىل الحاصل هو كان (إن قيمته ضعف وإما األكرب)، النصيب
لنا منحهما قبل وخلطهما الشيكني تحرير — األمر بها تمَّ التي الطريقة توحي ذلك،
أنني يعني هذا لكن متكافئة، فرصة األكرب الشيك عىل منَّا أيٍّ حصول فرصة بأن —
خسارة أو نقودي ملضاعفة متكافئًة فرصًة لديَّ إن إذ كو؛ مع املقايضة أعرض أن يجب
وُمِنحت دوالرات عرشة تمتلك كنَت (إْن ع متوقَّ صاٍف مكسب وجود يعني وهذا نصفها،
خمسة ستخرس أم إضافية دوالرات عرشة سرتبح كنَت ما إذا د لتحدِّ عملة لقذف فرصًة
ذكرناه ما اآلن َوْلتنَْس لالحتمالية. بفهمك َوْلتبتهج العرض َفْلتقبل العرشة، دوالراتك من
القرار، نظرية مبادئ باستخدام بيل، قرََّر وهكذا النقود). منفعة عن الرابع الفصل يف
حتى دون القرار هذا يتخذ أن استطاع أنه يبدو بل كو، مع املقايضة مصلحته من أن

املنطق. إىل بالنسبة ا مهمٍّ يكن لم بداخله الذي فاملبلغ به؛ الخاص املظروف فتح
انتَهَز لذا بيل؛ يقايض أن مصلحته من أنَّ إىل وانتهى التفكري نفس راَوَده كو لكن
منهما وكالٍّ اآلَخر، موقف نفس يف منهما كالٍّ إن املقايضة. بيل اقرتح عندما الفرصة
عليه بأن مقتنع منهما وكالٍّ صحيح، بأسلوب واملنافع االحتماالت َقيَّم قد أنه يعتقد
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كالهما يكون أن يمكن فهل املنطق؛ لقوانني امتثََل كَليْهما أن الواضح ومن املقايضة،
ِلكو خسارة هو بيل مكسب أن يعني ما النهاية؛ يف صفرية لعبة هذه صواب؟ عىل
بالرغم خطأ، عىل أحدهما يكون أن بد ال كالهما، يفوز أن يمكن ال لذا صحيح؛ والعكس
ليس ظاهريٍّا. الشكُّ إليها يرقى ال التي املنطقية السلسلة بنفس مرَّ منهما كالٍّ أن من
سيفوزان؛ بأنهما طرفاها يقتنع منافسٍة يف املنطقية» «الناحية من خطأ بالطبع هناك
هذه يف يُفرتَض لكن والحروب، الحب، وعالقات الرياضة، يف األحيان أغلب يف يحدث فهذا

التناقض. هو وهذا بعقالنية؛ فان يترصَّ الالعبنَي أن الحالة
طفًال عاِنْق الشاي، من قدًحا أَِعدَّ املزيد، تقرأ أن قبل جيًدا فكِّْر الحل؛ إىل نأتي واآلن
عن مرموقة صحف يف الصحيحة غري املقاالت من العديد نُِرش لقد لك؛ مميًزا صديًقا أو

التفكري. من قليًال يستحق فهو لذا املوضوع؛ هذا
الحصول احتمالية أن اعتقَدا حينما الكربى الخطيئة وكو بيل من كلٌّ ارتَكَب لقد
لقد ذلك. بعد أم وفتحها املظاريف توزيع قبل سواء هي، كما ظلَّْت الكربى الجائزة عىل
أنه تماًما الصحيح من فإن لذا إياهما؛ يسلِّمهما أن قبل بحرٍص املظروفني الجني خلط
هذا لكن الكربى، الجائزة عىل للحصول متساوية فرصة العب لكلٍّ كان التوزيع، «قبْل»
هناك تزال ال أنه إىل وينتهي مظروفه إىل ينظر أن يمكن كو أو بيل من أيٍّا أن يعني ال
األصغر. النصيب بداخله يحمل يده يف يحمله الذي املظروف يكون ألْن متساوية فرصة
دوالر، ١٠٠٠٠ أكان سواء يمنحه، أن الجني قرََّر ما أيٍّا النحو. هذا عىل األمر يف فكِّْر
متساويتني غري لحزمتني الغنيمة َم قسَّ أن فبمجرد دوالر، (مليار) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أم
هنا، مشكلة ثمة ليس األخرى. أو واحدة عىل بيل يحصل أن املحتمل من بات وخلطهما،

مختلفة. القصة صارت وُفِحصت، املظاريف ُوزِّعت أن بمجرد لكن
البنكي الحساب حجم عن اإلطالق عىل فكرة أيُّ كو أو بيل لدى ليس أْن تذكَّْر
كرمه؛ مستوى عن حتى أو الصغرية)، بأرسارها تحتفظ السويرسية (فالبنوك للجني
يف يريانه ما هو األرجح عىل يعرفاه أن يمكنهما ما وكل ِلذَاته، بشهامته يحتفظ فهو
دوالر، ١٠٠٠٠٠ ب شيك عىل وعثر مظروفه يف بيل نَظَر إْن لذا الصغريين؛ مظروَفيْهما
٥٠٠٠٠ عىل كو حصل ما إذا الجني: لسخاء احتمالني هناك أن بالفعل يعرفه ما فكلُّ
،٢٠٠٠٠٠ عىل كو حصل إن «لكن» دوالر، ١٥٠٠٠٠ وهبهما قد إذن الجني فإن دوالر،
لذا األصغر؛ املبلغ عىل بيل) (أي هو وحصل دوالر، ٣٠٠٠٠٠ وهبهما قد الجني يكون
أم األصغر النصيب عىل حصل قد كان إْن ليست يقدِّرها أن عليه التي االحتماالت فإن
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قد الجني كان إذا ما بل التوزيع)، قبل متساويًا مبلًغا كان (والذي معني مبلغ من األكرب
لدى وليس البدائل، من مختلفة مجموعة تلك دوالر. ٣٠٠٠٠٠ أم دوالر ١٥٠٠٠٠ منح
أن افرتض ما إذا إنه بل متساوية، احتماالتها أن يصدق كي اإلطالق عىل سبٍب أيُّ بيل
الجني يكون أن أي األسوأ؛ يفرتض أن األفضل فِمن كرمهم)، (أو الجن لثروة ا حدٍّ هناك
يقنع أن وعليه األكرب الرزمة يحمل أنه املرجح من لذا األصغر؛ املبلغ لتفضيل ميًال أكثَر

األساس. يف يعتقده كان ملا النقيض هو وهذا لديه، بما
٣٠٠٠٠٠ أو دوالر ١٥٠٠٠٠ ال إن حتى الثراء شديدو الجن أن بالطبع يعتقد قد
يف فكََّر كما تقريبًا متساوية بالفعل فاالحتماالت لذا إليهم،؛ بالنسبة الكثري تعني ال دوالر
ال أنه السيئ األمر لكن للمقايضة. يلجأ أن أخرى مرة املنطقي من ويكون األول، املقام
ببساطة ألننا الدوالرات؛ مليارات أو ماليني إىل بالنسبة ذلك، ترديد يف يستمر أن يستطيع
صحيًحا. واحًدا يكون أن «يجب» االحتماالت كل ومجموع احتمالية، عن هنا نتحدَّث
خْرَقه. الجنيُّ حتى أَْو كو أَْو بيل يستطيع وال االحتمالية، قوانني من أسايس قانون فهذا
أن يمكن فال عنه، نتحدَّث الذي النقود قدر كان مهما واحدًة، االحتماالت كلُّ كانت وإن
وكو، بيل ِمن كلٍّ عىل «يجب» أنه يعني هذا صحيًحا. واحًدا النهاية يف مجموعها يكون
وميله الجني ثروة لحدود التقييم من نوًعا يُجريَا أن عقالنية، قرارات اتخاذ يف رغبَا إذا
فسيتخذ جائزته، بحجم التقييم ذلك ويَُضاِه األفضل بالشكل ذلك يفعْل وَمن للسخاء،
أن يحتمل فسوف مظروفه، يف األصغر املبلغ يحمل وَمن املقايضة، بشأن األفضل القرار

. منطقيٌّ مجمله يف وهذا للمقايضة، استعداًدا أكثر يكون
إىل بالنظر ال، األرجح عىل الفعلية؟ االحتمالية بشأن ُمِحقٌّ منهما أيٌّ هل لكن
تماًما بعُد؟ ماذا لكن الخريية. ودوافعهم البنوك يف الجن بحسابات املحدودة خربتهما
والحجة قرار، أفضل يتخذ َمن هو تقييٍم بأفضل يقوم َمن الواقعية، الحياة يف كما
ببساطة؛ مضلِّلة كانت املظاريف توزيع عند متساويًة كانت االحتماالت بأن األساسية

زائفة. حجة كانت لقد البدائل. من الخطأ املجموعة تقارن فهي
واضًحا تكون أن عليك االحتمالية، عن تتحدَّث عندما أنك وهو هنا، مهم درس هناك
إما أنه هي ا حقٍّ متكافئًة كانت التي واالحتماليات احتمالياتها. تقارن التي البدائل بشأن
يعود ال التوزيع، عملية انتهاء بمجرد لكن الضخم، املظروف عىل سيحصل كو وإما بيل
قراٌر اتُِّخذ ألشياءَ احتماالت ألي معنًى يوجد وال البدائل، من املجموعة لتلك وجود هناك
أو الخيارات وتتغريَّ األحداث، ف تكشُّ مع رسيًعا االحتماالت تتغريَّ إذن بالفعل؛ بشأنها
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االحتماالت إىل بالنسبة الخيارات أصبحت املظاريف، ُوزِّعت أن فبمجرد وهكذا. تُستبَعد،
الذي الشخص وليس الجني، وزَّعها التي النقود قدر بشأن خيارات بمنزلة القائمة

النقود. عىل حصل
تُستدَرج أن السهل من أنه هو املستفاد والدرس حقيقي، تناُقض إذن هناك ليس
وبني الخيارات، من ملجموعة الحقيقة) معرفة (قبل البديهية االحتماالت بني الخلط نحو
املجموعتان تكون أن ويمكن أخرى. ملجموعة الحقيقة) معرفة (بعد تابعة احتماالت
الخيول بينما السباق يف تراهن بأن سباٍق مضماِر أيُّ لك يسمح لن تماًما. مختلفتني
لكن نذكره، أن امُلخِجل من أنه لدرجة وواضًحا بديهيٍّا األمر يبدو ُمِرسعًة؛ الطريَق تشقُّ
ذلك يكون أن املحتمل من النقطة: لهذه َوْلتنتِبْه الفصل. هذا يف التناقض أصل هو هذا
الفرصة هي فاالحتمالية لالحتماالت؛ الشائع االستعمال إساءة يف شيوًعا األخطاء أكثر
ملعرفة بحاجٍة وأنت األخرى، املحتملة األحداث من بحر وسط واحد حدث لوقوع النسبية

صحيح. نحو عىل االحتمالية استخدام أجل من كَليْهما
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قيمة وضع من تمكِّننا ما، طريقٍة عىل تنطوي حاالٍت تناولناه ما معظم كان اآلن حتى
أو دائًما عمليٍّا ليس لكنه فعله، بإمكاننا يكون عندما رائع أمر هذا القرار؛ نتائج عىل
موارد لديك كانت إن الحاالت. بعض يف رضوريٍّا يكون ال قد إنه حتى بل ممكنًا، حتى
األبناء إرسال أو يخت رشاء يف ستستخدمها كنَت ما إذا تقرِّر أن وتحاول محدودة
التزامك. موضع تعرف لكي ل ومفصَّ دقيق بتحليل تمرَّ أن عليك يتعنيَّ فال الكلية، إىل
موعد، كاختيار القرار؛ لصنع تماًما مناسبًة البسيطة التفضيالت فيها تكون أوقات هناك
زوٍج أيِّ بني االختيار يكون عندها املربد؛ من خفيفة وجبة تناُول أو كتاب، قراءة أو
بهذه االنتخابات نتناول ونحن التصنيف، أِي له؛ تفضِّ ا ممَّ ببساطة نابًعا الخيارات من
بني تفضيالتهم مجرد من أكثر يشء عن وا يعربِّ أالَّ الناخبني من نطلب عندما الطريقة
حيث النسبي؛ التمثيل من دة معقَّ أنظمة أو عدة متنافسون هناك يكون قد املرشحني.
ما نادًرا لكننا مفيدًة، تكون أن يمكن التي املعلومات كلَّ البسيط االختيار ر يوفِّ ال
املصوِّتني نسأل فنحن التايل)؛ الفصل يف هذا عن (املزيد املتحدة الواليات يف نستخدمها
جونز. عن ِلسميث تفضيلهم «مدى» عن وليس جونز، عن سميث لون يفضِّ كانوا إذا ما
(أحيانًا بحماس. ُمِنح الذي الصوت قيمة نفس له بفتور ُمِنح الذي االنتخابي الصوت إن
الرأَي يعتنق كان إذا ما االستفتاء عليه يُجرى الذي الشخَص االستفتاءات منظِّمو يسأل
يف ليس ولكن االستفتاء، يف إضافية نقاًطا يحصد وهذا قويٍّا، اعتناًقا اختاره الذي
تفضييل، اقرتاع يف النهاية يف األصوات عدَد نجمع عندما أننا هذا كل من واألسوأ اقرتاع.)
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لألقلية يمكن لذا فائز؛ لدينا دام ما الفائز املرشح أصوات أغلبية حجَم نستقطع فإننا
شغب، أعمال أو عصيان أو ثورة اندالع حالة يف املنصاعة األغلبيَة تهزم أن املتحمسة
عىل حصل بأنه دائًما الفائز املرشح ِعي يدَّ سوف (بالطبع انتخابي اقرتاع يف ليس ولكن
ُجِمعت قد األصوات كانت أو وضعيًفا، ضئيًال فوزه هامش كان مهما شعبي»، «تأييد

سليم). غري بشكل
للنقاش؛ عرضًة تكون بالكاد فإنها فردي، حكم أو ذوق مسألَة التفضيل كان إذا
أنجلوس لوس فريق عىل َكبس شيكاجو فريَق ل يفضِّ إنه ويل جورج يقول فعندما
من ولكن القاعدة، عن شذوذه من ب يتعجَّ أن للمرء يمكن سابًقا)، (بروكلني دودجرز
السؤاِل طرِح مسألِة مجرَد تكون قد ما فرٍد تفضيالت تحديد إن تجادله. أن العبث
هو وهذا بسيطًة؛ مسألًة ليست الناس من «مجموعة» تفضيالت تحديد لكن الصحيِح،

االنتخابات). فيه (بما االجتماعي الخيار جوهر
تصنيفاتنا، أو تفضيالتنا، كانت إذا كريم اآليس نكهة اختيار مشكلة ذََكْرنا لقد
فقد — متعدية غريَ العالقاُت تكون أن يف عقالني غري يشء هناك ليس متعدية. غريَ
يؤدِّي لكنه — الخيارات من زوج كلِّ مقارنة عند مختلفًة معايريَ ببساطة نستخدم
(الناخبني الفرديني القرار صناع بني يكون عندما حتى القرار، صنع عملية تعقيد إىل
قوائم لديهم أْي — فرديٍّ نحٍو عىل متعدية عالقة املثال) سبيل عىل اللجان أعضاء أو
التفضيل قوائم صياغَة نحاول عندما جديدة مشكالت تظهر — وواضحة بسيطة تفضيل

ملجموعة. تفضيالت قائمة شكل يف الفردية
كوندورسيه. ومشكلة التصنيفات مشكلة هما هنا سنتناولهما اللتان واملشكلتان
وتتناول جماعية، تصنيفات إىل الفردية التصنيفات تحويل كيفية مسألة األوىل تتناول
عىل املتعدية التفضيالت من مجموعة بتجميع تقوم عندما أنه وهي مهمًة؛ حقيقًة الثانية
الفكرة إن الواقع يف متعديًة. النتيجُة تكون ألن داعي فال جماعي، تصنيف يف فرديٍّ نحٍو
أو فردي تصنيف نقول عندما التوضيح، قبيل ومن قليل، بعد سنرى كما ذلك من أقوى
يكونون قد والذين بالتصنيف، يقومون َمن بل املصنفة؛ البنوَد نِصُف ال فإننا جماعي،

مجموعاٍت. وإما أفراًدا إما
األبدية املشكلة ونواجه الجامعات، إحدى يف التدريس هيئة يف أعضاء أننا لنفرتض
منحة َمنْحهم َوْلنَُقْل، ما؛ بشكٍل تكريمهم أجل من الطالب بني من باالختيار الخاصة
جديرين، مرشحني يكونوا لكي لهم يؤهِّ بما جيدة سجالت ذوي طالب عدة هناك دراسية.
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السهل من ليس بينهم. من االختيار مسئوليَة عاتقهم عىل التدريس هيئة أعضاء ويَحمل
الدراسية الدورات يف املمنوحة الدرجات مجرد من أكثر تتضمن فالجودة الطالب، تصنيف
يف الطالب شخصية أو البسيطة) الدراسية الدورات سوى يأخذون ال الطالب (بعض
األستاذ ووظيفة األساتذة). مداهنة يف ألقىصحدٍّ ماهرون الطَّلبة (بعض الدرايس الفصل
من متنوعة مجموعة خالل من للطالب الفعلية واإلمكانات الجودة تقييم هي الجامعي
للتقييم قابًال يكون أن يمكن منها وقليٌل التصنيف، يف جميعها تساهم التي األدلة
هيئة أعضاء من عضو كلِّ مطاَلبِة سوى اختياٌر هناك يكون ال ما غالبًا لذا العددي؛
استخدام محاولة ثم ما، ذاتيٍّ معياٍر خالل من بالرتتيب الطالب بتصنيف التدريس
من قائمة كلُّ ستكون بالطبع املكرمني. الختيار منطقيٍة بطريقٍة الفردية التصنيفات
نفسها. عىل منغلقًة قائمة كلُّ تكون أن ينبغي فال متعدية؛ التدريس هيئة أعضاء قوائم
توجز نتيجة إىل منطقية، قوائم بجمع الخاصة املنطقية الطريقة تلك دائًما ستؤدِّي هل

إطالًقا. للمجموعة؟ املنطقية الفردية اآلراءَ بمنطقية
القرن يف عاش رياضيات وعالم إنجليزي قس وهو دودجسون، لودفيج تشارلز َكتب
رواية مؤلف كارول لويس املستعار االسم تحت ملعظمنا أكثر معروف (وهو عرش التاسع
كان املوضوع. هذا عن البحثية األوراق من مذهلة مجموعًة العجائب»)؛ بالد يف «أِليس
مهمة وهي كليته، ملبنى جرس برج اختيار مشكلة هو باألساس املوضوع لهذا دفعه ما
الطالب اختيار مشكلَة ليشمل اهتمامه نطاَق عت وسَّ ولكنها اللجان، إحدى بها كلَّفته
إليه يسعى ما كلُّ كان هنا. سنستخدمها التي الحالة وهي بعينها، تكريمات أجل من
املتعدية العالقات مشكالت يَِعي كان املهمة؛ ألداء مبهمة وغري عادلة وسيلة إيجاد هو
مقبولة طريقة ابتكار يف الرياضية مهاراته استخدام بمقدوره أن يعتقد كان لكنه جيًدا،
اختيار هناك وليس ممكنًا، يكن لم ذلك أن وغضبه، دهشته أثار ما كان لكن للتصويت؛
وسنستعرضه املثال، إليك األول. دودجسون بمثال باالستعانة األمر استعراض من أفضل

بطريقته.
(الطالب)، مرشحني وأربعة التدريس)، هيئة (أعضاء ناخبًا عرش أحد هناك
األول املركز أصوات بعدِّ سنبدأ األفضلية. لرتتيب وفًقا املرشحني ناخٍب كلُّ وسيصنِّف
مع مشكلًة فردي ناخب أيُّ يواجه ال بعُد. فيما كلها التصنيفات إىل نعود ثم فقط،
هناك ليس ج، عىل أ ل يفضِّ فهو ج، عىل وب ب، عىل أ ل يفضِّ كان فإن املتعدية؛ العالقة
أغلبية عىل الحاصل املرشح هو والفائز للتفضيالت، فعيل ترتيب هناك بل أالعيب، أي
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كما جاءت الفردية التصنيفات أن لنفرتض األمر. يف ما كل وهذا األول، املركز أصوات
ج، ب، أ، املرشحني: عىل ويُطَلق واحد، لناخب التصنيف قائمَة عمود كلُّ يمثِّل حيث ييل؛

د:

د ج ج ج ب ب ب ب أ أ أ
أ أ أ أ أ أ أ أ ج ج ج
ج د د د ج ج ج ج د د د
ب ب ب ب د د د د ب ب ب

ولم أصوات، بأربعة ب املرشح انتُِخب فقط، األول املركز أصوات عدِّ لقاعدة وفًقا
الواضح من لكن األول، املركز إىل بالنسبة أصوات ثالثة من أكثر عىل آَخر أحد أي يحصل
أنه عىل صنََّفه األفضل أنه يعتقد لم فردي ناخب فكل فظيعًة؛ مشكلًة يمثِّل ذلك أن
عنه سيئًا رأيًا يحملون األشخاص معظم لكن بالفعل، معجبون له — اإلطالق عىل األسوأ
أصوات كانت إن االعتبار يف ذلك يؤخذ لن ما. مغًزى يحمل أنه املفرتض من وهذا —
بكل ب املرشح ونقارن لألمام، خطوة نخُط دعونا لذا يهم؛ ما فقط هي األول املركز
يف لونه. يفضِّ الذين الناخبني عدد عن ونتساءل بالتناوب، اآلخرين املرشحني من مرشح
النقاط بنفس اآلخرين املرشحني من مرشح «كلِّ» أمام ب يخرس املباِرشة املقارنات تلك
لقد ناخبني). سبعة تقييم يف أخريًا حل إذ واضح؛ (هذا أربع إىل سبع بني املرتاوحة
من مرشح أيَّ عليه لون يفضِّ الناخبني أغلبية لكن األول، املركز أصوات بأغلبية فاز
يصلح. ال أنه يعتقدون األشخاص فمعظم لألمر، تحليلك كان ما وأيٍّا اآلَخرين. املرشحني
بعد املعلومات من العديَد تخرس إنك هذا. دودجسون قال وقد منطقيٍّا، ليس انتخابه إن

فقط. األول املركز أصوات
اختار لقد اتساًعا؟ أكثر معايري خالل من ا حقٍّ األفضل يبدو املرشحني من أيٌّ لكْن
من ناخب كلُّ الثاني املركز يف واختاره األول، املركز يف أ املرشح الناخبني من ثالثٌة
اختياًرا يبدو فهو لذا الثاني؛ املركز من أقل مركٍز يف أحد يصنفه ولم اآلخرين، الناخبني
املرشحني من واحد كل مع مباِرشة منافسات يف أيًضا «فاز» وقد باإلجماع، منطقيٍّا
بني مباِرشة مقارنة ويف ب. املرشح كخسارة قاطًعا فوًزا ليس أنه من بالرغم اآلَخرين،
إعادٍة جولِة أي ويف أ. املرشح ناخبًا عرش األحد من سبعٌة َل فضَّ ب، واملرشح أ املرشح
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بعض ويف األجنبية الدول من العديد يف القانون هو (هذا لألصوات حصًدا اثنني أعىل بني
ساحًقا. فوًزا أ يفوز األمريكية)، والواليات البلديات

إعادة، جولة استخدمنا أو مطلقة، أغلبية لديه الفائز أن عىل منا صمَّ لو حتى
نفس باستخدام املساواة. عدم إىل يؤدِّي أن يمكن والثالث الثاني الخيارين تجاهل فإن
األول، املركز أصوات عىل حصَال اثنني أعىل بني إعادٍة جولَة نتخيَّل أن يمكننا الجدول
قسمت ود ج املرشحني إىل ذهبت التي األربعة األول املركز أصوات وأن وب، أ وهما
وهكذا رصيحة، مطلقة أغلبية عىل ب سيحصل هنا وب، أ املرشحني بني بالتساوي
آمالهم خابَْت الذين ود ج ناخبي كل كان لو أخرى، ناحية ومن اإلعادة. جولة يف سيفوز
بأن (علًما األصوات هذه كل عىل أ لحصل وب، أ بني سابًقا تفضيالتهم عىل صوَّتوا قد
أن شأنها من إعادٍة جولَة فإن لذا الفوز؛ ق وحقَّ االقرتاعات)، هذه كل يف أخريًا حل قد ب

املبارش. األول املركز تصويَت تتجاوز معلومات بالفعل تقدِّم
بالتساوي؛ الناخبني كل تحيص أن يف ترغب أنك تذكَّْر يبدو. ا ممَّ أسوأ األمر إن بل
الناخبني من العديد خلط ما إذا النتيجة نفس عىل تحصل أن تريد بالقطع فأنت لذا
عىل أ للمرشح الناخبني عدد نفس بتفضيل انتهت كلها العملية لكن تصويتهم، أوراَق
الناخبني، بهوية تهتم ال كنَت إن أخرى، بعبارة قبُل. من األمر كان كما وهكذا، ب املرشح
عدد تحديد يف تتمثَّل أرقام، ستة خالل من التصويت يف التفضيالت إيجاز فيمكن
بكيفية تهتم أالَّ وعليك وهكذا، … د عىل ج حت ورجَّ ب، عىل أ حت رجَّ التي األصوات
تعبري بحسب يكتنفه، األمر وهذا الناخبني. اقرتاع بطاقات بني التفضيالت هذه توزيع
التي املمكنة األساليب عدد يف فكَّرت (إذا عديدة. تخطيط مشكالت الرياضيات، علماء
التي الطريقة نفس تجد أن يمكنك االقرتاع، هذا مثل يف األصوات بها تديل أن يمكن
جميعهم ناخبًا، عرش أحد وجود فمع الثالث؛ الفصل يف البوكر أيادي إىل بالنسبة اتبعناها
بها. يخرج أن يمكن مختلفة طريقة ٣٨١٢١٢٩٢ ب االقرتاع هذا فسينتهي مجهولون،
وهكذا، ب عىل أ لنقل يفضلون، الذين الناخبني عدد كم هو ا حقٍّ يهمك ما كل كان إن لكن
فهناك إذن مرشحني.) ألربعة املحتملة الستة األزواج تصنف أرقام ستة سوى يوجد فال
التفضيالت، قائمة نفس إىل يؤدي الذي أعاله الجدول مثل املمكنة؛ الجداول من العديد
عىل مثاًال دودجسون أعطى وقد مختلفة، بقواعد لالقرتاع مختلفة نتائج يولِّد هذا ومع

ذلك.
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عرشة (مثال: السابقة التفضيالت قائمة نفس إىل «تماًما» يؤدِّي الجديد الجدول إن
مجموعة أي خالل فمن هذا ومع قائمة)، كل يف د عىل أ يفضلون عرش األحد الناخبني من
قبُل، من سيخرس كان االقرتاع. هذا يف تأكيد بكل أ املرشح سيفوز املنطقية، القوانني من

التصنيفات. هو يهمك ما كلُّ كان إذا املعلومات نفس فهي هذا ومع
أسوأ استبعاد وهي: الخيارات؛ من املعتادة املتنوعة املجموعة دودجسون َل تأمَّ
ثمة ليس أنه إىل النهاية يف خلص لكنه وهكذا؛ الثانية، الجوالت مرة، كل يف املؤدين
من االختيار القرار صانعي من العديد عىل يكون عندما الفائز الختيار ُمرضية وسيلة
مساهمته لكن هنا، حتى نذكرها لن معينة لوسيلة بتفضيٍل وانتهى خيارات، عدة بني
التعدِّي. مشكالت دون وهذا بالفعل، ينجح يشء من ما أنه حقيقة يف تمثََّلْت الحقيقية

حتى متعدية، غري تكون أن يمكن مجموعة أي أن أيًضا سنوضح بأننا وعْدنا لقد
التصويت أنظمة سياق يف بعُد، فيما أكرب دوًرا هذا سيلعب ذلك. غري أفرادها يكون عندما

هنا. بسيًطا ملمًحا نأخذ دعونا لكن ِألرو، االستحالة نظرية سياق ويف
إىل تؤدِّي التي خيارات، وثالثة ناخبني ثالثة يف املتمثِّلة الحاالت، أبسط لنتأمْل
أبسط يشء هناك يكون أن يمكن ال نستخدمها. كنَّا التي الجداول مثل تفضيالت جدول

ذلك. من

ج ب أ
أ ج ب
ب أ ج

ضمنَّا قد نكون األعمدة، أحد يف الخيارات بداخله نكتب الذي الجدول إعداد بمجرد
يفضل األول الناخب املثال، سبيل فعىل التعدِّي؛ مع مشكلة يواجه فردي ناخب من ما أنه
تفضيالته لكن ذاته، مع تماًما متسق ناخب كل إن ج. عىل أ يفضل وبذلك ب؛ عىل أ
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بحيث الشعبية؛ بالديمقراطية برباءٍة نؤمن أننا افرتْض واآلن فقط. وحده شأنه الخاصة
ثالثة من ناخبنَْي أن نرى نحن التفضيالت. هو به نهتم ما وكل بالقطع، األغلبية تحكم
وناخبنَي ج، عىل ب الن يفضِّ ثالثٍة من ناخبنَي أن نرى بينما ب، عىل أ الن يفضِّ ناخِبني
ممكن. قرار هناك يكون أن دون مفرغة دائرة يف يوقعنا ا ممَّ أ؛ عىل ج الن يفضِّ ثالثٍة من
ال عندما حتى الجماعية القرارات يف تَظهر خبيثة مشكلًة تَُعدُّ التعدي عدم فعالقة إذن

اإلطالق. عىل مشكلة أيَّ املجموعَة يكوِّنون الذين األفراُد يواجه
تنفيذها، من سهولًة أكثر التصويت ديمقراطية عن الحديث أن هي واملحصلة
ذوي للمشاركني مناسبًة فرصًة تقدِّم التصنيف أنظمة يف الكامنة الغامضة والتفاصيل
من مجموعة أي داخل عادلة اختيار عمليَة سيصبح كان ما بنتائِج للتالعب الدهاء
فمن االنتخابية، الخطب يف الشعب» «إرادة عن الحديث كل من وبالرغم القوانني.
نفسك تعلن أن األيرس من اإلرادة. تلك هي ما تحدِّد أن — املستحيل من بل — الصعب
أن عن قبُل) من ذكرنا كما ذلك، تفعل لم املتحدة الواليات أن من (بالرغم ديمقراطيٍّا
مشكالت من النوع هذا يف أكرب بعمٍق نخوض أن علينا أن الواضح من اإلعالن. ذلك تنفذ

رسيًعا. سنفعله ما وهو القرار،
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التصويت

السيايس العالم عىل ا حقٍّ األخري الفصل يف عنها ثنا تحدَّ التي املشكالت كل تنطبق هل
كتابة عند انتخابات أحدث (وكانت ١٩٩٢ لعام الرئاسية االنتخابات منََحت النزيه؟
وأصوات الشعبية األصوات من التالية النَِّسَب الرئيسيني الثالثة ِحني املرشَّ السطور) هذه

االنتخابي: املجمع

انتخابية أصوات شعبية أصوات املرشح

٦٩ ٤٣ كلينتون بيل
٣١ ٣٨ بوش جورج
٠ ١٩ بريو روس

ثلثي من بأكثر املتحدة للواليات رئيًسا كلينتون بيل انتُِخب دستورنا، وفق إذن
التصويت نصف من أقل عىل حصل قد أنه نجد وباملقارنة االنتخابي، املجمع أصوات
السكان ُخمس حوايل له فضَّ الذي بريو، روس أما تماًما. مختلف وهذا بكثرٍي، الشعبي
اإلطالق. عىل االنتخابي املجمع أصوات من أيٍّ عىل يحصل فلم االنتخاب، لهم يحقُّ الذين
َلْت وُعدِّ ،١٧٨٩ عام يف الصادر األصيل الدستور إىل تاريخها يعود التي القوانني، إن
أصوات أغلبية عىل يحصل الذي للمرشح املنصَب تمنح عاًما، عرش بخمسة ذلك بعد
يحصل لم فإذا املرشح؛ هذا مثل هناك كان إْن نصفها)، من (أكثر االنتخابي املجمع
د معقَّ إجراء عىل يحتوي الدستور فإن االنتخابي، املجمع أصوات أغلبية عىل مرشح أي
شعبيٍّا. أم انتخابيٍّا تصويتهم أكان سواء الناخبني، أيدي بني من تماًما االختياَر ينتزع



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

من وبالرغم اإلجراء.) هذا خالل من كرئيس األوىل واليته بفرتة جيفرسون توماس (فاز
ذاتها حد يف تالشت للناخبني الفردية الشخصية فإن الدستور، كاتبو عه يتوقَّ لم يشء أنه
ويف الواليات. معظم يف االقرتاع أوراق يف حتى ُمدَرجًة أصواتهم تَُعْد ولم الوقت، بمرور
فقط ونادًرا حزبهم، مرشح بدعم ويتعهدون كمجموعات، يعملون تقريبًا الحاالت كل
من فردي صوت كل أن هي املباِرشة والنتيجة د. التعهُّ هذا يخالف ناخب هناك يكون ما
يمكن بينما الوالية، تلك يف الفائز املرشح إىل يذهب معيَّنة لوالية االنتخابي املجمع أصوات
األغلبيات تكتسح أن بالسكان مزدحمة والية يف الشعبي التصويت من ضئيلة ألغلبية
تأثري أي لديهم ليس ما واليٍة يف الخارسون والناخبون األصغر. الواليات يف الضخمة
املؤقتة ناخبيهم قائمة خرست عندما فرصتهم خرسوا فقد الرئيس؛ اختيار عىل إضايف
كل عىل يحصل «الفائز نموذج عن ومني نرباسكا واليتَْي سوى تَِحد لم هذا كتابة (وقت
من ضئيلة نسبة عىل حاصل ملرشح (١٩٩٢ عام حدث (وقد املمكن من لذا األصوات»)؛
الحالة تلك (يف االنتخابي املجمع أصواِت أغلبيَة يحصد أن البالد عرب الشعبي التصويت
عندما دائًما) (وليس عادًة تاريخنا، يف مرة عرشة ستَّ ذلك حدث وقد عظمى). غالبية
انتخابات ففي األساسيني؛ املرشحني من الشعبية األصواَت ثالٌث سيايسٌّ حزٌب يسحب
ويف فقط واليات ثالث يف الشعبي التصويت أغلبية عىل كلينتون بيل حصل ١٩٩٢ عام
رأسه. مسقط وأركنسو ونيويورك، ماريالند، هي: الواليات وكانت كولومبيا، مقاطعة

بها، يفكِّرون عقوًال للناخبني أن يقصدون كانوا الدستور واضعي أن من بالرغم
الحالة هي تلك تكن لم السياسية، األحزاب ركب يف يسري ُمغيَّب قطيع مجرد وليسوا
الناخبني؛ اختيار كيفية حتى يحدِّد ال فالدستور االستثناءات). من قلٍة (مع طويلة لفرتة
ويبدو النظاَم. الوالية ترشيُع يحدِّد أن لرشط إال تخضع وال أنظمتها، تحدِّد والية فكل
هيئة إىل املهمَة الترشيعية الهيئُة ل تخوِّ أن الدستوري غري من يكون لن أنه ظاهريٍّا
فريق إىل أو القدم، كرة لفريق للحظ الجالبة التعويذة إىل أو الوالية، جامعة يف التدريس
الدستورية، بعدم للقضاء العليا املحكمة عىل نعتمد أن يمكننا (اهدأ، نفسه. القدم كرة

الحقائق.) عن النظر بغضِّ
األصيل الدستور َد حدَّ فقد النواب؛ ومجلس الشيوخ مجلس إىل بالنسبة األمر يختلف
واضعي لكنَّ «انتخاب»، كلمة تُستخَدم (لم ممثِّليها من ممثٍِّل كل الوالية أهل يختار أن
كان أخرى، ناحية من أذهانهم). يف الشعبي االختيار من نوٌع لديهم كان الدستور
اختيار يتم كان التي الترشيعية، الهيئة جانب من يتمُّ الشيوخ مجلس أعضاء اختيار
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جهًدا كان لقد معينة. حدود يف اختيارهم، يف الوالية رغبة كانت مهما بدورهم، أعضائها
أعضاء اختيار يف املبارشة العامة املشاركة فوا يخفِّ لكي املؤسسني اآلباء جانب من واضًحا
مجلس ألعضاء الشعبي االختيار يدعم لكي بعُد فيما الدستور ُعدِّل لكن الكونجرس،
احتماليًة هناك أنَّ السابق الفصل من ويتضح االنتخاب، طريق عن وتحديًدا الشيوخ،

الجماعي. االختيار تعريف يف للتالعب كبريًة
النوع هذا التخاذ طريقة «أفضل» مشكلة مع طويًال السياسة علماء جاَهَد لقد
مبارش تصويت خالل من دة املعقَّ العامة رغبات تحديد الصعب من حيث القرار؛ من
بعض له يكون قد بكفاءة وظيفتها تؤدِّي لحكومٍة االحتياج أن كما ال، أو بنَعم وبسيط
الة، فعَّ غري حكومات ذات ُدَوًال يعرف (جميعنا املبارشة. العامة رغبات عىل األولوية
كلُّ يُدِيل أن عىل األصيل الدستور نصَّ لقد ال.) أم هكذا كنَّا إْن حول منقسمة واآلراء
اختياره يتم األغلبية أصوات عىل والحاصل الرئاسية، االنتخابات يف ِالسمني بصوته ناخب
من إنصاًفا أكثر األوىل للوهلة ذلك يبدو قد نائبه. يُكن الثاني املركز يف يأِت وَمن كرئيس،
غري متنازعة حكومة إىل يؤدِّي أنه واضًحا بات ما رسعان لكن ببساطة، األقلية حرمان
بانتخابات بدأ والذي الحايل، نظامنا إىل يؤدِّي لكي رسيًعا الدستور تعديل وتمَّ الة، فعَّ
رئيًسا كلينتون بيل أو الرئيس، نائب كارتر وجيمي رئيًسا ريجان رونالد (تخيَّْل .١٨٠٤
الرئيس؛ نائب هوفر وهريبرت رئيًسا روزفلت فرانكلني أو الرئيس، نائب بوش وجورج
لقد الدستور. صياغة يف للغاية القليلة األخطاء أحد تلك كانت للذهن.) مربك أمر هذا

رائعني. ألشخاص رائًعا إنجاًزا تمثِّل الوثيقة تلك كانت
اتخاذ «قبل» أهدافك معرفة أهمية حول الكتاب هذا خالل كبريًة جلبًة أحدثنا لقد
َد نحدِّ أن جميًعا، ملصلحتنا الحكمة، غري من لعل رئيس؟ اختيار يف هدفنا ما القرارات.
ال التي الحكومة أن املشاع» «مأساة قصة أوضَحْت فقد فيها؛ مبالغ بدقٍة الشعب إرادَة
سيئة قرارات إىل تؤدِّي أن يمكن للشعب الفردية للرغبات ترجمة مجرد من أكثر تكون
الذاتية املصلحة أحيانًا عليه نطلق ما نحو متَّجًها فرديٍّ صوٍت كل كان لو حتى للجميع،
فقط، الذاتية بمصلحتهم يهتمون مَلن حتى سيئًة تكون قد القرارات تلك ومثل املستنرية،
هناك هذا، جانب إىل عرش). الرابع الفصل يف هذا إىل (سنعود ال أم مستنرية أكانت سواء
حاَش — قادة لدينا يكون أن يف نرغب قد إننا بل مشرتكة، قرارات سيتخذون منَّا العديد
تضمُّ الحديثة الديمقراطيات كل فإن لذا بيننا؛ املتواجدين العاديني من كفاءًة أكثر — هلل
َمن تأثري عن ما، حدٍّ إىل القرار، صناع تعزل التي التمثيلية، الحكومة أشكال من شكًال
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هذا من مستًوى تحقيق إىل يهدف بنا الخاص الدستور وكان الشعب. وهو أال يختارهم؛
يُحَمد ال بتداعيات الرسيع الجماهريي االتصال من الفرتة هذه يف يتالىش لكنه العزل،
أن خشيَة ناخبيهم، رغبات لتحديد االقرتاع عىل كبري بشكل اآلن النوَّاب ويعتمد عقباها.
جودَة الحكومات اختيار عند القرار صنع عمليُة وتحدِّد محتمًال، واحًدا مقرتًعا يُغِضبوا

الحق. لوقت ندَِّخرها عميقة مسائل وهذه الحكومات، تلك يف القرار صنع
يف عليه يُطَلق بما الكاتب هذا مرَّ لقد املعضلة؛ تلك توضح شخصية حكاية هناك
يف عادي اجتماع يف هدوء يف يجلس كان بينما سنوات، بضع منذ كشف حالة الحياِة
قصور أحَد سبق فيما كان مبنًى يف مذهل فسيح بهو يف منعقًدا االجتماع كان فيينا.
وكان وجميلني، شاسعني به املحيطة واألرايض املبنى كان ترييزا. ماريا اإلمرباطورة
العصور يف يشيد أن يمكن ال الرائع البناء ذلك بأن مفاجئ إدراك عن عبارة الكشف
أيَّ تؤيِّد أن يمكن شعبية ديمقراطية أي يف قرار عملية هناك فليس مكان؛ أي يف الحديثة
الستكماله. الالزم الوقت خالل مساندته عن فضًال يستحق، كان مهما ضخم، مرشوع
تنطبق العبارة نفس فإن كبرٍي، حدٍّ إىل جمالية قيمة يحمل كان بعينه املبنى هذا أن ومع
ذلك، جانب إىل والجسور. والسدود، الطرق، مثل: وعمليًة، نفًعا أكثر عامة أعماٍل عىل
ينفق لكي كافية بدرجة ا ً متحرضِّ يكون أن ينبغي عليه الحفاظ يستحقُّ الذي فاملجتمع

والثقافية. الجمالية املسائل عىل موارده من جزءًا
إليقاف األساليب من الكثري توجد وغريها، املتحدة الواليات يف الحديثة، مجتمعاتنا يف
وفًقا عاًما، أربعني من يقرب ما منذ لكن تستمر، لجعلها منها ا جدٍّ والقليل األشياء،
الرابطة الرسيعة الطرق منظومة أن (لو صحيًحا هذا يكن لم املبارشة، الكاتب لذاكرة
املرشوعات من القليل هناك لتنفيذها). فرصة بأي حظيت ملا اآلن، اقُرتِحت الواليات بني
التي املعارضات عىل للتغلُّب كافية بقوة يتمتَّعون الذين األشخاص من كاٍف عدد يؤيِّدها
عرب األهرامات بناءَ كاملة، سطوة من امتلكوه بما الفراعنة، استطاع فقد منها؛ مفرَّ ال
عىل املقبولة السلطة ذات الكاثوليكية، الرومانية والكنيسة أكثر. أو السنوات عرشات
كان إْن الستكمالها، ألجيال احتاجت التي الكاتدرائيات بناء من تمكَّنَْت شاسع، نطاق
حه يوضِّ ما وهذا إمرباطورة، ترييزا ماريا كانت األساس. من اكتملت كاتدرائية أي هناك
محفوفة قرارات إىل يؤدِّي أن يمكن ال كبرية مجموعات خالل من القرار صنْع إنَّ قرصها.
يودُّون الذين السياسيون يغاِمر ال واالقرتاع، الجماهريي االتصال حقبة ويف باملخاطر.
ن تتكوَّ النهاية ويف شعبية، غري بقرارات تقريبًا) جميعهم (أْي بمناصبهم االحتفاظ

سياسيني. من حكوماتنا
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رصاع هو القوانني وواضعي التنفيذيني املديرين اختيار يف إذن النهائي الرصاع
وبعض القيادة، بعَض تتطلَّب ممكنة، فعالة حكومة أفضل عن نبحث هل األهداف: بشأن
ورغباتنا، آمالنا يعكس نظاًما نريد أننا أم الشعبية، غري القرارات بعض وربما الرؤية،
سوف تصويت أنظمة هناك الناخبني؟ بني اآلراء مجموعَة ا حقٍّ ويعكس أحًدا، يَستبعد وال

الغايتني. هاتني من أيٍّا ل تفضِّ
يحصل الفائز بنظام تُجَرى التي االنتخابات بشأن شيوًعا األكثر الشكوى ولعل
إضايف؛ تأثري أي دون الناخبني من كبريًا عدًدا بحقٍّ ترتك أنها هي األصوات كل عىل
خرست وقد القادمة للمنافسة — املنهزم الجيش مثل مثلها — ببساطة األقلية فتخطِّط
ترمي وهي تمارسه تعارضه، ما عرقلة يف املتمثِّل التقليدي دورها حتى تماًما؛ نفوذها
لخسارة يمكن دولتنا، يف قادمة انتخابات هناك تكون قد وبينما القادمة. االنتخابات إىل
يف وبالقطع املايض، يف أم اآلن سواء األخرى، الدول من العديد يف — وحيدة انتخابات
الفائزة فاملجموعات الوقت. من ا جدٍّ طويلة لفرتة التأثري فقداَن تعني أن — املستقبل
هذا أن من وبالرغم طويلة. بفرتة تفويضها صالحية انتهاء بعد بالسلطة التمسك تهوى
عبارة (حتى املخاطرة وجود عن الرضا الحكمة من ليس فإنه دولتنا، يف بعُد يحدث لم
الحاليني الكونجرس أعضاء من العظمى فالغالبية للمناقشة؛ مفتوحٌة بعُد يحدث لم

ما). بطريقٍة انتخابهم، إعادة يف بالفعل ينجحون
آراء تجاُهل يتمَّ أالَّ هو األصوات كل عىل يحصل الفائز لنظام املتطرِّف البديل إن
الحاكم الكيان يف تمثيٌل حزب لكل يكون أن ينبغي لذا اليومي؛ الحكومة عمل يف أحد
أن ولو التصويتية. قوته مع تماًما يتناسب ديمقراطية) أي يف الترشيعي (املجلس
خالل من النسبية الحزب قوُة وِقيست ،١٩٩٢ عام سيايس كحزب نُظمت بريو مجموعة
تتكون ترشيعية هيئة إىل أدَّى قد النسبي التمثيل َلكان الرئاسيني، ملرشحيهم أصواتهم
من باملائة و١٩ الجمهوريني، من باملائة و٤٣ الديمقراطيني، من باملائة ٣٨ حوايل من
األلعاب نظرية عىل القائم الحصيف الترصف يتمثَّل الظروف هذه ظل ويف بريو. مؤيدي
ا ممَّ الثالثة؛ املجموعة إحباط أجل من مًعا األقلية مجموعات من مجموعتني تعاون يف
تستخدم األوروبية الدول من العديد الوقت. مرور مع التحالفات تغريُّ مع فوىض يسبِّب
مكان كل يف النهائي الدرس لكن دولتنا، من أجزاء يف تجربته وتمت النظام، هذا مثل
مطروحة خيارات عدة بني اختيارات — قرارات اتخاذ تتطلب الفعالة الحكومة أن هو
وأولئك بسهولة. التنوع شديدة مجموعة تصنعها ال الفعلية النتائج ذات واالختيارات —
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سيجدون املجتمع، قوَة يعزِّز ع التنوُّ بأن آرائهم بصحة مؤمنون وُهم يزعمون الذين
أكثَر األقلية حقَّ يجعل النسبي التمثيل إن الرأي؛ لهذا تاريخي تأييد عىل العثور يف مشكلًة
وسيوصلك اختياَرك، لتحِسِم األغلبية. رغبات تحقيق ب يصعِّ املقابل يف لكنه صعوبًة،

إليها. تسعى التي الغايات إىل كالعادة
عندما وحتى بأرسها، دولة من أصغر مجموعات داخل االنتخاب يتم عندما وحتى
التصويت. قواعد عىل تماًما تعتمد النتيجة فإن أهميًة، املتعدية غري العالقات تمثِّل ال
هم: مرشحني ثالثة بها الحكومية، املناصب أحِد َشْغل أجل من انتخاب عملية تأمْل
كالعادة — حة موضَّ تفضيالتهم ناخبني، تسعة العملية تلك سنمنح وكاد؛ وبوب، ألف،
الناخبني أعداد هي الجدول فوق األقواس بني املوضحة واألرقام أدناه، الجدول يف —
اثنان هناك يكون وهكذا، موضح. هو كما اقرتاعهم بطاقات يف عالمات وضعوا الذين

ثالث. كاختيار وكاد ثاٍن، كاختيار وبوب أول، كاختيار ألف َحا رشَّ الناخبني من

(٤) (٣) (٢)

كاد بوب ألف
ألف ألف بوب
بوب كاد كاد

كاد يكون األول، املركز أصوات سوى تُحَىص ال حيث تفوز، األكثريُة قاعدِة إطار يف
التوايل. عىل وصوتني أصوات ثالثة عىل وبوب ألف حصل بينما أصوات، بأربعة الفائز هو
املخلصني، الناخبني من جمهوًرا له لكنَّ كاد، يحبون ال الناس معظم أن الواضح من
الفوز هامش بنفس أقلية، خالل من فائز فهو الواقعي؛ العالم يف تماًما مألوف وهذا

.١٩٩٢ عام كلينتون بيل عليه حصل الذي
األنظمة أكثر من ذلك. املألوفة األخرى التصويت أنظمة بعض تتناول كيف لنََر
تُمنَح لكنها والثالثة الثانية الخيارات إحصاء يتم حيث املرجح؛ التصويت نظام شيوًعا
الثاني، للمركز ونقطة األول، املركز لتصويت نقطتني املرء يُمنح أن فيمكن ؛ أقلَّ أهميًة
هذا إطار يف نرى أن السهل من بوردا). بنظام يُعَرف (وهذا الثالث للمركز وصفًرا
بثماني وبوب كاد تساَوى بينما نقطة، عرشة بإحدى الواضح الفائز هو ألف أن النظام
فيه اختاره الذي الثاني املركز خالل من أللف اإلضايف الدعم أتى وقد منهما. لكلٍّ نقاط
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دودجسون؛ أمثلة إىل بالنسبة األخري الفصل يف الحال هو كما تماًما الناخبني، من سبعة
َمن هم الناخبني من أقل عدًدا أن من بالرغم كاد، من أكرب بشكل باإلجماع مرشح فهو

األول. اختيارهم جعلوه
هذا خالل من التفضييل؛ التصويت وهو كثريًا نواجهه آَخر تصويت نظام هناك
واالختيارات والثاني، األول، اختياره ًدا محدِّ االقرتاع بطاقة يف عالمًة الناخب يضع النظام
من مطلقة أغلبية عىل مرشٍح أيُّ حصل ما إذا وهكذا الجدول. يف موضح هو كما األقل،
هذا يتبع الكلية يف االنتخابي النظام (إن الفائز هو يكون األول، املركز أصوات خالل
األول املركز يف األقل األصوات ذو املرشح يُستبَعد هذا، يحدث لم وإذا القاعدة)، من الجزء
يف ترتيبهم بحسب املتبقني املرشحني بني الثاني املركز يف أصواته ع وتُوزَّ التقييم، من
هو األول، املركز أصوات عىل بناءً الخارس، املرشح فإن الحالة تلك ويف االقرتاع؛ بطاقات
األنسب، للمرشح الثاني املركز يف أصواته تذهب لذا — باإلجماع السابق الفائز — ألف
من بالرغم الفائز ويجعله القمة، يف بوب يضع لكي يكفي وهذا بوب؛ الحالة تلك يف وهو
يف يضع أنه النظام هذا وميزة األصيل. األول املركز تصويت يف الثاني املركز يف تصنيفه
ل؛ املفضَّ مرشحهم يَُفْز لم إذا كاد عىل بوب لون سيفضِّ ألف مؤيدي أن حقيقَة االعتبار

االعتبار؟ يف ذلك يُؤَخذ أن العدل من أََليَْس
بثالثة تماًما عنها ون يعربِّ التي الناخبني رغبات نفس اآلن تناولنا قد نكون وهكذا
للنظام مختلفة أهداف ثالثة يمثِّلون مختلفني فائزين ثالثة عىل وحصلنا مختلفة، أساليب

االنتخابي.
التي الطرق هذه من واحدة عىل ويُطَلق األصوات، لعدِّ أخرى طرق هناك تزال ال
هذه خالل من باملوافقة؛ التصويت طريقُة السلطات بعض ِقبَل من جمٍّ بتقديٍر تحظى
بأكثر يُدِيل ال لكنه املرشحني، من يرغبه عدد ألي يصوت أن ناخب لكل يمكن الطريقة،
رد كان األمر، بادئ يف بذلك الناس أُخِطر (حينما فردي. مرشح ألي واحد صوت من
بقدر بصوته يُدِيل ناخب أيَّ تَدَع بذلك فأنت اإلنصاف، من ليس هذا إن قالوا أن فعلهم
صوتك، تمحو فإنك مرشح، لكل بصوتك أدليَت ما فإذا فهم؛ سوء هناك لكن له، يحلو ما
ضد التصويت يعادل مرشح ألي التصويت إن اإلطالق. عىل التصويت عدم يماثل وهذا
الناخب إن األصوات.) من بالعديد اإلدالء يف اإلطالق عىل ميزة أي هناك وليس اآلَخرين،
املرشحني قائمة يف عالمًة يضع فقط لكنه الطريقة، هذه خالل من املرشحني يصنف ال

103



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

الذي املرشح هو والفائز باملوافقة، التصويُت عليه أُطِلق ولهذا عليهم، يوافق َمن أمام
الناخبني. من املوافقات أغلب عىل يحصل

لنفِرتْض لكن كافية، معلومات لدينا ليست حسنًا، هنا؟ ذلك تأثري سيكون كيف
عالمة ووَضع قائمته، يف املرشحني من اثنني ألعىل باملوافقة أصواته أعطى ناخب كل أن
القائمة؛ أسفل يف الكائن االختيار عىل التأشري دون لكن مقبوًال، سيكون منهما أيٍّا بأن
القائمة) ذيل يف أحٌد يصنِّفه (لم باملوافقة أصوات بتسعة إذن، الفائز هو ألف سيكون
يؤدِّي باملوافقة االنتخاب فإن وهكذا، اآلخرين؛ للمرشحني أصوات وأربعة بخمسة مقاَرنًة
فمع لهذا؛ باًال تُْلِق أال ينبغي لكن املرجح، التصويت نظام نتيجة نفس إىل الحالة هذه يف
اثنان يؤدِّي أن ينبغي املختلفة، التصويت أنظمة من وأربعة املرشحني، من ثالثة وجود

النتيجة. نفس إىل األقل عىل منهما
ألف، انتخبنا املرجح التصويت وبنظام األكثرية، بنظام كاد انتخبنا فقد وهكذا،
مرًة باملوافقة االنتخاُب وأعادنا ألف، استبعدنا بعدما بوب انتخبنا التفضييل وبالتصويت
الناخبني طريقة كانت كيف ن نخمِّ أن علينا كان األخرية، الحالة هذه (يف ألف. إىل أخرى

الشعب»؟ «اختيار هو َمن عليكم، باهلل موافقتهم.) عىل التأشري يف
للمرشحني للغاية شائع نظام هناك ذلك؛ من أسوأ األمر إن ْق، تصدِّ ال أو ْق صدِّ
يف يُتَّبَع ما وغالبًا املتحدة، الواليات يف والبلديات الواليات من العديد يف متَّبَع املتعدِّدين،
السابق. الفصل يف ذكرناه الذي اإلعادة جولة نظام وهو أال بالخارج؛ الربملانية االنتخابات
ناخب كل بأن العلم مع — األول املركز أصوات سوى تُحَىص ال النظام، هذا إطار يف
من (أكثر األغلبية عىل حاصل مرشح هناك يكن لم وإذا — فقط واحد بصوت يُدِيل
سوى ن تتضمَّ ال الحًقا االنتخابات من ثانية جولة تُجَرى األصوات)، من باملائة خمسني
ثم املرشحني، من اثنني ألقوى املجال إفساح هي والفكرة املرشحني؛ من اثنني أفضل
للغاية. واسع نطاق عىل ويستخدم عادًال هذا يبدو بينهما. يقرِّر الناخبني جمهور ترك
بعملية املتعلقة العديدة الكتابات (صاحب برامز ستيفن ذكرها حالًة لنتأمل
عرش سبعة به أعاله، الوارد الجدول يشبه جدول خالل من الحالة تُوَصف التصويت).

الحرية. لزيادة األسماء نفس سنستخدم املرشحني؛ من وأربعة الناخبني من
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(٢) (٤) (٥) (٦)

بوب بوب كاد ألف
ألف كاد ألف بوب
كاد ألف بوب كاد

يُدِيل أن املفرتض من الفعلية االنتخابات يف للتفضيالت؛ قوائم مجرد هذه أن تذكَّْر
للناخبني؛ التالية بالتفضيالت سجلٌّ هناك يكون ولن األول، الختياره بصوته ناخب كل
منهما، لكلٍّ أصوات بستة وبوب، ألف املرشحني بني التعادل هي االقرتاع هذا فنتيجة لذا
األصوات؛ أغلبية عىل حصل مرشح هناك ليس فقط. أصوات بخمسة كاد يُستبَعد بينما
املرشح استبعاَد هو اإلعادة جولة من الهدُف كان وملا ، رضوريٌّ إعادة جولة فإجراء لذا
بني يقرِّروا أن ثانيًة يحاولون الناخبني كل جْعَل ثم التحديد، وجه عىل شعبيًة األقل
مؤيدي أن اآلن لنفِرتِض هنا. وظيفتها تؤدِّي فهي املرشحني، من حظٍّا األوفر االثنني
خمسَة ألف هذا سيمنح ألف، وهو أال الثاني؛ خيارهم إىل انتقلوا أملهم خاب الذين كاد
فجولة اآلن؛ حتى رائع هذا بوب. عىل ساحًقا وفوًزا اإلعادة، جولة يف إضافية أصوات
يستحق إنه بوب؛ مع مباِرشة منافسة يف الناس اختيار هو وألف مهمتها، أدَّْت اإلعادة

املنصب.
بطوليٍّا عمًال ألف يؤدِّي مباَرشًة، األصلية االنتخابات إجراء ُقبَيْل أنه اآلن لنتخيَِّل لكْن
االثنان والناخبان — قطة إلنقاذ شجرًة تسلََّق أو الغرق، من طفًال أنقذ أنه لنتخيَّْل —
أنه هي النتيجة األخرية؛ اللحظة يف ِأللف والءهما حوَّال باألساس بوب يؤيدان كانا اللذان
يحصل لم يزال وال أصوات، ثمانية عىل الرئيسية االنتخابات يف حصل فقد «سيخرس»؛
اإلعادة جولة ويف املستبَعد. املرشح اآلن وهو أصوات، ألربعة هبط بوب لكن األغلبية، عىل
من إضافية أصوات أربعة عىل يحصل كاد لكنَّ الثمانية، باألصوات يحتفظ ألف يزال ال

أللف. ثمانية مقابل أصوات بتسعة الفائز اآلن وهو املحبطني، بوب ناخبي
تعكس أن بالفعل أردنا ما إذا مقبوًال يكون أال املفرتض ومن مذهل، أمٌر حدث ما إن
املزيَد يجذب لم لو سيفوز كان ألف املرشح إن ما؛ حدٍّ إىل الشعب إرادَة االنتخاب نتيجُة
اقرتاًعا املرشح فيه يخرس نظاٌم َلديك يكون أن املضحك من بطولته. خالل من التأييد من
بالطبع األصوات. من املزيد له جلب الثناء يستحق شيئًا فعل أنه ملجرد به؛ يفوز أن كاد
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جولة فنظام ذلك ومع اإلطالق؛ عىل يحدث أال املفرتض من لكنه كثريًا، هذا يحدث ال قد
استغالَل بالقطع، البارعون، السياسيون تعلََّم لقد مكان. كل يف يوجد بالذات هذا اإلعادة
األوىل، الجولة يف ضعيف ملرشح التأييد جلب خالل من ملصلحتهم النظام ضعِف مواِطِن

حينها. منكرة هزيمًة ويُهَزم اإلعادة، جولَة يخوض أن يمكنه حتى
املرشح نظام إن مختلفة. أهداًفا ق تحقِّ املختلفة األنظمة أن هي النهائية املحصلة
األغلبية آراءَ كثريٍة حاالٍت (ويف األقلية آراء يعاقب نظامنا) (وهو األصوات أعىل عىل الحائز
شيوًعا (األكثر النسبي التمثيل بينما ،(١٩٩٢ لعام الرئاسية االنتخابات يف حدث كما
إن د. والرتدُّ العجز إىل يؤدِّي ما وغالبًا املتقدمني، املرشحني ضد يعمل أخرى) أماكن يف
واملوازنات الضوابط من قلة إال يقدِّم ال لكنه القرار، صنع تيسري عىل يعمل االستبداد
للقيادة يمكن الحقيقية، الطوارئ حاالت يف أنه إال ا. حقٍّ مفزعة قرارات أي ضد للحماية
الفارَق تصنع أن — القرار صنع مطبخ يف الطهاة من أقل عدًدا تعني التي — الة الفعَّ
اإلطالق، عىل قادة وجود عدم من أفضل األكفاء غري القادة (حتى والهالك. البقاء بني
يرون املؤسسني اآلباء جعلت التي األسباب أحد من ولعل بعُد. فيما هذا عن املزيد سنذكر
كانوا تقريبًا الجميع أن هو املسلحة، للقوات ا عامٍّ قائًدا الرئيس تعيني السهل من أن
ملحوظ بشكل مفقودة كانت الذهنية الحالة وتلك به، ويثقون واشنطن جورج رون يوقِّ
والديمقراطية الفردية الحرية تحظى الوفرة اقتصاد يف األخرية.) الحاالت بعض يف
محالة) ال اآلن بأرسه العالم إليه يتجه (الذي الندرة اقتصاد يف أما كبري، بتقدير الشمولية
األمور هذه كل البسيطة. البقاء بُسبُل مقاَرنًة ثانوية أهمية ذات املسائل هذه تُعتَرب قد
هذا يف لها حلول أي عىل يُعثَر ولن االنتخاب، أنظمة تتجاوز لكنها فائقة، أهميًة تشكِّل
عىل ذلك حدث إْن األهداف، مسألة حلِّ بعد حتى لكن القرار. صنع عن البسيط الكتاب
الغموض، بعدم الشعب إرادة إلظهار م مصمَّ انتخابي نظام أيُّ يتَِّسم أن ينبغي اإلطالق،

كذلك. ليست االستخدام الشائعة األنظمة وبعض
الرياضيات، من يستاءون فُهم لألفراد؛ القضايا هذه مثل رشح اليسري من ليس
ِلَلجنة هذا كلَّ يرشح أن مرة ذات املؤلف هذا حاَوَل لقد بعيًدا. يزال ال العقالني واإلصالح
اللجنة نظام عىل تحسينات إدخال أجل من وذلك املرموقني؛ املهندسني بعض من مكوَّنة
يتم ولم وجوههم عىل الضجر ظهر أن إال منهم كان فما لعضويتها، املرشحني الختيار

عاٍل. مستًوى عىل القرار صنع من رضبًا يمثِّل ألنه مهم؛ جد املوضوع لكن يشء.
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ومعايري متعدِّدة أطراًفا تضمُّ التي القرار صنع مشكالت إىل العارش الفصل يف ننظر بدأنا
األمثلة باستخدام الناخبني) من الكثري املعايري، من الكثري الخيارات، من (الكثري متعدِّدة
الحادي الفصل يف مماثلة مشكالت إىل تطرَّقنا ثم كركائز، املوقر دودجسون قدَّمها التي
حاالت هي الحاالت تلك كل كانت إن نتساءل أن اليسري من االنتخاب؛ بنُُظم تتعلَّق عرش
كون أن إىل بالنظر هذا، من أعمق األمر أن أم امللتوية، ألسبابه املؤلف اخرتعها شاذة

جوهريًة. أكثر لخلل أعراض مجرد املشكالت هذه
عىل حصل اقتصاد (عالم أرو كينيث األستاذ أثبََت مضت، عاًما أربعني منذ
«نظرية باسم مألوفة بصورة اآلن تُعَرف رائعٍة، نظريٍة صحَة أعماله) عن نوبل جائزة
وسيلة من «ما أنه أثبت لقد أعىل؛ مستًوى إىل مجمله يف املوضوع تأخذ والتي االستحالة»،
املتعدِّدة، األطراف ذات للقرارات القرار لصنع مبهمة غري قاعدة الخرتاع اإلطالق» عىل
البسيطة الرشوط بعض عىل نُِرصَّ أن برشط التصنيفات، عىل القائمة املتعدِّدة واملعايري
ليست النظرية إن تماًما. منطقيٍّا يبدو منها رشط كل لحظات)، خالل عنها (سنكشف
جائزة عليها استحقَّ وملا الكتشافها، قرونًا استغرَقْت ملا كذلك، كانت فلو باملرة؛ بديهيًة
التي — املهندسني لجنة إىل الفكرَة يقدِّم أن املؤلف فيها حاَوَل التي الحالة يف نوبل.
لألشخاص األويل الفعل ردَّ تماِثل استجابتهم كانت — السابق الفصل ختام يف ذُِكرت
هجوم ثم المباالة، ثم األمر، بادئَ إنكاٍر اجتماعي؛ مرض من يعانون بأنهم أُخِربوا الذين
يُبِدي أن وللقارئ االستحالة، لنظرية الفصل هذا ص أخصِّ سوف املتحدِّث. مصداقية عىل

والئق. مالئم بشكل ولكن فعل، ردِّ أيَّ
من مجموعة فهناك شائع؛ لكنه الخصوصية شديد موقف عىل النظرية تنطبق
ال هذا إدارة؛ مجلس أعضاء أو لجنة، أعضاء أو ناخبون، عليهم يُطَلق القرار صانعي
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أو (ثالثة الخيارات من عدد وهناك جميًعا. عليهم للتطبيق قابلًة النظريُة دامت ما يهم
أو معايري، بأي نهتم ال نحن ثانية ومرة ما، برتتيٍب املجموعُة تصنَِّفها ألن تحتاج أكثر)
فتصويت فقط، خياران هناك كان (إن للطاولة. مشارك كل يجلبها تحيُّزات أو حكمة،
تكون أن يمكن خيارين.) من أكثر وجود حالة يف املشكلة وستظهر به، بأس ال األغلبية
حكيمٍة؛ غريَ أو حكيمًة انتهازيًة، أو مبادئ عىل قائمًة عقالنية، غري أو عقالنيًة املعايري
ببساطة فاملشكلة إذن هو. ملعايريه وفًقا الخيارات مشارك كلُّ يصنِّف أن يهم ما كل
جوهر هو فهذا األفراد؛ تصنيفات مجموع خالل من املجموعة تصنيف تحديد هي
تفوق أصوات لهم تكون أن يمكن األفراد بعض هناك إن بل حال. كل عىل الديمقراطية
تصويتية، كتلة وجود يعادل (هذا هنا! حقيقية لديمقراطية احتياج هناك ليس اآلَخرين؛
تقريبًا يواجه تماًما مألوف موقف إنه موحد.) بإيقاع يسريون سيايس حزب أعضاء أو
وعىل العلمية، امِلنَح وعىل االنتخابات، عىل ينطبق فهو يوميٍّا؛ القرار صنع مجموعات كلَّ
طوال األنشطة من النوع هذا نمارس نحن وعمليٍّا، وهكذا. قيمة، الالعبني أكثر اختيار

إذن؟ الجلبة فِلَم ملمارسته، املتنوعة الطرق بشأن قليًال إال نشكو أن دون الوقت،
املنطقية. القليلة الرشوط من مجموعتَه استوَفْت عامة طريقة أكثر عن أرو بحث
إىل الفردية التصنيفات تحويل كيفية هي اآلن أمامنا التي الوحيدة القضية أن تذكَّْر
بهذا القيام بإمكانية نهتم وإنما العدل، أو باإلنصاف نهتم ال نحن جماعي؛ تصنيف
وكل جماعية، قائمة إىل الفردية التصنيفات تحويَل نريد فنحن األساس؛ من التحويل
الجماعي التصنيف قائمُة تغادر بينما الطاولة، إىل شخصيًة تصنيٍف قائمَة يجلب فرد

األمر. يف ما كل هذا الطاولة؛
أرو: وضعها كما الرشوط بعض ييل فيما

كل أحرض ما فإذا املجموعة؛ تكون أن ينبغي فهكذا متفقني، األفراد كل كان إذا •
املجموعة. قراُر إليه ينتهي أن ينبغي ما فهذا الطاولة، إىل التصنيفات نفَس فرد

هذا؟ يف يجادل أن يستطيع الذي ذا َمن إجماٌع. حينئٍذ ق يتحقَّ أن ينبغي
أن — جماعية قائمة لخلق الفردية التصنيفات استخدام بعد — حدث إذا •
للخيارات السابقة التصنيفات تكون أن إذن ينبغي جديدًة، خياراٍت أضفَت
تضاف حيث الخيارات؛ إضافة بعَد تمَّ قد الرتتيب أن لو كما هي، كما السابقة
النهج عىل القوة من قدًرا هذا يضفي بعُد. فيما القوائم تُدمج ثم أوًال الخيارات
أن ينبغي ال مكان، أي يف ووضْعتَه بعُد، فيما ما خياًرا أضفَت فإذا املستخَدم؛
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بتصنيفها وقمَت درستَها التي للخيارات «النسبية» التصنيفات عىل هذا يؤثِّر
كانت إْن املثال، سبيل عىل خيار. أي استبعاد إىل بالنسبة باملثل وهكذا بالفعل؛
لتوِّه، أُدِرج قد الربوكيل أن أحدهم والَحَظ الُقنَّبيط، عىل السبانخ ل تفضِّ املجموعة
تفضيَل يغريِّ أن ينبغي ال هذا لكن فرد، كل قائمة يف الربوكيل يُدَرج أن يمكن
يبغضونه، أو الربوكيل يحبون قد السبانخ؛ عىل الُقنَّبيط ل تفضِّ بحيث املجموعة
ونفس األخرى. الخرضاوات إىل بالنسبة «النسبية» تفضيالتهم وا يغريِّ لم لكنهم
مخزونه، نَفَد ثم األصلية، القائمة يف الربوكيل وكان تصاَدَف ما إذا يرسي األمر
يشرتط لم ولو والُقنَّبيط. السبانخ تصنيف عىل استبعاده يؤثِّر أن ينبغي فال
تصنيفات إىل الفردية التصنيفات لتحويل منطقي نظام أي جانب من ذلك
لها صلَة ال جديدة خيارات جلب طريق عن قرار أي إبطال َألمكن جماعية،
قد أنها تزعم أن مجموعة ألي املستحيل من كان وملا املوجودة. بالخيارات

اإلطالق. عىل قرار ألي ل التوصُّ يمكن فال يشء، كل يف فكَّرت
إىل وأضفَت الُقنَّبيط، عىل السبانخ تفضيل إىل املجموعة تصنيف انتهى إذا •
له يفضِّ ما كان (مهما الُقنَّبيط عىل السبانخ أيًضا ل يفضِّ آَخر عضًوا املجموعة
بحيث املجموعة تفضيَل هذا يغريِّ أن ينبغي فال أخرى)، أشياء من يبغضه أو
ينبغي ال الخيارات ألحد إضافية مساندة تقديم إن السبانخ. عىل الُقنَّبيط ل تفضِّ
حالة يف ذلك عكس رأينا (وقد املجموعة. إىل بالنسبة مرغوبيته من «يقلِّل» أن
السبانخ إىل تصويته املشاركني أحُد َل حوَّ ما إذا وباملثل، اإلعادة.) جولة تصويت
ال فهذا الجمع، بقيَة يواِكَب كي فقط ربما املجموعة، بتفضيل فازت بعدما

انتصارها. السبانخ يكلف أن ينبغي

هذه من رشط كل إنَّ ذلك؟ من أيٍّ مع يختلف الذي ذا وَمن األمر، يف ما كل هذا
نظام أي رشوط من يكون أن وينبغي بوضوح، عقالنيٍّا يبدو منطقي نظام ألي الرشوط

القرار. لصنع األطراف متعدِّد منطقي
لوضع وسيلة» توجد «ال أنه هي صحتَها أرو أثبََت التي املذهلة فالحقيقة ذلك، ومع
صانعو يضعها التي التصنيفات عىل إضافية قيود أي دون القرار لصنع كهذا نظام
يتَِّسم لكنه — بالغة بدرجة يكن لم وإن — اليشء بعض د معقَّ اإلثبات الفرديون. القرار
التي الكتب من الكثري هناك هنا. تفصيًال ذكره فرصة عن وسنتغاىض شديدة، بمنهجية
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وهي املؤلف) إىل بالنسبة األقل (عىل للغاية مهمة حقيقة وهناك املوضوع، هذا تتناول
يهتم أحًدا هناك أن يبدو ال املجال، هذا يف يعملون الذين االحرتافيني عن بعيًدا أنه
يف يستمرون اإلدارات ومجالس االنتخابية والهيئات اللجان فأعضاء بهذا؛ اإلطالق عىل
يمكن قرارات باتخاذ ألنفسهم ويسمحون الالعقالنية، تؤرِّقهم أن دون فحسب، أعمالهم

الربملانية. األالعيب يف الخرباء يستغلها أن
مهمة؛ نقطة حذفنا إننا إذ مخجل؛ بشكل ُخِدعت قد بأنك االعرتاف علينا واآلن
من ما أنه من أوردناه، ما بالفعل أرو أثبََت لقد بذكرها. نهتم لم ثغرة بها أرو فنظرية
لالهتمام مثري واالستثناء وحيد»، باستثناء «لكن املوضوعة، الرشوط بكل تَِفي طريقة
ا حقٍّ الوفاء يمكن أنه هو االستثناء وهذا مزعجة، عملية تداعيات له ألن خاص؛ بشكل
صانعي من فقط لواحد السلطة تُمنَح أن «برشط» الحاالت، كل يف االتساق رشوط بكل
يمكن أي ديكتاتور؛ هناك كان إذا االتساق إىل الوصول يمكن آَخر، بمعنًى القرار.
غموض، أي هناك يكون ال ثَمَّ ومن بها؛ يُعتَدُّ ال أصواتهم لكن التصويت، لآلخرين

القارئ. إىل التاريخية التداعيات ترك ويمكن العقالنية. وتستعاد
املاركيز كتابات يف مرة ألول ذُِكر قد أحدها أن فستجد املشكلة، أصول عن بحثَت إذا
التي للمجموعة املتعدية غري العالقات لنوع امتداد وهو ،١٧٨٥ عام كوندورسيه دو
الخيارات، عدد وزاد املشاركني، عدد زاد فكلما عرش؛ الحادي الفصل نهاية يف ذكرناها
ا ممَّ التصنيف؛ قوائم يف َخفيَّة ثغرات هناك تكون أن وأكرب أكرب احتمالية هناك أصبحت
وليس الفردية؛ التفضيالت من املجموعة تفضيل الستخالص الجهود كل إرباك إىل يؤدِّي

الديكتاتور). حل (بخالف املشكلة تلك يتجنََّب أن يمكن ترجيٍح نظاُم هناك
تستحق الغموض، تتجنب أن يمكن أنها الناس معظم يعتقد التي الطرق بني من
حتى ا؛ خاصٍّ ذكًرا — عرش الحادي الفصل يف باختصار ذكرناها التي — بوردا طريقة
هذا يثار عندما عادًة تعرض التي الطرق أكثر من ألنها إال ليشء ذلك يكن لم لو
من أيٍّ تصديق يريد أحد من فما بالفعل؛ دفاعيٍّا موقًفا يتخذون الناس (إن املوضوع.
قائمة يف األول املركز يف مرشح أي يحصل حيث بوردا؛ طريقة نموذج سنستخدم هذا.)
ثم وهكذا، نقطتني، عىل الثاني املركز يف يأتي َمن ويحصل واحدة، نقطة عىل ما شخٍص
(يمكنك مكان. كل يف تُستخَدم طريقة تلك النقاط. أقل صاحب ويفوز النقاط، تُجَمع
يف ذلك يهم ال القائمة؛ أعىل يف هو مَلن أكثر نقاًطا تَمنح حيث عكسية؛ بطريقة إجراؤها
يتعارض كيف لكن سيفوز. الذي َمن تعرف أن السهل ومن للغاية، بسيط أمر إنه يشء.)

مرشوعة. أسئلة كلها ذلك؟ يهم وهل سيخرقها؟ املسلمات من وأي أرو؟ دليل مع
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سبعة أدىل حيث عرش؛ الحادي الفصل يف أوردناها التي األمثلة تلك يشبه مثاًال ْل تأمَّ
االقرتاع بطاقات ييل وفيما ج. ب، أ، عليهم يُطَلق مرشحني لثالثة بأصواتهم ناخبني

الناخبني: ترتيب عليها موضًحا الفردية

ب ج ب أ ج ب ب
أ أ أ ج أ ج أ
ج ب ج ب ب أ ج

بثالث ب املرشح هو الفائز أن فسنجد أعاله، املحدَّد النحو عىل نقاًطا منحنا إذا
لديه ب املرشح إن بل نقطة، عرشة بأربع الثاني املركز يف أ املرشح ويأتي نقطة، عرشة
فرد وأي تماًما، صحيًحا يبدو ما وهو أغلبية، أي األول؛ املركز يف أصوات أربعة أيًضا

االقرتاع. هذا مثل نتائج سيقبل
سيايس حزب إىل ينتمي إنه للسباق؛ امُلفِسد د املنافس يدخل األخرية اللحظة يف لكن
من الكثري وجود مع بالجيد، ليس لكنه سيِّئًا، شيْئًا ليس هذا — مصالحه يخدم متواضع
األربعة املرشحني بني من الثالث املركز يف باإلجماع الناخبون وضعه وقد — له األصدقاء
حفالت يقيم قديم صديق فهو األخرية؛ املرتبة يف لوضعه الشجاعَة يمتلكوا لم (اآلن)؛
كثريًا؛ يهم ال وهذا الرابع، املركز إىل السابقني الثالث املركز مرشحي كلُّ هبط وقد طيبة.

هكذا: اآلن يبدو والجدول حال. أي عىل سيخرسون كانوا ألنهم

ب ج ب أ ج ب ب
أ أ أ ج أ ج أ
د د د د د د د
ج ب ج ب ب أ ج

بتصنيفات اآلن لكن بوردا، بطريقة قبُل، من فعلنا كما اآلن التصنيَف أجرينا إذا
بخمس أ املرشح هو اآلن فالفائز مختلفًة؛ االنتخابات نتائج فستكون ألربعة، واحد من
املرشح فإن وهكذا نقطة؛ عرشة بست الثاني للمركز ب املرشح هبط بينما نقطة، عرشة
مجموَع َ غريَّ اآلخرين، من مطلًقا يقرتب ولم بجدية، أحٌد يأخذه لم الذي املرشح وهو د،
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بمجرد أنه وهي الثانية، أرو مسلَّمة ينتهك وهذا الفائز؛ َد وحدَّ املرشحني، أعىل نقاِط
النهائي التفضيل د ويتحدَّ األفضلية، برتتيب خياراتهم وضع من الناخبون ينتهي أن
ُمفِسد — جديد خيار إدخال يؤدِّي أالَّ ينبغي الفردية، التفضيالت خالل من للمجموعة
املرشح يُوَضع أن بد ال بالطبع قبُل. من اختريوا الذين املرشحني ترتيب تغيري إىل —
يغريِّ أن ينبغي ال ح املرشَّ ذلك لكن األول، املركز يف حتى وربما مكان، أي يف الجديد
مطلًقا قراًرا تتَِّخذَ أن يمكن ال الرشط، هذا دون قبُل، من قلنا وكما «القائم». الرتتيَب
قراراٍت تغريِّ أن يمكنها الصلة ذات غريُ الجديدة األشياءُ كانت فإذا يشء؛ أي بشأن

بالنتائج. ُن التكهُّ ا حقٍّ الصعب من فسيكون بالفعل، اتُِّخذَْت
عىل يُجَربوا أن (بمجرد املوقف هذا يواجهون الذين األشخاص يقول ما غالبًا
القائمة االحتمالية إن الواقع، يف كثريًا. يحدث لن األمور من النوع هذا حسنًا، تصديقه):
مواقف ففي الخيارات؛ وعدد املعايري عدد بتزايُد تتزايد املشكالت هذه مثل أن هي
ترتكز قد بينما يتنافسون، أكثر أو مرشحني عرشة نجد قد العلمية، امِلنَح أو االنتخابات
ليس الناخبني). عدَد يعادل (ما أكثر أو معيار مائة عىل املهمة الصناعية القرارات بعُض

قصوى. حدود هناك
قوائم أو التصنيف، أنظمة استخدام عىل يستند الفصل هذا يف ذكرناه يشء كل إنَّ
كلِّ حلُّ املمكن ومن الصناعة؛ ويف السياسة يف عام بوجه ُمستخَدمة هي كما التفضيل،
ذلك بعد يمكن عادًة)، املدارس تفعل (كما درجاٍت املرشحني بَمنْح الغموض جوانب
وقد األخرى، املشكالت بعض هناك تصنيف. قائمة عىل للحصول متوسطها حساُب

بينها. من الغموض ليس لكن لبعضها، تطرَّقنا
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السهل فمن مباِرش؛ بشكل الخيارات مقارنة يمكن عندما يكون ما أيرس القرارات تكون
وثمرة ناضجة تفاحة بني االختياُر واألصعُب عطبة، وأخرى ناضجة تفاحة بني االختيار
لحم من ورشيحة التفاح من بوشل بني االختياُر صعوبًة األكثُر بل ناضجة، كمثرى
االختيار وعند األحذية. من وزوج الخارصة لحم بني االختياُر األصعَب ويظلُّ الخارصة،
فليس املباِرشة، املقاَرنة معه يصعب بما االختالف شديدة بالفعل، متنوعة أشياء بني
أكاديميٍّا شيئًا ليس هذا فوائدها. مثل شائع، مقياس عىل بناءً تصنيفها سوى بديل ثمة
االعرتاف يف رغبنا وسواء ال، أم ذلك يف رغبنا سواء لفعله يدفعنا املجتمع إن بل فحسب؛
وينبغي ثابتة ميزانية األقل) عىل معظمنا لدى (أو لدينا ألن هذا كان وإن حتى ال، أم به
خيارات، عدة بني االختياَر يتطلَّب وحده وهذا فواترينا، سددنا وقد األمر بنا ينتهي أن
السهل من ليس الحياة يف األشياء بعض هناك بالطبع لنا. النقدية قيمتها مدى عىل بناءً
غفوٍة، وأْخِذ للرتيُّض الذهاِب بني االختيار مثل واضحًة تبدو قرارات وهناك نقًدا، قياسها
النقود إن إليك؟» بالنسبة قيمتها مدى «ما السؤال: يتخيََّل أن للمرء يمكن هنا حتى لكن
أصداف مقايضة عن وإبعادنا مشرتك، ملقياس يشء كل إلحالة املجتمع من محاولة هي
يبدو. فيما ناجح النظام هذا فإن وشعبيتها، النقود لشيوع وبالنظر بالفخار؛ املحار

جديٌد. بُْعٌد هذا املستقبلية؟ بالنقود الحالية النقود مقارنة عن ماذا لكن
يأتيك؟ أن بمجرد تجمعه ما تنفق أم املستقبل، يف تستثمر أن منطقيًة األكثر هل
ال سيأتي وما حاليًة، ضحكاٍت طيَّاته يف يحمل الحايل الوقت يف «املرح شكسبري: يقول
(كتناول وقتية حاجٍة أو لرغبٍة اللحظي اإلشباع بني يكمن الرصاع إن مؤكَّد.» غري يزال
أو البعيد؛ أو القريب املستقبل يف بها يُوَعد فوائد وبني املثال)، سبيل عىل الطعام،
جميعهم والبلدان والرشكات األفراد إن أرْدَت. إْن الفوري واإلشباع املؤجل اإلشباع بني
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ندَِّخر أم السقف نصلح الحفَر؟ م نرمِّ أم املدارس يف نستثمر هل املشكلة: نفس يواجهون
العكس؟ أم العمر، تقدُّم بمباهج تستمتع لكي شبابك يف تعمل هل الحاجة؟ لوقت النقود
لم لو للمستقبل، االستعداد عىل تحثنا التي األمثال من ضخٌم كمٌّ لدينا ليتوافر يكن لم

طبيعي. غري أمًرا ذلك يكن
أن أعَلَن قد التاسع الفصل يف الكريم الِجنِّي كان فلو «بالفعل»؛ طبيعي غري واألمر
نقدية ورقة عىل الحصول بني سيختار القادَم الثالثاءَ القرية ساحة يف سيظهر أحد أيَّ
فمن سنوات، عرش بعد دوالر مائة بسداد يعد أمانة إيصال وبني دوالر، مائة فئة جديدة
كان، ما أيٍّا حافز، أي هناك ليس معظمنا. سيختاره كان خيار أيَّ تعرف أن السهل
كما املستقبل، أن جانب إىل بالفعل. الحارض يهاجمنا بينما املستقبل إىل للنظر يدفعنا
كتب وقد تفاؤلية). نظرة تلك شهرية، قديمة ملزحة (ووفًقا مضمون غري شكسبري، قال
بعيد!» من طبل لقرع تجفل وال املؤجالت، وانَْس بالحارض «عليك يقول: الخيام عمر
استثماراتك ثماَر ستجني كنَت ما وإذا ال، أم مدخراتك ستسرتدُّ كنَت ما إذا يعرف فَمن
الضمان صندوق يف يساهمون الذين األشخاص أن االستطالعات أظهَرِت وقد ال. أم
خالل إليها يحتاجون عندما متواِجدًة تكون لن النقود بأن مقتنعون اليوَم، االجتماعي
االقتصاد تقوية عىل يعملون إنهم يقولون الذين والسياسيون القادمة، القليلة العقود
ما هناك يكون بأن يَِعُدون َمن أماَم باستمراٍر يخرسون إرشاًقا، أكثَر مستقبٍل أجل من
فالوعد انتخابهم؛ يتمُّ حينما الفائزون يفعله ما يهم ال غًدا. عائلة لكل الطعام من يكفي
طويلة. لفرتة به البقاء إىل يؤدِّي املنصب وتَويلِّ ضعيفة، والذاكرة املنصب، لهم يجلب

اهتمام توجيه عىل األشخاص نحثَّ كي جاذبيًة؛ أكثر األشياء جْعَل اعتدنا فقد إذن
األشخاَص نغوي كي فقط — االستثمار عىل عائًدا — فائدًة فندفع املستقبل؛ نحو أكرب
الحالية؛ مواردهم خالل من إشباعها يمكن كان التي احتياجاتهم أو رغباتهم بتأجيل
تحصل فأنت اليشء؛ بعض استساغًة أكثر أمًرا النقود استخدام عن التخيلِّ يجعل وهذا
يبدو لكن كحافز، تماًما» «مالئم للفائدة سحري مقدار هناك ليس املقابل. يف يشء عىل
سنويٍّا باملائة عَرش وخمسَة خمسٍة بني يرتاوح معدٍل عىل اتفقت قد اإلنسانية الخربة أن
اإلشباع عن أي ألموالهم؛ الفوري استخدامهم عن األشخاص لفصل مطلوبة كعالوة
بالنسبة أقلَّ املعدالت تكون إذ املخاطرة؛ ملستوى وفًقا الفائدة معدالت وتختلف اللحظي.
عىل القائمة االستثمارات إىل بالنسبة أعىل تكون فيما املخاطر، من الخالية االستثمارات إىل
القروض، ومراباة الربا، إىل بالنسبة وأعىل يشء، كل خسارة إىل تؤدِّي قد التي املضاربة
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اقتصادية أزمة يف البالد كانت ما إذا أعىل الفوائد وتظل االئتمان. بطاقات وأرصدة
سنويٍّا، باملائة ملائة م التضخُّ يصل فعندما املعتاد؛ عن وضوًحا أقل واملستقبل شديدة،
اقرتاح أن هو ببساطة هذا من واملقصد ذلك. مع الفائدة معدالت تتواَكب أن ينبغي
الطبيعي إحجامهم يعوِّض أن يمكن األشخاص، عىل املستقبل يف «زائد» ربح إمكانية
فروع من املؤلف لهذا معروف فرٍع وكلُّ اليوم. ممتلكاتهم عن االستغناء عن واملفهوم
فاملعدالت العاملية؛ الحقيقة تلك اكتشف قد واألماكن، األزمنة كل يف البرشي، الجنس

هو. كما واحًدا املبدأ يظل لكْن واملكان، بالزمان املتعلِّقة للظروف وفًقا تختلف
من لالدِّخار األخالقية الفريضة أن من القرَّاء بعض يشتكي قد النقطة هذه عند
الجنس بقية عن فضًال واألحفاد، األبناء ورفاهية سعادة يف االستثمار أو املستقبل، أجل
فاِقٌد املؤلف هذا أن من يشتكون قد باختصاٍر، هنا. التناول من حقها تَُوفَّ لم البرشي؛
واجباتنا كلَّ أن فستجد األمر، يف فكرَت إذا لكن هكذا، األمر يكون ربما األخالقي. للحسِّ
احتياجات خالصات ببساطة وهي والزمان، باملكان مرهونة ذاتها األخالقية وفرائضنا
أتَْت، أين من نفكِّر أن علينا يعود ال حتى النحو هذا عىل ُصنِّفت سابقة، مجتمعية
من مجموعة داخل الدروس هذه ع تتجمَّ األحيان بعض ويف الرضب. جدول مثل تماًما
املختلفة السلوك قواعد يف األحيان بعض ويف دينية، وأوامر تعليمات يف وأحيانًا القوانني،
التي السابقة املجتمعات ألحد الفعليَة االحتياجاِت يعكس النهاية يف جميعها لكن وهكذا،
القديم، والتاريخ الخربات لنا خلَّفتها التي والفرائض االلتزامات إن ما. بشكل باقيًة ظلَّْت
مقنعة بطريقة َعْت تجمَّ قد كونها عن النظر بغضِّ املباِرش، الضغط تحت تنهار ما رسيًعا
كثرية ُمفِزعة أدلًة لنا يقدِّم املعاِرص اإلنساني والتاريخ طاعتها. عىل جيًدا تمرسنا أننا أو
للتضحية استعداٍد عىل منَّا فالكثري — الًة فعَّ ليَسْت القوى أن يعني ال هذا ذلك؛ عىل
كلها االجتماعية القوى أصول بأن القرَّاء نذكِّر لكننا — أطفاله حماية أجل من بحياته
بأنفسها ي تضحِّ التي األخرى الحيوانات من العديد وهناك التطوُّري. ماضينا يف تكمن

املطنبة. التربيرات دون لكْن الدوافع، بنفس ساللتها، بقاء أجل من أيًضا
جاذبيَة ن نحسِّ لم إذا أننا هي الجوهرية النقطة املوضوع؛ عن ٌل تحوُّ ذلك لكنَّ

الفوري. اإلشباع مع للتنافس فرصة له تكون فلن البعيد، اإلشباع
عىل كفائدة إما االستثمار لتشجيع الالزمة الفائدة معدالت يف التفكري املمكن من
١٠٠ مبلغ استثمار كان ما فإذا املستقبلية؛ املكافأة من كخصم وإما الحايل االستثمار
مع الحال هو (كما فسيجلب باملائة، خمسة مقداره سنوي فائدة بمعدل اآلن، دوالر
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عاًما، وأربعني سبعة خالل دوالر ١٠٠٠ قيمته مكسبًا للفائدة) الرتاكمي السنوي املعدل
املستقبلية للفائدة كخصٍم وإما الحايل، االستثمار عىل كفائدة إما هذا يف التفكري يمكن
دوالر األلف يف ترغب إنك ستقول الثانية، التفكري وبطريقة سنويٍّا. باملائة خمسة بنسبة
ما وهو فقط، دوالر مائة هي اآلن املخصومة فقيمتها لذا عاًما؛ وأربعني سبعة خالل
املستقبلية. للمكافأة اآلن تدفعه الذي الثمن إنه الوقت؛ هذا يف بالفعل دوالر األلف تساويه
لبوليصة قسًطا تسدِّد وعندما حياة، كأسلوب هذا تفعل التأمني ورشكات البنوك إن
القيمَة د لتسدِّ بفوائد تستثمر إنك أْي واحدًة؛ مرًة الشيئني تفعل فإنك الحياة، عىل تأمني
قيمة عىل َوَرثتك (ويحصل تموت أن ع املتوقَّ من كان وملا حياتك. من حاليٍّا املخصومة
التأمني ورشكات اآلن، كله املبلغ د تسدِّ لكي سبٌب هناك فليس الحق، وقت يف التأمني)
صني متخصِّ بتوظيف يقومون يجعلهم ما وهذا حياتك، قيمة تخصم كيف جيًدا تعرف
يكن لم الحياة عىل التأمني إن قال َمن لكْن قاسيًا، هذا يبدو اإلكتوارية. الحسابات يف

به. تفوز أن بالكاد يمكن كفرٍد، وأنت، قاسيًا؟ مفهوًما
الحايل، كالربح مغريًا ليس البعيد الربح أن فكما إيجابيٍّا؛ وآَخر سلبيٍّا جانبًا لألمر إن
كخسارة مخيفًة البعيدة الخسارة تَُعدُّ ال اآلن، مقابله دفعَت إذا أقلَّ يكلِّفك ثَمَّ ومن
عاًما، خمسني بعد فيضان يجتاحهم أو غًدا فيضان يجتاحهم أن بني الناس ِ خريِّ حالية.
أعاله، املذكورة الحياة عىل التأمني حالة يف األول. الخيار نحو سيهرع منهم كم وانظر
املستحقون أنهم افرتاض (عىل ألرستك َدْخٍل كمصدر التأمني فوائد يف التفكري يمكنك
تقريبًا؛ الوقت نفس يف يظهران والخسارة املبلغ إن خسارتهم. عن لتعويضهم للتأمني)،
إىل بالنسبة الزمني، النطاق وينتهي القسط، حساب أجل من خصمهما يتم ثم ومن
أو أبنائهم حياة أو حياتهم، فرتة بنهاية املستقبلية الخسائر لخصم األشخاص، معظم
ا ممَّ الرغم (عىل قليًال النطاق هذا يمتدُّ قد الدول، أو املجتمعات إىل وبالنسبة أحفادهم؛
ما نقطٌة ثمة باألفراد). مقاَرنًة االنتباه فرتات بِقَرص تتَِّسم الدول أن من حاليٍّا يبدو
فائدة سيجلب سنًدا سيشرتي الذي َمن فمثًال باملرة؛ منطقي غريَ األمر بعدها يصري
مثل فيها ِبيعت اإلنساني التاريخ يف واحدة حالة توجد ال عام؟ ألف بعد ومضمونة هائلة
بعض يف املاهرين املتجولني للمندوبني يمكن الكاتب، هذا معرفة (بحسب السندات هذه
واإلمرباطوريات املجتمعات وبعض الغرابة)، غاية يف أشياء للناس يبيعوا أن األحيان
آلالف لتدوم مت ُصمِّ أشياء بناء عنها ُعِرف البقاء عىل لقدرتها فيها امُلغاىل الرؤى ذات
تضع التي «أوزيماندياس»، شييل قصيدَة اقرأ (ولكن باقيًة األهرامات تزال فال السنني؛

الصحيح). نصابها يف والتطلُّعات الطموحات هذه مثل
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لها املستقبيل التأثري ذات الشخصية القرارات بعض القرار؟ بصنع هذا عالقة ما
أنك إال سهلة، املستقبلية األرباح اقتطاع عملية لجعل يكفي بما قصرية تأجيل فرتُة
يف للغاية بعيٍد بيشءٍ فورية خسارة أو مكسبًا تضاهي ألن واآلَخر الحني بني تضطر
ميزتها. تفقد أنها تبدو الخصم) ِنَسب (أو املألوفة املرغبات حتى أن لدرجة املستقبل،
يهتم حيث العالم من أجزاء ففي واملكان؛ بالزمان ترتبط مسألًة يَُعدُّ التفكري هذا وحتى
أجيال، بضعة بعد ثمارها تؤتي باستثمارات تقوم أن الشائع من العائيل، باإلرث الناس
امتالكهما، فرتة خالل شيئًا جيل كلُّ إليهما يضيف مزرعة أو عائيل بمنزل االحتفاظ أو
النوع هذا ولكن منزل؛ عىل عاًما تسعني مدته عقاري رهن وجود فيها يَشيع دول وهناك

األيام. هذه املتحدة الواليات يف يوجد قلََّما املدى الطويل التفكري من
صحيح) أمر (وهو الجميع يَعرف خاص؛ نحو عىل وصارخة خاصة حالة إليك
الوقود وأن الرسطان، تسبَِّب أن يمكنها اإلشعاع من يكفي بما الكبرية الجرعات أن
اإلعالمية الضجة من الرغم عىل أنه غري ، ُمِشعٌّ النووية الطاقة محطات من املستهَلك
بقدٍر التعرُّض أن عىل كان، ما أيٍّا دليل، يوجد ال املوضوع، هذا حول الجماعية شبه
األشياء من فالعديد شائع؛ موقف هذا لعل اإلطالق. عىل رضٍر أيَّ يسبِّب لإلشعاع ضئيٍل
رضر؛ أي منها الصغرية للجرعات يكون ال رضًرا منها الكبرية الجرعاُت تُلِحق التي
األشخاص بعَض تقتل األسربين مثل الحميدة الكيميائية املواد من الزائدة والجرعات
إىل جزئيٍّا يُعَزى هذا ولكنَّ تناُقص، يف األسربين عن الناتجة الوفيات عدد إن عام. كل
أن غري الجيدة، بالدعاية تحظى أخرى بمسكنات األسربين عن باالستعاضة الناس قيام
يسبِّب املاء حتى بالسوق. آَخر عقار أي مثل مثلها آِمنٌة، األسربين من الصغرية الجرعات
لإلشعاع التعرُّض خطُر َز حفَّ فقد حال، أي وعىل كبرية. بجرعات يكون حني أرضاًرا
الطاقة محطات من املستهلك الوقوُد إليه يصل لم إذا معياٍر؛ لوضع البيئة حماية وكالَة
القواعد من واحدة هذه ولعل عام. آالف لعرشة البرشية املالمسة عن عزله وَجَب النووية،
آالف عرشة تخيَّْل — اإلطالق عىل املؤلف رآها التي حمًقا األكثر الصاعقة الحكومية
مفرط كمثال األمر يف ق نتعمَّ دعنا ولكن — بالكاد عام املائتَْي عمُرها تجاَوَز لدولة عام

املستقبل. حماية يف للمبالغة
هذه مستقرة التنظيمية الجهات عام؟ آالف عرشة بعد حياة أيُّ تساوي ماذا بدايًة،
تقدِّرها التي القيمة هي فتلك للحياة؛ كقيمة دوالر مليون حوايل عند يبدو فيما األيام
تحرَُّك يفصل الذي الخفي الخط أيًضا وهي الخطأ، القتل قضايا يف التحكيم هيئات
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مناجم ال عمَّ مثل الخاصة، الحاالت يف (عدا امُلدَركة املخاطر حيال تراخيها عن الحكومة
دعنا لذا إنقاذها). يتم حياة لكل بكثري أكثر عليهم ننفق الذين الفضاء، وروَّاد الفحم
عرشة بعد البيئة يف انبعثَْت قد املدفونة املادة أن ونفرتض للحياة، التقدير هذا نستخدم
إشعاًعا أقل أي ًة؛ ُمِشعَّ بالكاد وصارت تحلََّلْت، قد ستكون الوقت هذا بحلول عام؛ آالف
النهاية، ففي أيًضا؛ ذلك سنتجاهل ولكننا منها، ُصِنعت التي األصلية املادة من بكثرٍي
أن نفرتض أن بد وال الجوهرية، الحقيقة بتلك تَْعبأ البيئة حماية وكالة أن يبدو ال
ة، املِشعَّ املواد مع التعامل بكيفية دراية لديهم تكون لن حينذاك املتواجدين األشخاص
يقتل سوف عام، آالف عرشة بعد أنه نفرتض سوف لذا منَّا؛ بالهًة أكثر سيكونون وأنهم
الحالية) (بالعملة دوالر مليون بتكلفة مؤكَّد، بشكل شخص آالف عرشَة املنبِعث الوقود
سنرغب عام، آالف عرشة بعد ستقع دوالر، مليارات عرشة تساوي كارثة تلك منهم. لكلٍّ
أن يجب الصحيح، نصابه يف األمَر (لنضِع تأمينية. وثائق رشاء يف مواجهتها أجل من
وأقلُّ الكوكايني، لرشاء عام كلَّ اآلن األمريكيون ينفقه ا ممَّ بكثرٍي أقلُّ املبلغ هذا أن نذكر

الفضاء.) ملحطة عة املتوقَّ التكلفة من بكثرٍي
لقواعد وفًقا األقساط قيمة تحديد هي املتبقية الوحيدة واملسألة التأمني، نريد ولكننا
يف الفائدة تجلب املستثَمرة األموال يجعل الذي بالشكل أي املألوفة؛ التأمينية الحسابات
آَخر. متحفظ تقدير وهو باملائة، ٤ قيمتها بفائدة األموال نستثمر سوف املناسب. الوقت
معها يستحيل لدرجة الواحد للعام باملائة واحد عن كثريًا تقل األقساط أن لنا يتبني
سوف ذلك، نحو بدافع نشعر وقتما األقساط يف ندفعه أحمر سنت أول إن حسابها.
أكثر، ال عام سبعمائة غضون يف — دوالر مليارات ١٠ وقيمته — املطلوب املبلغ يجلب
فوائد، أي دون بالصندوق االحتفاَظ ببساطٍة نستطيع وبعدها إضافية، أقساط أي دون
مليارات ١٠ من «أقل» املبلغ لجعل طريقة توجد ال أنه والواقع عام. آالف تسعة من ألكثر
ألكثر األول القسط بتأجيل نُقم لم ما سنت، من أقل استثمار بمقدورنا يكن لم إذا دوالر،
هذه ملثل التخطيط يف نفكِّر أن ا حقٍّ املحض السخف من رضب إنه عام؛ آالف تسعة من
ال البيئة حماية وكالة إن حمقاء؛ قاعدة يجعلها ما هو وهذا الزمن، من الطويلة الفرتات

الحساب. تجيد
لعملية أهميًة تمثِّل التي معقوليًة، األكثر الفرتات إىل بالنسبة األمثل اإلجراء ولكن
التأمني؛ رشكات به تقوم بما القيام هو الحكومية)، مقابل (يف الواقعية القرار اتخاذ
والخسائر املكاسب وأن استثمارها، يجري اآلن تُنَفق التي املوارد أن نفرتض أن ينبغي
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تدهورت فإذا الظروف. بحسب تتحدَّد الفائدة نسبة بأن علًما خصمها، يتم املستقبل يف
يف املتدنية قيمتها وضع ينبغي الوقت، مع أيًضا املشمولة األشياء أو األصناف من أيٌّ
والخصم القيمة تدنِّي إن املستقبلية. العوائد خصم إىل» «باإلضافة الحسبان؛ يف املستقبل

بينهما. الخلط يتم ما وغالبًا تماًما، منفصالن مفهومان
األحداث خصم وجوب يف يتمثَّل القرار اتخاذ عملية عىل للتأجيل الوحيد فالتأثري إذن
قيمتها بحسب والسيئة، الجيدة والتكاليف، الفوائد جميع خصم يجب إذ املستقبلية؛
تفكِّر فال عاًما، عرشين بعد دوالر ١٠٠٠ سيمنحك إنه أحدهم لك قال فإذا الحالية.
تساوي باملائة، ٦ قيمته خصٍم تطبيق بعد اليوم، فقيمتها دوالر؛ ١٠٠٠ باعتبارها فيها
قيمتها بجوائز تَِعد واسعة بدعاية تحظى التي الجوائز برامج أحد دوالر. ٣٠٠ حوايل
العام يف دوالر ألف ٥٠ إنها تقول صغري بخط املكتوبة التفاصيل ولكن دوالر، مليون
باملائة، ٦ بنسبة خصٍم تطبيق فعند دوالر؛ مليون يساوي ال وهذا عاًما، عرشين ملدة
ليست ولكنها بها، بأس ال جائزة أنها شك ال دوالر. ألف ٦٠٠ حوايل القيمة تصبح

ذلك. عن يتغاضون ولكنهم ذلك، املعلنون يعلم بالطبع املزعومة. املليون
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أو مجموعات، يف اآلخرين) بواسطة تنظيمهم يجري (أو أنفسهم األشخاص ينظم حني
من بد فال — صغريًة أم كانت كبريًة — دول أو سياسية، أحزاب أو لجان، أو نواٍد،
يكون أن املبدأ، حيث من ينبغي، املجموعة. عن نيابًة القرارات اتخاذ كيفية عن السؤال
اللفظي بالتأييد يحظى املبدأ هذا لكن به، املعنيني مصالح القرار يخدم أن هو الهدف
ما أبعد املصالح تلك ماهية تكون ما فعادًة الفعيل؛ باالهتمام يحظى ا ممَّ أكثر الكاذب
قاسية الظروف هذه أكانت سواء خارجية؛ ظروف عىل تعتمد فهي الوضوح؛ عن تكون
متجانسة العداوات، أم الصداقات تكتنفها اجتماعية، أم الناس عن بمعزل جيدة، أم
األمريكية»، «الطريقة ق تفوُّ عن املدارس يف نتعلمه ا ممَّ الرغم وعىل إلخ. … متغايرة أم
أن البحت الغرور ومن واألماكن، األزمنة كل يناسب للحكومة «أمثل» شكل يوجد ال
موضوع نحن. نفعله ما فعلوا إذا حاًال أفضل دوًما يكونون سوف اآلخرين أن نعتقد
أشكاًال تتخذ أن يمكن (الحكومة) العامة القرارات اتخاذ عملية بنية أن هو الفصل هذا
الحال هو كما القرارات، وأن تحققه؛ أن منها ع يُتوقَّ الذي الدور عىل اعتماًدا مختلفة،
ذلك. قبل وليس منها، الهدف د يُحدَّ أن «بعَد» اتُّخذت إذا األغلب يف ثمارها ستؤتي دائًما،
وتكون بها، يُحَكمون التي «الكيفية» يف رأي للمحكومني يكون ال كثرية، أحيان يف
حزب أو األفراد، من ثانوية ملجموعة مملوكًة مجموعٍة أي داخل القرار اتخاذ سلطُة
االستئثار يف الرغبة مجرد سوى ذلك وراء سبب يكمن أن دون جيش، أو سيايس،
ولن طويل، تاريخ لها البرشية الطبيعة يف بجذورها الضاربة الرغبة (تلك بالسلطة.
اليد، يف السلطة تصبح أن وبمجرد والنصح.) الوعظ طريق عن سحري بشكل تُمَحى
التاريخ. كتابة املنترصون يعيد ما فعادًة رجعي؛ بأثر االستيالء هذا تربير يمكن فإنه
سلطة توزيع ارتباط كيفية عن السؤال هو نريده ما كل بل هنا؛ موضوعنا ليس هذا لكن
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عىل واملتصوَّرة الواقعية املجتمع، بمشكالت شئَت) إن الحكومَة ها (َفْلتُسمِّ القرار اتخاذ
سواء. حد

هدًفا البقاء من تتخذ كانت القائمة املجتمعات جميع أن بديهية َلحقيقة إنها
يَُعْد لم األساسية الحاجة لتلك كافيًا اهتماًما تُوِل لم التي املجتمعات وتلك — جوهريٍّا
هذا إىل تضاف تعقيًدا أكثر دوافع لديها والغنية الحديثة املجتمعات لكن — وجود لها
داخل التنظيمية الهياكل تختلف ضعفها. مدى رؤية عن ذلك يُعميها ما وغالبًا الدافع،
والقبائل الدول، عن للعائالت التنظيمية الهياكل وتختلف العائالت، يف عنها الرشكات
مر عىل الرتتيب ر يتطوَّ الحاالت، معظم ويف النيابية. املجالس عن واللجان الدول، عن
فلسفة أي يف التفكري دون واالنحسار، التزايد بني السلطة تذبذب مع القرون أو السنوات
كما املبالغة، لهذه استثناءات بالطبع هناك الرتتيب؛ هذا وراء معروف منطق أو كامنة
لوك، وجون روسو، جاك وجان هوبز، وتوماس وأرسطو، أفالطون، كتابات يف الحال هو
التاريخ بنهر مقاَرنًة صغرية ينابيع سوى ليسوا هؤالء أن إال بني، وتوم ومونتسكيو،
عدًدا سألُت الفصل، هذا كتابة يف رشعُت حني الحايل، وقتنا يف حتى العاتي. اإلنساني
كتب أي هناك كانت إن — السياسية العلوم يف بارزون أساتذة بعُضهم — األصدقاء من
الطرق بني الشعارات) ال الجوهر حيث (من تقارن امُلقاَرن، الحكم عن جيدة حديثة
إْن هذا الكتب، هذه من للغاية القليل هناك أنَّ يل َ وتبنيَّ مجتمع؛ أي لتنظيم املختلفة
أي إن البارز، الكمبيوتر عاِلم بروكس، فريد (قال تخمينها. يسهل ألسباب وذلك ُوِجد،
الكتب مئات هناك األرجح.) عىل علًما يكون ال اسمه إىل «ِعْلم» كلمة إلضافة يحتاج مجال
هة موجَّ الكتب تلك لكن عيوبها، عن أكثر وكتٌب الديمقراطية، ممارسة تحسني كيفية عن
الدستور يف «الديمقراطية» كلمة تظهر ال آنًفا، ذكرنا وكما عامة. ملبادئ ال آنيَّة، ملشكالت

األمريكي. االستقالل إعالن يف أو األمريكي
قائد وجود يف يتمثَّل القديمة، العصور إىل يعود الذي للحكم، التاريخي الشكل إن
السن، القوة، (الحجم، العديدة املعايري من أيٍّ بموجب اختياره يتم زعيم أو ملك أو
األمر يتطلبه يشء أيِّ أو اآللهة، من رسالة الجنسية، الفحولة املولد، حق الرشاسة،
التخاذ عليه) يستحوذ (أو السلطة من مستًوى ويُمنَح اآلخرين)، عىل السلطة لتربير
يف — ا عامٍّ ليس ولكنه — االنتشار واسع النموذج هذا املجموعة. عن نيابًة القرارات
ليس ولكن النموذج، هذا التِّباع الكالب من جماعات فتميل االجتماعية؛ الحيوانات مملكة
من يتألف أفريقيا، يف األفريقية الظباء من قطيًعا مرة ذات الكاتب هذا رأى وقد القطط.
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يطوِّق بينما اإلناث، من عرشات بضعة من املكونة مجموعته يقود مسيطر واحد ذكر
يصيبه أن انتظار يف ربما الحقوق، من املجردين املستعبدين الذكور من قطيٌع املجموعَة
ولكن للبقاء، النمط هذا األفريقية الظباء طوَّرت ملاذا يعلم أحدهم أن بد ال التعب.
بعض يف نأمل مثلما األخرى الحيوانات عن البرش يختلف وال بداهًة. واضًحا ليس السبب
جولة يف أمريكية مجموعة يقود املرشدين أحد كان فرنسا، إىل رحلة يف مرة، ذات األحيان؛
عن برباءة املجموعة أفراد أحد وتساءََل شارملان، ومقتنيات تذكارات يحوي متحف حول
إنه إذ للمعرفة؛ قابل غري أو معروف غري عددهم أن اإلجابة كانت شارملان. أبناء عدد
أكان وسواء للزواج. األوىل الليلة يف واألمراء النبالء زوجات مضاجعة حقَّ لنفسه أعطى

األفريقية. الظباء لألذهان القصة استدعت فقد ال، أم حقيقيٍّا هذا
القيود بعَض التقليدية القيادة نموذج عىل القائمة الحكم صورُة تضع ما غالبًا
من القتال عىل منصبٍّا تركيزهم يظل أن بد وال للتقلُّب، يميلون فالقادة القائد؛ عىل
عىل التطور، وحقائق الطبيعيني. وغري الطبيعيني األعداء من كلٍّ ضد املجموعة بقاء أجل
جانب من مقاومتها تستحيل مثلما املجتمعات جانب من مقاومتها تستحيل حال، أيِّ
بكل الثورة، بعد ما أمريكا يف حتى نظرية. وليس تعريف لألصلح البقاء إن األفراد.
يجعلوا أن املالئم من أن املؤسسون اآلباء َوجد والطغيان، االستبداد بشأن هواجسها
العسكري القائد دوَرِي امللك يُمنَح أن قديم تقليد (إنه املسلحة للقوات ا عامٍّ قائًدا الرئيس
وجود يهدِّد ما هناك كان إذا املناقشات يف لالسرتسال محدود مجال فثمة والسيايس).
عدم من خري — املعقول) حدود (يف خرقاء كانت مهما — أزمة يف قيادة ووجوُد الدولة،
أكثر املفِرتَس التاريخية، الحقائق واقع من بالدنا، كانت وقد األساس. من قيادة وجود
١٨١٢؛ عام حرب منذ البقاء بشأن التفكري عىل نُرَغم لم لذا القارة؛ هذه يف الضحية منها
الحروب من أيٌّ يكن لم وملا البقاء. بسبب ال التحزُّب، بسبب األهلية الحرب كانت وقد
من حالة يف أصبحنا فقد لبقائنا، فعليٍّا تهديًدا شكَّل قد ١٨١٢ عام منذ اندلعت التي
من الذكر يستحق قيادي ترتيب لدينا فليس الثمن؛ سندفع ما ويوًما والتقاعس، الالمباالة
مستمرة فهي ثَمَّ ومن اآلن؛ وتربكنا تضلِّلنا التي واالجتماعية االقتصادية األزمات أجل
عاملي، مستًوى وعىل سواء. حد عىل وخارجها الحكومة داخل هم َمن محبطٌة التفاقم، يف
— العاملية السكانية الزيادة تشكِّله الذي ذلك من أكرب اإلنساني للبقاء تهديد يوجد ال
غريُ جماعي قراٍر اتخاذ عملية أن تماًما الواضح ومن — متناقًضا يبدو قد ذلك كان وإن
منه، مناص ال أمر هو ما نوٍع من «حل» وجود أن غري ذلك، مع التعامل يف فاعلية ذات

123



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

املسألة هذه يف واضحة عاملية قيادة وجود بعدم والقول صعبًا؛ سيكون أنه املؤكد ومن
من التقدم يقيسون ال السكانية املشكلة بشأن واملتفائلون بالقضية. استهانة هو البارزة
من ولكن الزيادة، معدل يف انخفاض حتى أو السكان، عدد يف انخفاض حدوث واقع

الزيادة. معدل زيادة معدل يف انخفاض حدوث واقع
أجل من البسيط الرصاع عىل التسامي من تمكِّنه لدرجٍة ما مجتمٌع يتطور حني
من مزيًدا القرار اتخاذ يف تساهم أخرى ِقيٌَم تكتسب تجاوزه)، قد أنه يعتقد (أو البقاء
الحقوق فكرَة املتحدة وللواليات الغربية ألوروبا عرش الثامن القرن جلب لقد األهمية.
الواقع. يف مطاطة كلمة «حقوق» كلمة كانت وإن للحكومة، اسرتشادي كمبدأ الفردية
القابلة (وغري األساسية الرؤيَة أعاله املذكورين الفالسفة من بعٍض أعماُل وتحوي
مقايضة عن عبارة هو الرشعية الحكومة جوهر بأن القائلة الكاتب)، هذا رأي يف للتحدِّي
الحصول منافع مقابل يف الفردية سيادتنا من ما جزءٍ عن فيها نتنازل األفراد، يمارسها
العقد برؤية هذا ى (ويُسمَّ بأكمله مجتمًعا تواجه التي للمشكالت قة منسَّ استجابة عىل
ذلك كان كلما جارك حظرية سلب يف «حقك» عن التخيلِّ يشمل وهو للحكومة، االجتماعي
تقديم مقابل يف الخدمة عىل الناس ويجرب يفرضرضائب اإلقطاعي السيد وكان مالئًما).
فصلني بعد النكسرت قانون إىل نصل حني هذا (تذكَّْر الضواري ضد مشرتكة حماية
سبل وتوفري الداخيل االستقرار ضمان األساسية أهدافه بني دستورنا ويذكر اآلن). من
أنَهْت قد فكانت سيادتها؛ بعض عن للتخيل الواليات دفع ما هو وهذا املشرتك؛ الدفاع
بمفردها. الوقوف بإمكانها والية من ما أنه واضًحا وكان الربيطانيني، مع القتاَل للتوِّ

االستقالل إعالن ينص إذن؟ بها نعتزُّ التي الفردية حقوقنا جاءت أين من ولكن
ويقول السعادة»، وراء والسعي والحرية، «الحياة، حق تشمل الفردية حقوقنا أن عىل
يخالف ما (وهو الخالق من جاءت قد أنها ويؤكد عنها، التنازل يجوز ال حقوق إنها
اإلنسان لحقوق املزامن الفرنيس اإلعالُن ويُدِرج والدولة). الكنيسة بني الفصل مبدأ
التعديُل (صيَغ له. مخولة حقوًقا بوصفها القمع» ومقاومة واألمن، وامللكية، «الحرية،
األسايس هدفه كان وإن للقمع، الشعبية املقاومَة االعتبار يف الوضع مع لدستورنا الثاني
واملالحقة، السالح، من الحد حول الدائر الحايل الجدل وسط يبدو، ما عىل ضاع، قد
واضح، إعالن فهو الخاصة؛ قائمتهم لتربير عذر أي الفرنسيون يُعِط ولم والجريمة.)
ويف األوائل، الفالسفة جميع ولعل الخالق. عىل االعتماد يف مرتددين يبدو فيما وكانوا
الحقَّ األساسية حقوقنا ضمن أَدرجوا قد والفرنسيون، األمريكيون الفالسفة منهم القلب
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إلعالن املحورية الفكرة هي وتلك قمعية؛ كحكومة تُصنَّف حكومة أي ضد التمرد يف
ال حكومتنا، فيها بما املبادئ، تلك عىل القائمة الحكومات جميع يف أنه غري االستقالل.
أن تود بالفعل قائمة حكومة من فما الحق؛ لهذا نهايًة يَُعدُّ ما قانونيٍّا؛ بذلك القيام يَُعدُّ
فلم االجتماعي؛ العقد من للتفاوض قابًال جزءًا «حقوق» كلمة تعريف ويعترب بها. يُطاح
التصديق بعد إال يَُضْف ولم األصيل، الدستور من جزءًا بنا الخاص الحقوق ميثاق يكن
هذه مثل بوضع اقرتاٍح عىل الدستورية الجمعية يف التصويت (تمَّ ورسيانه. الدستور عىل

رفضه.) تمَّ لكن الدستور من األصلية النسخة يف األمور
بأكثر الوثائق هذه كل سبقت التي كارتا، ماجنا وثيقَة اإلنجليز الباروناُت انتََزَع
إنجلرتا، ملك هللا، «بفضل فيها: وَوَرَد جون، امللك من (١٢١٥م) عام خمسمائة من
حمايتَه يستطع لم قوته مصدر أن يبدو ما (عىل «… نورماندي ودوق أيرلندا، ولورد
عىل كارتا ماجنا اشتملت األرجح). االحتمال وهو له يكرتث يكن لم أو باروناته، من
يف األرملة حق ضمنها من البارونات، بها طاَلَب ا حقٍّ وثالثني ستة تضم شاملة قائمة
من لألفراد، ضمانات أيًضا ر وتوفِّ وفاته؛ بعد يوًما أربعني ملدة زوجها بمنزل العيش
عدا شخص أي ملوت امرأٍة تظلُِّم عىل بناء شخص َسْجن أو اعتقال جواز «عدم بينها
عىل … وتقسيماتها املقاطعات «تظل أن عىل الوثيقة ِت نصَّ حاسمة وكنقطة زوجها.»
ألنها القراءة؛ تستحق كارتا املاجنا وثيقة إن «… زيادة دون اإليجارية قيمتها نفس
برؤيتنا يَلحق الذي البالغ التغري مدى عىل صحية نظرة وتقدِّم بالتفاصيل غنيٌة ببساطٍة
اإلنجيلية العصور إىل للمايض وبالعودة واملكان. الزمان باختالف لنا املخولة للحقوق
لم لكنها وجريانك؛ أصدقائك عىل تنطبق كانت تقتل» «ال القائلة الوصية أن نجد األوىل،
األخرى للقبائل كانت حني سيما ال القبلية، العداوات مع التعامل عند تطبيق موضع تكن

مختلفة. دينية نزعات
الحكومات تعمل كيف القارئ، لدى التواضع لتعزيز م املصمَّ التاريخ، هذا كل ظل يف
بالفصل الواردة آرو نظرية — النقاش هذا امتداد عىل — ذهنك يف َضْع قرار؟ كصناع
لبس حدوث دون القرارات عن املسئولية ملشاركة طريقة من ما ومفادها: عرش الثاني

األحداث. عىل اجتماعيٍّا تعقيبًا وليس خالص، منطق هذا وغموض.
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السلطة

كان إذا غموض ألي وجود فال آرو؛ لنظرية االستثناءَ تمثِّل ألنها سهلة؛ النقطة هذه
محفوف عالم يف يعيشون َمن إىل وبالنسبة للجميع. القرارات يتخذ واحد شخص ثمة
تؤثِّر التي الِقيَم أن يف املشكلة تكمن بالطبع املميزات. من الكثري لها فإن باملخاطر،
بأمثلة يعجُّ والتاريخ املجتمع، بقية ِقيَم نفس تكون ال قد السلطة رمز قرارات عىل
احتفظوا حرب بقادة يزخر مثلما امللوك، أحد كرامة أجل من خوضها تمَّ رة مدمِّ لحروب
يكتسبون ما رسعان السلطة يتذوقون َمن إن األزمة. انقضاء بعد طويلة لفرتة بسيطرتهم
يف التعديل هذا قراراتهم تعكس ثم ومن نفس؛ بطيب عنها يتنازلون ال ما وغالبًا حبها،
الكونجرس يف الدائر الحايل الرصاع (الحظ املجموعة. بمصالح صلتها بذلك لتفقد القيم،
إعادة فمسألة باالنتخاب؛ تُشَغل التي املناصب يف الحكومي املسئول بقاء مدة حدود حول
قبُل.) من ملنصٍب انتخابه سبق شخص أي أولويات قائمة ملقدمِة رسيًعا تقفز االنتخاب
ولسوء تلقائيٍّا؛ للحكومة النظرية املشكالت من الكثريُ يُحَسم واحدة، سلطة وجود يف
املعتدلة السلطة من فالطريق — عام ألَفْي من أكثر قبل ِألرسطو اتََّضح مثلما — الحظ
يكون ظروًفا هناك أن غري وحافر، خفٍّ كل من ومطروق ومستقيم، قصري، االستبداد إىل
يف الواسع انتشاره يكون أن يمكن وال ما، ملجتمٍع للبقاء األمثل السبيَل االستبداُد فيها
لبقاء ضامنًا بوصفها الديمقراطية أما املصادفة. قبيل من طويل لزمن اإلنساني املجتمع
قبُل من ذكرنا وقد البقاء، عىل القدرة من النوع ذلك تُظِهر أن عليها يزال فال املجتمع،
هذا حول لذكره املزيد لدينا يكون سوف ذلك. تستطيع ال أنها يعتقد كان أرسطو أن
ومن القرار؛ باتخاذ يتعلَّق فاألمر بحديثنا؛ مباِرشًة صلًة له أن بما قليل؛ بعد املوضوع

الكتاب. وموضوع يتناسب ثَمَّ
الحكام فحتى للسلطة؛ الحتمي االنتقاُل املركزة السلطة تواجه التي املشكالت من
كل يف أهلية حرب ِبنُشوب مجتمع ألي البقاء ق يتحقَّ ال بالتأكيد يموتون. املستبدون
عن يكون املسألة لتلك التقليدي والحل اآلخر، العالم إىل زعيم أو ملك فيها ينتقل مرة
شكًال وتَُعدُّ القديمة، العصور إىل جذورها تمتد عادة وهي الوراثية، امللكيات طريق
دون تَُحول عادة وهي وباقيًة، صامدًة امللكية األرسة دامت ما للخالفة، وعمليٍّا بسيًطا
ال ذلك إن تنجح. أنها ويبدو العرش، حارس فيها يتغريَّ مرة كل يف رصاع أي اندالع
عملية أن األمر يف ما كل السلطة، عىل يحصل األفضل املقومات ذا الشخص أن يعني
يف بها نستعني التي املنظومة هي وتلك دماء، إراقة دون تتم أن يمكن السلطة انتقال
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الخالفة تُعتَرب ال بالطبع بالضبط. السبب ولِنَفس الرئاسة)، يف ليس (ولكن الكونجرس
يف حتى استثناءات هناك كانت أنه من الرغم (عىل بحقٍّ وراثيًة الكونجرس عضوية يف
الوظيفي املعادل هو اللجان رئاسة وتويلِّ املنصب حيث من األقدمية نظام ولكن هذا)،
يضمن فإنه الكونجرس، وأعضاء السيناتورات ِقبَل من مقبوًال يَُعدُّ ذلك دام وما لذلك؛
مسئوًال للسن والذهني الجسدي الدمار أوجُه تُرِغم حني للسلطة نسبيٍّا سلميٍّا انتقاًال
خسارة بفعل إجباريٍّا التغيريُ يكون األحيان بعض يف املوت. حتى أو ي، التنحِّ عىل ُمِسنٍّا

كثريًا. يحدث ال ذلك أن إال االنتخابات،
السلطة بحكم الحكومُة تواجهها التي القرار اتخاذ عملية يف الكربى فاملشكلة إذن
وتاريخيٍّا، املجتمع. ِقيَم ومنظومة القرار صانع ِقيَم منظومة بني األولويات رصاع هي
جون املِلك حتى الرصاع. سوى ثمٌن لذلك يكون ال الرصاع، يف الفائز هو املجتمع كان إذا
بوضوح، تُتََّخذ القرارات تجعل أن أردَت فإذا كارتا؛ ماجنا وثيقِة بنوَد نقض ما رسعان
يمكن ولكنه لألبد، ذلك يُجِدي ال قد املسئولية؛ موقع يف شخًصا َضْع َلبْس، وبال ورسعة،
الجيوش، تعرفه وكذلك هذا، األعمال مجال يف اإلدارة خرباء ويعرف لفرتة. يُجِدي أن
العالم يف ومستقرة طويلة مالكة عائالت وجود عىل التاريخية األدلة من الكثري وهناك

القديم.
األنظمة هذه فمثل الطرح؛ هذا يف اإلنسان «حقوق» ل ِذْكر هناك يكن لم أنه الِحْظ

الفردية. الحقوق نحو تميل ال

العام الصالح

الغالب يف (املرتبطة للنظرية حماس دفقُة هناك كانت عرش التاسع القرن منتصف يف
درجات أقىص ضمان هو للحكومة األسمى الهدف بأن القائلة بنتام) جرييمي باسم
يعتقد نفسه بنتام كان اذًا. أخَّ شعاًرا يَُعدُّ ما وهو الناس، من عدد ألكرب والخري السعادة
املجتمعي الفائض مقدار لقياس طريقة هناك إن أي للقياس؛ قابًال أمًرا كان ذلك أن
يتخذ أن الفرد يستطيع بحيث األعظم)؛ للخري تعريفه (وهو األلم عىل اللذة من اإلجمايل
الغموض؛ من هائل قدر بالطبع هناك اللذة/األلم. فارق صايف تعظيم بغرض القرارات
أن إال واأللم، اللذة عن فضًال العام، الصالح وعنارص مقومات بشأن الجدل، ثَمَّ ومن
— الحال بطبيعة اللذة كهامش بسيًطا ليس — تعظيمه يمكن «شيئًا» هناك أن نظرية
احتمال أم العام، الصالح هو اليشء هذا أكان وسواء الكتاب. هذا فكرة عن بعيدًة ليست
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اتخاذ مشكالت تظلُّ صالحيًة؛ األقل تمجيد حتى أم واألذكى، األفضل تمجيد أم البقاء،
تطبيق، دون بإيجاز، قائمًة؛ واالسرتاتيجيِة والقياِس باألهداِف الخاصة املعتادة القرار

جوفاء. االجتماعية النظرية تصبح
التعاسة لَكمِّ حقيقيٍّا معياًرا الناس من عدد ألكرب األعظم النفع عقيدُة تحدِّد وال
بما بأنه الدفع يمكن منها، مبالغة نسخة ففي لألغلبية؛ دعًما األقلية عىل تُفَرض قد التي
احتمالية وجود مع القومي، دخلنا من كبريًا جزءًا تنتزع للمسنني الطبية التكاليف أن
املسنني، هؤالء لنفس كبري بشكل الحياة امتداد حتى أو اللذة لتحقيق للغاية محدودة
سبيل (عىل للتقاعد إحالتهم طريق عن تحقيقه يمكن األعظم املجتمعي الصالح فإن
الحد هذا إىل للتمادي املستِعدُّون هم األمريكيني من قليل بالطبع التعبري). يف التلطُّف
ما دائًما أيًضا. جذابٍّا بل للتفكري، مطروًحا األمر يصبح قد ضاغطة بيئة يف ولكن اليوم،
اتخاذ عملية يفيد ال ذلك بغري والتظاهر األفراد، بشأن القلق مع العام الصالح يتعارض
باآلخر. كبرية صلة ألحدهما ليس العامة والحاجة العام فالصالح عقالني؛ بشكل القرار
شخصياتهم تشكََّلْت الذين باملجرمني ق الرتفُّ يكون قد عدة؛ بطرق املشكلة تتجىلَّ
الحق ألذًى احتماليًة يخلق ولكنه اإلنسانية، قبيل من شيئًا البائسة الطفولة من قالب يف
املثري السبب كان فأيٍّا معه؛ التسامح يف العام الصالح قيمَة يُعِيل مجتمٌع يرغب ال قد
املجتمع، لبقية مشكلًة املجرمون يمثِّل الجريمة، من حياة لخوض دفعهم الذي للشفقة
قدٌر يُغَدق اليوَم، مدارسنا ويف اإلطالق. عىل تفيد ال سلوكهم لتفسري تُساق التي واملربرات
الذهنية» اإلعاقة «متَحدِّي مصطلح حلَّ (وقد التعلُّم بطيئي عىل والشفقة االنتباه من كبري
قدراتهم تنمية يتم ما نادًرا املوهوبني إن حتى التعلُّم»)، إعاقات «ذوي مصطلح محلَّ
ومن املجتمع؛ إلنتاجية خسارة عليه يرتتب ا ممَّ إمكاناتهم؛ كامل إىل للوصول وتطويرها
من نوع أي تجاه مقاَومٍة تولُّد إىل أدَّى الطالب ونفسيِة بسعادِة واالنشغال جميًعا. لنا ثَمَّ
التعليمية املعايري يف املخيف االنحدار تجاُهَل أكرب بشكل يَرسَّ ا ممَّ التعليمي؛ التقدم قياس
لغري الذاتي التقدير عىل يركِّز وصار اإلنجاز، عن التعليم تركيُز َل تحوَّ لقد للدولة.
مضطرٍّا فلسَت بأس، فال لذلك، والرصيح الواضح الهدف هي اللذُة كانت إذا املنجزين؛
تملكهما؛ أنك «تعتقد» أن فقط عليك والزهو، باللذة للشعور يشء أي ق تحقِّ أن ا حقٍّ
ولذته سعادته هامُش يعتمد الذي املجتمع، تطلُّعات إىل بالنسبة قاتلة الرؤية هذه ولكن

الطويل. املدى عىل الحقيقي اإلنجاز عىل حيوي بشكل
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اتخاذ إجراءات يشكِّل املجتمع وصالح األفراد صالح بني القديم الرصاع فإن وبذا
للتمثيل نظاٍم ابتكاَر غريهم) (وكثريون الحكومي نظامنا مؤسسو حاَوَل وقد القرار؛
بالسلطة األفراد عبث ضد كافيًة حمايًة ر يوفِّ ولكنه أرسطو، صعاليك حكومة عن بعيٍد
الرئيس، ونشجب الشوارع أحد ناصية عىل نقف أن نستطيع وهكذا العام؛ الصالح باسم
مكتظة قاعة يف «حريق!» قائلني نصيح أن الكالسيكي) النموذج (يف نستطيع ال ولكن
نحرِّض أن يمكننا ال ولكْن رحب، بصدر شغب أعمال حدوث نتقبََّل أن يمكننا بالبرش؛
لشخص فيها يُسَمح حاالت فهناك للعقل؛ ومنافيًا سخيًفا األمر يصري أحيانًا شغب. عىل
عىل تزيد مسافٍة من بهذا يُسَمح أو املنزل، يف ليس ولكن املكتب، يف بآَخر بالتحرُّش
الحمايس النقد بني الفاصل الحد ولكن لنا، مكفولة التعبري حرية إن فقط. ياردة عرشين
مؤخًرا إنجليزي نارش قام وقد صون. املتخصِّ يليهم املحامني، سوى يفهمه ال والتجريح
يقرءون الناس من ا جدٍّ قليًال أن َ تبنيَّ بياناٍت بنرش قامت أمريكية علمية جمعية بمقاضاة
الترصيح ألن القضيَة؛ ر املترضِّ النارش (خرس فعيل بشكل النارش مطبوعات ويستخدمون

ا). حقٍّ ا مهمٍّ هذا يكون األحيان بعض ويف صحيًحا. كان
صالح بني توازن عىل الحفاظ للغاية الصعب من ولكن تافهة، أمثلة تلك تبدو قد
املحال من ذلك، كل وفوق وغامض. ضبابي بينهما فالفاصل العام؛ والصالح الفرد
تحظى الذين أولئك آراء عىل تام بشكل قائمة قرارات باتخاذ العام الصالح تحمي أن
، الرشِّ من محدَّدة أنواع منع للديمقراطية األصيل الهدف كان فقد بالحماية؛ مصالحهم

الخري. فعل وليس
إنديانا مجلس داخل عريضة تقديم تمَّ معروف، غري حَدٍث يف عام، مائة قبل
محيِط نسبُة وهي ،(π) ِلباي للعقل، ومنافيًة تماًما، خاطئًة قيمًة تعتمد الترشيعي
أيًضا العريضة مقدِّمو (اقرتح إنديانا يف املستخَدمة القيمَة لتكون قطرها، إىل الدائرة
الفوائد بمناقشة الترشيعية املداولة وامتألَِت لآلخرين، القيمة تلك باستخدام الترصيَح
بالفعل تمريرها تمَّ (وقد ُمرِّرت قد العريضة هذه كانت لو إلنديانا). ستجلبها التي
وتمَّ منعها)، يف ونجَحْت يحدث، ملا فطنَْت حكمًة أكثر عقوًال ولكنَّ األوىل، القراءة يف
األسئلة عىل لإلجابة وسيلًة ليس التصويت إن الفشل. درجاِت أحطَّ ذلك َلكان تطبيقها،
كان — فيزياء عالم بوصفه — الكاتب وهذا متعًة؛ للمصوِّتني يمنح قد كان وإْن التقنية،
فثمة فليكن؛ النخبوية، قبيل من ذلك بََدا إذا لتصويت. النسبية النظرية إخضاع سيكره
أن قبل موضوع أي عن شيئًا تعرف أن ينبغي بأنك يقيض صحيح ولكنه شائع غري مبدأ
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«صحيح» فرأيك العكس؛ تدِّرس اآلن املدارس لكن بشأنه. برأٍي اإلدالء يف الحقَّ تكتسب
بل فحسب، الذات تقديَر ع يشجِّ ال وهذا معرفتك؛ قلة كانت مهما آَخر، شخص أي كرأي

والرتاخَي. الكسَل يكافئ
العارشة الورقة يف ماديسون، جيمس جانب من يأتينا الفكرة لهذه توضيح أقوى
وألكسندر جاي جون مع باالشرتاك كتبها التي املقاالت تلك الفيدرالية»، «األوراق من

املطروح: الدستور عىل باملوافقة نيويورك مواطني إلقناع هاميلتون،

املحضة الديمقراطية أن استنتاج يمكن للموضوع الرؤية هذه منطلق من
يجتمعون املواطنني، من محدود عدد من يتألَّف مجتمًعا بها أعني التي —
شافيًا عالًجا ر توفِّ أن يمكن ال — شخيص بشكل الحكم أموَر ويديرون
سوف مشرتكة مصلحة أو مشرتك شغف فثمة التحزُّب. وأرضار ملساوئ
من ينتجان وتواُفق تواُصل األغلبية؛ ِقبَل من تقريبًا، حالة كل يف تُستشَعر،
كبح دون يَُحول عائق أيُّ الديمقراطية تلك يف يوجد وال ذاته؛ الحكم شكل
املشاغب. البغيض بالفرد أو األضعف بالحزب للتضحية واإلغراءات الدوافع
وظلت والرصاع، لالضطراب مرسًحا الديمقراطيات هذه مثل كانت ثَمَّ ومن
عامة بصورة وكانت امللكية، حقوق أو الفردي األمن مع منسجمة غري دائًما
النظريون الساسُة افرتض لقد موتها. عند عنيفًة ظلَّْت كما األجل، قصريَة
جمعاء البرشية بإخضاع أنه — ً خطأ — الحكم من الطراَز هذا ساندوا الذين
تماًما متساوين ذاته الوقت يف سيكونون السياسية، حقوقهم يف كاملة ملساواة

ومشاعرهم. آرائهم ويف حيازاتهم، يف ومتماِثلني

االتصال، وسائل عىل طرأ الذي ر التطوُّ هو به التنبؤ ماديسون يستطع لم ما
(واملعلومات املعلومات بنفس جميًعا وتزوِّدهم مًعا، الناس من كبرية أعداًدا تربط التي
املجموعاُت تنتهجه الذي السلوك نفَس املالينُي ينتهج أن املمكن من جعل ا ممَّ الخاطئة)؛

ذهنه. يف كانت التي الصغرية
قويًما، معياًرا — القرار التخاذ معياًرا بوصفه — العام الصالح يبدو باختصاٍر،

العام. للتطبيق يصلح ال وبالتأكيد بسهولة، تطبيقه يمكن وال بسيًطا، ليس ولكنه
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األخالقي االلتزام

إن حيث العملية؛ الناحية من جذَّابًا ً مبدأ الناس من عدد ألكرب األعظم النفع مبدأ يَُعدُّ
بعني إليها يُنَظر ما غالبًا لها، االسرتشادي املبدأ باعتباره الهدف هذا تعكس حكومة أي
املتطرفة النسخة ولكن النفع. ي متلقِّ الناس؛ من كبري عدد جانب من واالحرتام التقدير
املنتجني، غري املجتمع ألعضاء الصامت االستبعاد إىل تؤدِّي أن شأنها من املبدأ هذا من

املناقشة. ساحة األخالق تدخل وبهذا أخالقيٍّا؛ بغيًضا أمًرا ذلك معظمنا وسيجد
ويف منَّا، أضعف شخًصا نهاجم أن أخالقيٍّا املستهجن من أنه معظمنا يَعترب سوف
كيف ن تخمِّ أن حاِوْل ولكن األخالقية. التزاماتنا أحد هو الُعزَّل عن الدفاع إن الواقع
يفوقونهم الذين األقوام محاربة يف فقط صوا تخصَّ قد أسالفنا أن لو هنا سنتواجد كنَّا
معظمنا كان لقد ذلك. يفعلوا لم وهم وجود، لنا سيصبح كان أنه املحتمل غري من قوًة.
كان مثلما الَعْزالء، الكويت دولَة حسني صدام هاَجَم حني سنوات بضع قبل ساخًطا
يكن لم أيًضا العالم. من الجزء ذلك يف معتاًدا كان ما يفعل كان أنه غري لسنوات، يهدِّد
النهائية نتيجته وكانت متكافئًا، رصاًعا الرشقيني والغزاة األمريكيني الهنود بني الرصاع
أرايض من كبرية قطع عىل استولينا التاريخ مسرية يف القليلة قروننا وخالل عة، متوقَّ

بيضاء. ليست أيادينا إن جرياننا؛
الواقع يف الضغط تحت تطبيُقه يكون ما وغالبًا رفاهيًة، يَُعدُّ الضعفاء فدعم إذن
يعتقد معظمنا) (وربما منَّا الكثري أن غري عليه، يكون أن يُفرتَض مما تقديًرا أقلَّ العميل
الجديد، العهد يف أساسية أطروحة وهي حقيقيٍّا؛ أخالقيٍّا التزاًما يكون ألن أقرب أنه
أنها غري الدينية، للعقيدة الحاوية األخرى النصوص من كثرٍي يف كذلك ليست كانت وإن
سبق الذي البابيل للقانون الرائع امللخص ذلك حمورابي، رشيعة أفكار من أساسية فكرة
هو واعتَمَد امليالد)، قبل عرش الثامن (القرن عام ألف من بأكثر القديم العهد نصوص
حتميٍّا. التزاًما بوصفها تاريًخا الضعيف لحماية إن القوانني. من أقدم مجموعٍة عىل ذاته
ماديسون أن أعاله، املقتبَس الفيدرالية، األوراق من املقتَطف الجزء يف نجد أننا غري
أغلبيًة ألن للحكم؛ ديمقراطي شكل داخل الضعفاءَ نحمي أن املستحيل من أنه إىل يذهب
(أو ضعيفة أقلية بصالح التضحية يف يُقاَوم ال إغراءً تجد سوف وسلطة نفوذ ذات
يف يقصد كان لقد األغلبية. أهواء تحقيق سبيل يف تعبريه) بحسب مشاغب، بغيض فرد
الجمعية يف داَرْت التي املناَقشة مدى وعىل األخالق؛ مع تتعارض الديمقراطية أن الواقع
للديمقراطية التطلُّعات أن مفادها متكرِّرة فكرة ثمة الفيدرالية، األوراق ويف الدستورية،
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فهما ثَمَّ ومن الفرد؛ حقوق عىل الحفاظ يف املتمثِّل األخالقي لاللتزام تخضع أن بد ال
كانت املتضاربة فالِقيَم عاٍل؛ مستًوى عىل القرار اتخاذ عملية هي وتلك متضادتان. قوتان
ديمقراطية ال تمثيلية، جمهورية يف تمثََّل — وسط حلٍّ شأن من بأنه وُحِكَم واضحًة،
كان أمنهم. عىل الحفاظ مع معقول، بشكل الناس سعادَة األرجح عىل يضمن أن —
لم أنه دام ما الخالق، ِقبَل من للناس املمنوحة الحقوق عىل الحفاظ هو األخالقي االلتزام
بشأن الخالق إىل َث تحدَّ الذي َمن واضًحا وليس االتحاد، وتماسك لسالمة تهديًدا يحمل

أوًال. يأتي أن يجب ما

والتمثيل فرضالرضائب

من والغاية حكومة، ألي سلطتني أكرب املنحرف السلوك عىل والعقاب الرضائب تَُعدُّ
امللك أن يتعلَّمون األمريكيني املدارس أطفال فجميع الحكومة؛ تلك ِقيَم تعكس ورائهما
رسالٍة، (لتوصيل األمريكيون يستورده الذي الشاي عىل رضائب يفرض كان جورج
أَْلَقوا قد الغاضبني البوسطنيني من جماعة وأن إيرادات)، لتحصيل الوقت نفس ويف
متكاملة ثورة اندالع من عامني قبل بوسطن، ميناء يف السفينة متن عىل من منه بحمولة
يف بها أظهرناهم التي بالشجاعة البوسطنيون يكن (لم اإلنجليزي الحكم ضد األركان
ولكن هنود). شكل يف ي بالتخفِّ غريهم عاتق عىل املسئولية إلقاء حاولوا فقد أسطورتنا؛
االجتماعي العقد نظرية مع تتفق داِفِعيها لصالح تكون أن ينبغي الرضيبة أن فكرة
وقد واضح؛ بشكل وحده جورج امللك مصلحة أجل من كانت الشاي ورضيبة للحكم،
عىل جون امللك فرضها التي الباهظة الرضائب عىل فعٍل ردَّ ذاتها كارتا املاجنا كانت
إذ التاريخ؛ مدار عىل لة متأصِّ فكرًة الرضائب فرض من االستياء فكرة وتَُعدُّ البارونات،

التاريخية. السجالت جميع يف توجد
تكون حني وفقط طوًعا، تُدَفع والخدمات، للسلع ا مباِرشً مقابًال ليست والرضيبة
وفق تُدَفع ال إلزامي، يشء هي بل الجبن، سعر مثل السعر؛ تستحق تشرتيها التي الفوائد
مثل الرضائب؛ داِفُع إليها يحتاج أو يريدها ال قد أشياء يف وتُنَفق الرضائب، داِفِع هوى
األساسية الحكومية الخدمات لبعض الحقيقية الفائدة أن غري وعربته. اإلمرباطور ثياب
بعيدة أو دًة، معقَّ تكون حني سيما ال الرضائب، لدافع مبارش بشكل واضحًة تكون ال قد
إنفاق عن عزوُفها ِسْلٍم حالة يف تعيش التي الدول عن يُعَرف املكان. أو الزمان حيث من
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التي العلمية األبحاث دعم يف الناس يرغب ال كما العسكري، اإلعداد عىل املال من الكثري
األيام، هذه ويف املستقبل؛ يف إال يظهر وال مفهوم، غري أو مؤكَّد غري املحتمل عائدها يكون
اقرتاحاُت تُهَزم ما دائًما للصغار، الراقي التعليم ملفهوم الجميع دعم من الرغم وعىل
املوجودة الحفر أن غري الرأي. استطالعات يف التعليم هذا لدعم إضافية نفقات تخصيِص
هؤالء من لكلٍّ الحايل، الوقت يف واضح إزعاٍج مصدَر تمثِّل ألنها ردمها؛ يتمُّ الطرق عىل

يدفعوا. لن الذين وهؤالء اإلصالحات، مقابل سيدفعون الذين
نطاق عىل معروًفا شعاًرا استبداد» تمثيل بال الرضائب «فرض شعار يَُعدُّ وبينما
استغالل كيفية بشأن املستبدين قرارات فإن املدارس، يف بديهي كيشء ويُعاَمل واسع،
فحتى الطويل؛ املدى عىل الرضائب دافعي ملجتمع سيئٍة آثاٍر ذات دائًما تكون ال الرضائب
ملتوية. ذلك لتحقيق وسائله تكون ما وأحيانًا البقاء، لبالده يُكتَب أن يف يرغب املستِبدُّ
طبقة وضع طريق عن التوازن من حالًة يقيم أن كنظامنا تمثييل نظام بأي يُفرتَض
الحكومة وحاجة رضائبه، وراء من واضحة لعوائد الرضائب دافع حاجة بني إضافية
تكون ال قد والتي أجلها، من حكومة أيُّ تتشكَّل التي العامة االلتزامات تلك لدعم
أمام مباِرش بشكلٍّ مسئولًة الحكومة نجعل كيف يعلم أحد وال تماًما. واضحًة فوائُدها
حتى العام، الصالح أجل من الرضائب أموال تستغلُّ ذاته الوقت ويف الرضائب، دافعي
جميَع الصعبة املشكلُة هذه تؤرِّق الرضائب. دافعي جانب من دعٌم هناك يكون ال عندما
الجماهريي، االتصال زمن يف أكرب بدرجة األزمة وتتفاقم تقريبًا، الديمقراطية الحكومات
الرضائب لدافعي الفرديَة القدراِت ببساطٍة املشكالت من العديِد تعقيُد فيه يتجاوز الذي
االتصال وسائُل فيه ل وتحوِّ مدروسة، أحكام إصدار عىل املرشعني) قدرات عن (فضًال
املدروس االختياُر يصبح وحينئٍذ صوتية؛ ومقاطع كاريكاتورية رسوم إىل املوضوعات كلَّ
تقتيض األمانة ولكن ذلك، نقول أن الهرطقة قبيل من (لعل ق. يتحقَّ أن يستحيل َوْهًما
مهذَّبة رفقة وسط املوضوع هذا يُثار حني يُذَكر الذي الحل يكون ما وعادة يقال.) أن
نكون أن يمكن ال ولكن مثقفني، مواطنني خلق أجل من دائًما نكافح أن بد ال أننا هو
إىل إضافة كذلك؛ سنكون أننا نعتقد أن أيًضا املستحيل الوهم ومن يشء، كل يف خرباء
واقًعا؛ أمًرا دائًما هذا وسيظل املتوسط، من أقل وذكاء بتعليم يحَظون الناس ِنصف ذلك،

بديهية. حقيقة إنه
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بالرضائب التمثيل

املشكلة تلك رضائب؛ بال التمثيل وهي أََال املضادة؛ بنظريتها تُقاَرن ال املشكلة تلك ولكن
فكرة محض إىل الديمقراطية تُحيل وقد الحديثة، الغربية للديمقراطيات أخيل كعب هي
القرار اتخاذ عملية مبادئ من األول املبدأ يف املشكلة تظهر تنجح. أن كادت تاريخية
القرار تكاليف من كلٍّ يف نصيٌب له يكون أن بد ال القرار صانع أن وهو أال الة؛ الفعَّ
الفشل ويكون مسئولة، قرارات التخاذ ُمْغٍر داِفٌع هناك يكون ال ذلك، دون فمن وفوائده؛

األهمية. يف يشء يضاهيه ال أمر وهذا ًعا، ومتوقَّ محتوًما
يف التصويت حقوق مسألَة وتركوا هذا، يعرفون األصليون سون املؤسِّ اآلباء كان
ألرباب التصويت ترك يف املتمثِّل القديم التقليد اتباع عدم ذلك يف متعمدين الواليات، أيدي
علََّق الدستورية، الجمعية يف النقطة هذه حول مثرية مناقشة هناك كانت فقط. األمالك
يصوِّت أن شخص أراد لو بأنه األمالك، حيازة لرشط املؤيدين املندوبني أحُد خاللها
من ولكن الرأي، هذا يغلب لم ما. عقاًرا يشرتي أن عليه ما فكلُّ ضارة، أمور لصالح
بُْعٍد عن ستُستخدم كانت مهما — ماليٍة سلطٍة َمنْح بشأن قلق يوجد كان أنه الواضح
املعرفة تمام يَعرفون النوَّاب كان وقد ماليًة، مسئوليًة يمتلكوا أن دون للمصوِّتني —
يتحرَّوا أن الناس من ع تتوقَّ أن املبالغة من أن الحاليني) ساستنا من الكثري نيس (بينما

اآلخرين. موارد استخدام يف ل والتعقُّ الحرَص
فحوايل بفاجعة؛ ينتهي قد الذي الوردي الطريق هذا عىل رصنا عام بمائتَْي ذلك بعد
١٠ من تأتي الرضائب ملصلحة دفعها يتم التي الفيدرالية الدخل رضائب من باملائة ٦٠
لذا الرضائب؛ دافعي عدد من أكرب املصوِّتني عدد إن بل الرضائب، دافعي من باملائة
أيدي يف طاٍغ بشكل ترتكز بالدنا يف العامة األموال إنفاق عىل القرار اتخاذ سلطة فإن
القومي للدَّين الطريق د يمهِّ ا ممَّ يتخذونها؛ التي للقرارات ثمنًا يدفعوا لن الذين هؤالء
عام كلَّ حكومتنا به تعمل الذي الضخامة يف له املساوي والعجز (واملتنامي)، الضخم
االستحقاق؛ برامج ى يُسمَّ فيما إيقافها املتعذر والزيادة كأفراد)، نا حقَّ أنَكَر خيار (وهو
يوجد ال طبيعي. غريَ األمر يصري الدافعني، هم الربامج من املستفيدون يكون ال فحني
املزايا من بمزيد يَِعُدنا سيايس أي إن إذ منظومتنا؛ داخل ذلك حيال فعله يمكن يشء
نقوم أن منَّا يطلب آَخر عن ميزة له يكون مجهولني، آَخرين ِقبَل من تُدَفع التي والفوائد،
الخاصة. حياتنا يف يوم كل نفعله يشء وهو مرغوبة، أهداف وسط صعبة باختيارات
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بتمرير سعداءَ — الكاتب رأس مسقط — كاليفورنيا والية يف املواطنون كان ثَمَّ، ومن
إىل وبالنظر جمعها؛ يتمُّ التي األقساط من باملائة ٢٠ بردِّ التأمني رشكاِت تُلِزم مبادرة
تهمُّ. ال تكاد األمر حيثيات فإن التأمني، رشكات عدد عىل األقساط دافعي عدِد ق تفوُّ
إيجارية ضوابط بوضع املصوِّتون يسعد الوالية، من السمعة السيئة األجزاء بعض يف
األمر حيثيات فإن العقارات، أصحاب عىل املستأجرين عدد ق تفوُّ إىل وبالنظر صارمة؛
األقل، عىل املصوِّتني، نصف يجهل العالم، يف ديمقراطية أكرب الهند، يف تهم. ال تكاد
يًا، وتحدِّ تعقيًدا األمور أكثر يف الحكومية السياسَة يحدِّدون ذلك ومع والكتابَة، القراءَة
للمصوِّتني، والكتابة القراءة يف اختباراٍت إجراءِ اقرتاِح عىل أحٌد يجرؤ ال بالدنا يف لكن

وهكذا.
األمور كل عىل يؤثِّر فهو الرضائب؛ استغالل من أكثر هو ما يمسُّ املرض هذا
يمسهم ال أشخاص أو جهالء أشخاص بواسطة جميًعا عنَّا نيابًة القرار فيها يُتََّخذ التي
يف يتمثَّل املتحدة الواليات يف ذلك عىل خاص بشكل جيل مثال ثمة جرَّائها. من يشء
أكرب، بشكل والتحرضُّ املدِنيَّة إىل البالد ل تحوُّ فمع للحكومة؛ املتزايد التنظيمي الدور
ى تبقَّ ما عىل أعباء لفرض واستعداًدا رغبًة يزدادون الحرضيني الناخبني أغلبية أن نجد
منطقيٍّا الساعة يف ميًال وخمسني خمسة البالُغ الرسعة حدُّ يكون قد الريفية. الحياة من
محلَّ وظلَّ الجميع، عىل ُفِرض أنه إال البالد، من ازدحاًما األكثر األجزاء يف ما نوًعا
عاًما). عرشين دام استمراٍر (بعد ١٩٩٥ عام يف أُلِغي أن إىل واسع نطاق عىل تجاُهل
إال الكربى، املدن مشكالت األساس يف تستهدف السالح حمل ضد الحماسية والترشيعات
ال األحيان أغلب ويف التسلُّح، اعتاد الذي أمريكا، من الريفي الجزء عىل فرًضا تُفَرض أنها
اآلَخرون بها يعيش التي الطريقة لتنظيم استعداًدا نزداد إننا ذلك. حيال غضاضة يجد
وعرشون خمسة ُعِرض كاليفورنيا، يف ملعظمنا. تكلفة دون يتم ذلك كان ما إذا حياتَهم،
رفضها، أو عليها املوافقة أساس عىل الناخبني، عىل الوالية دستور عىل مقرتًحا تعديًال
دعائية حمالٌت ذلك صاَحَب ولكن طفيًفا، ولو تعديل إدخال أو للتفاوض إمكانية دون
دستوري لتعديل فالرتويج صارخ؛ بشكل التضليل أسلوَب تتبع كانت ما غالبًا ضخمة،
كان اإلفطار. حبوب أو األلم ملسكنات الرتويج مثل كبري، حدٍّ إىل يُعاَمل، كاليفورنيا يف
أي إلحاق بعدم ويَِعُد جيد، بشكل وُمَعدٍّ العامة، الرضائب يرفع ال اقرتاٍح أيَّ أن معروًفا
هذا يصبح قبوله وبمجرد يُمرَّر، ألن جيدة فرصة لديه يكون الناس؛ من بأقلية إال رضر
يشمل للناخبني آَخر تصويت عرب إال تغيريه يمكن وال الوالية، دستور من جزءًا التعديل
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حوايل تمرير تمَّ املقرتحة، والعرشين الخمسة التعديالت بني من الوالية. أنحاء جميَع
بالنقاش تسمح فإنها العملية، غري الترشيعية العملية عن قوله يمكن ما كان وأيٍّا الثلث،
الدستورية، التعديالت عكس عىل والترشيع، املقرتح. الترشيع لعيوب املالئم والتعديل

عة. متوقَّ غري نتائج عن أسَفَر ما إذا الحق لتعديل عرضة
بعينه، الطريق هذا عىل منَّا أبعد خطوات خطت الغربية الديمقراطيات من كثري
من األول املبدأ تَنتهك فالعملية بالًغا؛ واقتصاديٍّا سياسيٍّا مأزًقا الحايل الوقت يف وتواجه
اتخاذ عمليَة يجعل ما وهو الفوائد؛ عن التكاليف فصل خالل من القرار، اتخاذ مبادئ
ثقتَهم املؤسسون اآلباء وضع لقد مستحيًال. شيئًا األمرين بني التوازن عىل قائمٍة قراراٍت
التقنية رات بالتطوُّ التنبَُّؤ يستطيعوا لم أنهم الواضح من ولكن التمثيلية، الحكومة يف
فكرة من يجفل الكاتب هذا إن الفوري. الجماهريي االتصال من عًرصا أتاحت التي
األطفال مطاَلبِة معركَة بالفعل خرسنا فقد الرضب؛ جدول عىل للتصديق استفتاء إجراء

بتعلُّمه.
النظام يف القرار اتخاذ وهو أََال صلة؛ ذي ملوضوٍع فصٌل الحًقا لدينا يكون سوف
املتعمد باالختيار الخاصة املؤملة القضية تلك عن الفصل ذلك يتحدث وسوف القضائي،
املنظورة، القضية محل باملوضوع اهتماٍم بال أعضاؤها يكون بحيث املحلفني؛ لهيئات

أيًضا. به معرفٍة وال
رشط لدينا وليس سنويٍّا، دوالر الرتيليون بالطبع، الفيدرالية، ميزانيتنا تتجاوز
معرفة أو خربة أي لديه يكون بأن الرئيس) (أو الكونجرس أعضاء من عضو أيَّ يُلِزم
بخربتهم يتباهون الذين القالئل املرشحون أما اإلطالق؛ عىل يشء أي أو املالية، باإلدارة

ألنفسهم. للرتويج مغريًة مزيًة فيها يجدون فال االقتصادية

التعقيد

الحكوميني املسئولني من وغريهم القوانني واضعي لقيام الالزَمتني والخربة املعرفة إن
وأصبحت الفهم، يف وصعوبة تعقيًدا أكثر مجتمعنا أصبح إذ أهميتهما؛ تتزايد بمهامهم
ألهداف تقريبًا بأكمله الفصَل هذا كرَّسنا لقد وضوًحا. أقل الحكومية القرارات عواقب
بُْعًدا هناك ولكنَّ — َمن؟ وملصلحة فوائده؟ وما ماذا؟ يقرِّر َمن — الحكومية القرارات
الشخُص فيه يفتقد وقد واألمانة، اإلخالص وجود يف ريبة تتخلَّله االجتماعية للمشكالت
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حتى رشيدة، قرارات اتخاذ عىل القدرَة ببساطٍة القرار صنع عىل القائمان املنظومة أو
النية. حسن من العالم مخزوِن كل وجود يف

واالقتصادية الفنية األمور إىل بالنسبة األيام هذه الحال هو هذا يكون ما دائًما
مزارعني كنَّا فقد األوىل؛ للمرة البالد تنظيم تمَّ حني مختلًفا األمر كان املتخصصة.
صغرية، أدواًرا يلعبان والتكنولوجيا العلم وكان صغاًرا، متاجر وأصحاَب باألساس
للمستقبل فكرة مجرد كانت قومي مستًوى عىل القومي لالقتصاد املركزية واإلدارة
لخربتهم أقرب ملواجهتها السيايس القرار صناع يضطر التي املشكالت كانت البعيد.
عىل ولكنهم أخطاء، ارتكبوا قد يكونون ربما محدوديًة؛ أكثر نطاقها وكان ومعرفتهم،
والاليقني الشك يكن لم الوقت. ملعظم يفعلون ما يعرفون أنهم يظنون كانوا األقل
للحسم القرار صانع احتياجات بني فطري رصاع وهناك القاعدة. هما حياة كأسلوب
لتوجيه املتاحة املحدودة والخربات واألدوات — القرار اتخاذ من ببساطة بد» «ال إذ —
هذه إىل ترتكن الحكومية القرارات بصنع املتعلقة األخرى املشكالت وكلُّ القرارات؛

الجديدة. املشكلة
خفض أو برفع قرار اتخاذ الكونجرس عىل يتعنيَّ ما غالبًا املثال، سبيل عىل
القتصاديني وحماسية متضاربة آراء وسط تحدث)، ما قلَّما األخرية بأن (علًما الرضائب
وسط األحيان أغلب يف أو القومي، االقتصاد عىل للقرار النهائي التأثري بشأن صني متخصِّ
لورود تتحطم، البورصة مؤرشات نرى نحن املقبلة. االنتخابات عىل التأثري بشأن شكوك
ما إذا عىل اعتماًدا األحيان، بعض يف فجائي بشكل تصعد أو االقتصاد؛ عن سارة أنباء
يبدو فيما املتناقضة التأثريات هذه َمن؟ عات توقُّ ال. أم التوقعات حدود يف التغيري كان
يظلُّ ولكن فراغ، من الكآبة بعلم االقتصاد تسمية تكن ولم حقيقية، شكوك من تتأتى

القرارات. اتخاذ يتم أن لزاًما
الوحيد السبب كان لو حتى صة، املتخصِّ الفنية األمور إىل بالنسبة سوءًا األمر يزداد
قليلني ولكنَّ واالقتصاد، القانون يف خرباء أنفسهم يظنون القوانني واضعي معظم أن
بال بجهلهم يتباهون تراهم إنك (بل قديرين مهندسني أو علماء أنفسهم يعتربون منهم
أن غري فخر). بكل الرياضيات» عن شيئًا أعرف ال «أنا يقول: منهم الواحد فتجد مربر؛
تكون أن يمكن الفنية الناحية من يقني عدم مواضع تتضمن التي الحكومية القرارات
هذه يف نستفيض (لن واالقتصاد التكنولوجيا من كلٍّ لغُة هي والرياضيات أهمية، ذات
السطور، هذه كتابة وحتى عنها). كامل كتاب بتأليف بالفعل قمنا ألننا هنا؛ النقاط
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عىل الطريق) يف املليارات (ومئات الدوالرات من املليارات عرشات الطاقة وزارة أهدَرْت
هدًفا الهدف كون إن البيئي. اإلصالح يف املستحيل لتحقيق تماًما مالئمة غري مخططات
السعي بشأن القرار اتخاذ يف حتى أو وراءه، السعي يف والحماقة القصور يربر ال وجيًها

عدمه. من فيه
الذين االقتصاديني أو العلماء من ِفَرق استدعاء األمور هذه مثل يف املعتاد من
تُجِدي وال املطاطة، بالعبارات لة محمَّ تقاريَر — املشكالت طبيعة إىل بالنظر — يُِعدُّون
والجهد القرارات. نحو يقودهم مَلن ا حقٍّ يحتاجون الذين للمسئولني النفع من الكثري
«بَعد» الكتاب) مدى عىل أكَّدنا (كما يأتي ما دائًما القرارات اتخاذ يف يُبذَل الذي الشاق
القرارات تاركني الحقائق، توفري هي مهمتهم إن العلماء يقول ما عادة الحقائق. حيازة
فاملعرفة قرار؛ أي اتخاذ يف املساعدة عن يبحثون القرار صناع ولكن القرار، لصناع
كان مهما — اليقني وعدم ثانوية، أهمية تحتل الحقائق إن غايتهم. ليست املوسوعية
السابق السيناتور عن نُقل ثم ومن هدام؛ وشبه ضعف، كنقطة إليه يُنَظر — حقيقيٍّا
ال حتى الواحد، الجانب ذوي العلماء من مزيد إىل بحاجة األمة إن قوله موسكي إدموند
أما جانب، من صحيًحا يكون قد ذلك بأن بالقول الفنية األسئلة عىل اإلجابَة يستطيعوا

الصحيح. هو ذاك يكون فقد اآلَخر الجانب عىل
العقود خالل بالفعل مجتمعنا يف االعتبار يف ما بقدٍر يُؤَخذ اليقني عدم صار لقد
قال إذا اآلن أحد يشكو فَقلَّما فقط؛ الطقس توقعات عىل ذلك اقتَرصَ إِن حتى األخرية،
يف يمضون الناس فتجد ٣٠٪؛ بنسبة غًدا أمطار لسقوط فرصة هناك إن األرصاد خرباء
رون يتذمَّ بينما تمطر، لم إذا ويفرحون اعتبارهم، يف ذلك واضعني لنزهاتهم التخطيط
من مزيًدا تحرِّيه لعدم األرصاد خبري عىل بالالئمة يلقون ما نادًرا ولكن أمطرت، لو
الطقس. بأحوال ن التكهُّ الصعب من أن ما، بطريقٍة يعرفون، فهم عاته؛ توقُّ يف الدقة

أكان سواء باليقني ويطالبون تسامًحا، أقل الناس يكون أفدح، الثمن كان إذا ولكن
ونسأل سقوطها، احتماالت عن ال آمنًة، ما بنايٌة كانت إن نسأل فنحن تخيليٍّا؛ أم حقيقيٍّا
عبارة نقبل وال ذلك؛ حدوث احتمال عن ال قبلة، عرب اإليدز ينتقل أن املمكن من كان إن
تتساهل ال املتحدة، الواليات يف نراها كما السياسية، والعملية كإجابة. للغاية» «مستبعد
أن ملجرد الكذب، عىل الخرباء) (وبعض الساسَة تُجِرب ثَمَّ ومن اليقني؛ وعدم الشك مع
يكون حني حتى نفسه، من الواثق السيايس أو املسئول إىل امليزة تلك وتنتقل لهم. يُصَغى

فالحًقا. اآلن، يكن لم إن جميًعا، الثمن ندفع والخداع، الغش نكافئ فحني مخطئًا؛
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ح يوضِّ اليابان يف الكثريين باهتمام يحَظ لم حدث وقع السطور، هذه كتابة وقت
زلزاليٍّا نَِشط جزء يف غالبيتنا، يعرف كما اليابان، تقع للغاية. جيد بشكل املعضلة هذه
دماًرا الزالزل تسبِّب أن يمكن الزلزالية. للقوى بوجودها تدين الجزر فهذه العالم؛ من
بالزالزل، التنبؤ علم لتحسني بكدٍّ الزالزل مناطق يف الدول معظم تعمل لذا النطاق؛ واسع
املحتمل الدمار من للحد خطوات اتخاذ يمكن مناسب، وقت يف تحذير توفري أمكن ما فإذا
لجنًة اليابانية الحكومُة أنشأت لذا االستعداد؛ تمارين خالل من فقط كان ولو ما، لزلزاٍل
وقت بأرسع وشيكة زالزل أي من مسبق تحذير تقديم مهمتها كانت للزالزل، استشارية
الوقت يف الحلم قبيل فمن دقيق؛ بشكل بالزالزل ن التكهُّ كيفيَة يعرف أحد ال ممكن.
مقياس عىل درجات سبع بقوة زلزاًال بأن القول يمكنه شخًصا بأن تعتقد أن الحايل
التقرير بأن لسنوات يجادل اللجنة رئيس ظل لذا ظهًرا؛ الخميس يوم يقع سوف ريخرت
املرء يستطيع ثَمَّ ومن الطقس)؛ عات توقُّ (مثل احتمالية بمصطلحات يُصاغ أن ينبغي
املسئولون رفض املقبل. الشهر زلزال بوقوع ٪٣٠ بنسبة احتماًال هناك إن يقول أن
إْن اتخاذها، الواجب اإلجراءات بشأن قرارات التخاذ بحاجة ألنهم الحجة؛ الحكوميون
كان إْن لهم يقال أن يريدون إنهم الحايل. الوقت يف تُتَّخذ، إجراءات أي هناك كان
فإن ثَمَّ ومن حقيقية؛ حاجتهم إن وقوعه؛ احتمال مدى وليس ال، أم سيقع زلزال هناك
صلة لها ليس الحايل، العلمي الوضع ظلِّ يف بأمانة بذلك القيام املستحيل من أن حقيقة
أيُّ يحذَو أن دون باستقالته، اللجنة تلك رئيس َم تقدَّ ذلك عىل واحتجاًجا بمشكالتهم.

َحذَْوه. آخرين أعضاءٍ
سنوات خالل الفضائية ناسا وكالة يف مرموًقا مسئوًال كان صديق الكاتب لهذا
عملية نجاح باحتمالية اهتمام أي لديه يكن لم إنه الصديق وقال أبوللو، مرشوع مجد
«لديك ألن سيتم اإلطالق إن له ويقول فضاء رائد إىل ه التوجُّ يمكنه يكن فلم اإلطالق؛
أُلِغي قد اإلطالق بأن وإخباره للرئيس الذهاب أو بحياتك»، للنجاة ٪٨٠ بنسبة فرصًة
لذا هذا؛ يعنيه ما م ليتفهَّ منهما أيٌّ يكن لم يفشل. أن ٪٢٠ بنسبة احتمال هناك كان ألنه
أي يوجد ال كان لو كما ف وتترصَّ وتتحدَّث األرقام، تَُفْربك سنوات مدى عىل ناسا ظلت
ا. حقٍّ صحيح ذلك بأن التصديق لدرجة العليا اإلدارة وصَلِت أن إىل اإلطالق، عىل خطر
بعد وحتى تشالنجر. الفضاء مكوك كارثة مع ١٩٨٦ عام يف ذلك ثمَن جميًعا دفعنا وقد
فاينمان ملحق يزال وال طفيفًة، كانت الفشل فرصة بأن تجاِدل ناسا كانت الحدث، ذلك

للقراءة. جيدة مادًة الحادث عن روجرز لجنة لتقرير
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والفشل الحراري، االحتباس بظاهرة الخاصة الصعبَة القضايا بحقٍّ نلمس لم نحن
يزداد عالم يف البالد وأمن لبالدنا، االقتصادي واملستقبل التعليمية، ملنظومتنا الواضح
تحظى ال ولكنها لدينا، ما أقىص وتتطلب صعبة، مشكالت تلك ذلك. إىل وما عدائيًة،
رشوط من األدنى الحد لتطبيق املؤيدين أحد الكتاب هذا مؤلف إن عابر. باهتمام إال
قبيل من األميني تصويت يبدو قد التصويت، أجل من األقل عىل والكتابة القراءة معرفة
مستحبة غري ألقاب عليه أُطلَق وقد سيئة، قرارات إىل يؤدِّي أنه إال املثالية، الديمقراطية
الحكومية، القرارات صنع عملية عىل املهارات بعَض نضِف لم ما ولكن لذلك؛ نتيجة
بسيط، بعالم ليس فيه نحيا الذي العالم إن الثمن. وفادحة بَِشعة أخطاءً نرتكب فسوف

طبيعي. قانون أي بموجب مضمونًا ليس مجتمع أو ٍة كأُمَّ وبقاؤنا
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يتكوَّن أن املتحدة الواليات دستور إىل تسلَّلت التي الودية التسويات إحدى اشرتطت
من متساوية أعداًدا يضم للشيوخ مجلٍس ترشيعيتني؛ غرفتني من الكونجرس
املختلفة. الواليات سكان لعدد وفًقا م مقسَّ للنواب ومجلٍس والية، لكل السيناتورات
يف ًدا محدَّ والية كل تمثيل كان بحيث عضًوا، وخمسني ستة يضم األصيل املجلس كان
٤ من أقلَّ البالد سكان عدد كان ،١٧٩٠ عام يف سكاني تعداد أول مع ذاته. الدستور
بتحديد الدستور يَْعبأ ال مواطن. ألف ستني حوايل يمثِّل نائب كل كان لذا نسمة؛ ماليني
ا حدٍّ يضع أنه إال مرة)، أول (عدا النواب مجلس عليه يكون أن ينبغي الذي الحجم
عدا فيما شخص. ألف ثالثني لكل واحد نائب من أكثر هناك يكون أال يجب إذ أقىص؛
إىل بالنظر الواليات، بني املجلس يف العضوية توزيع كيفية إىل إشارة أي توجد ال ذلك،
عمليٍّا تجسيًدا يَُعدُّ الذي الرسي، املوضوع لذلك مكرَّس الفصل هذا السكانية. كثافتها

الحكومي. القرار صنع لعملية
عام املنعقدة الدستورية الجمعية يف دار الذي النقاش من األكرب الجزء كان
رصاعات هناك كانت الصغرية. والواليات الكبرية الواليات بني السلطة تقسيم عن ١٧٨٧
عام تحالِف من أقوى اتحاٍد إنشاء الجميع صالح يف كان أنه من الرغم فعىل حتمية؛
والسلطة السيادة تقاُسم بشأن وجيه) (لسبب َقِلقة الصغرية الواليات كانت ،١٧٨١
بشأن وجيه) لسبب أخرى (مرًة َقِلقة الكبرية الواليات وكانت الكربيات، شقيقاتها مع
مساومات، يف املفوضون دخل لذا السيطرة؛ عىل الكبري بعددها األصغر الواليات استحواذ
يضم شيوٍخ مجلِس إنشاء مفادها الطرفني، لكال ُمرضية لتسوية النهاية يف لوا وتوصَّ
وفًقا عضويته تتحدَّد للنواب ومجلٍس حجمها، عن النظر بغضِّ والية، كل من سيناتورين
من األصيل الدستور زاد والية. لكل واحد نائب أدنى بحدٍّ ولكن للوالية، السكانية للكثافة
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من السيناتورات اختيار عىل النص خالل من السكان عدد عن الشيوخ مجلس فصل
َ تغريَّ وقد الوالية، مواطني طريق عن مباِرش بشكل وليس للوالية، الترشيعي املجلس ِقبَل
بعد أْي ١٩١٣؛ عام حتى ذلك يحدث لم ولكن عرش، السابع التعديل بموجب الحًقا ذلك
يف املؤسسني اآلباء ثقة مدى عن قة متعمِّ ملحًة األصيل التنظيم ويقدِّم قرن. عىل يزيد ما
شدة يف كانوا ولكنهم بالحرية، يعتزون كانوا لقد أنفسهم؛ يحكموا أن عىل العامة قدرة
جيتسربج، خطبة يف لينكولن َث تحدَّ وقد الشعبي. الحكم رشاك بشأن واالنشغال القلق
قد كانوا املؤسسني اآلباء ولكن بالشعب، للشعب الشعب حكم عن قرن، بحوايل ذلك بعد

األخري. الجزء عن تغاضوا
القرار اتخاذ وسلطة للنفوذ تقسيٍم إيجاد هي الجمعية أمام األساسية القضية كانت
ذلك يكون حني ما، بطريقٍة املختلفة، الواليات قوى ودمج عمِلها، أداءَ للحكومة يتيح
وسيادتها هوياتها عىل الحفاظ مع مشرتك)، عدو محاربة (مثل العام للصالح مالئًما
بضع خالل اإلنسان حقوق ضمانات أُِضيفت وقد األخرى. بالشئون يتعلَّق فيما املحلية
الواردة الستة األغراض بني ومن األصيل؛ الدستور عىل أُدِخل تعديٍل خالل من سنوات،
يف الحرية نعم وتأمني العامة للرفاهية ضمانات توفرِي بنَدا حلَّ فقد الدستور، بديباجة
واالستقرار العدل، وإقامة مثاليًة»، «أكثر اتحاد تكوين أما والسادس. الخامس املركزين
األيام. تلك يف الحال كان هكذا البداية؛ يف َحلَّت فقد املشرتك، الدفاع ُسبُل وتوفري الداخيل،
التي األهمية قياس يمكن فإنه بالتقسيم، قطُّ يسمع لم أغلبنا أن من الرغم وعىل
مدار عىل املوضوع بها أغدقوا التي البالغة خالل من الساسة ِقبَل من عليه أضفيت
من سبتمرب وبحلول ،١٧٨٩ عام من مارس يف ساريًا الدستور أصبح كإجراء، السنني.
تعديلني أول يحَظ لم تعديًال، عرش اثني النهائي بتشكيله الكونجرس َم قدَّ العام، نفس
الحقوق). بميثاق اآلن فتُعَرف األخرى، العرشة التعديالت (أما اإلطالق عىل باملوافقة منها
الكيفية لتحديد محاولة بمنزلة املبدئية املجموعة نفس يف َما ُقدِّ اللذين التعديلني أحد كان
التعديل أما أدق. نحو عىل سكاني تعداد كل بعد بها التقسيم عملية إجراء ينبغي التي
قبل ترسي الرواتب يف زيادًة نفسه منح من الكونجرس منع شأنه من فكان الثاني
من أيٌّ يجتَْز لم حساسة. قضية تلك كانت األوىل، األيام تلك يف حتى املقبلة؛ االنتخابات
تزال ال بمواجهتها معنيني كانَا التي املشكالت أن إال السياسية، العمليَة التعديلني هذين
به، تأثًُّرا األكثر للساسة التقسيم مسألة يرتك الدستور يزال فال هذا؛ يومنا حتى قائمة
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أيدي يف مرتوكة الكونجرس أعضاء رواتب تزال وال السليم، املنطق مع واضح تعارض يف
تقدُّم. وال عام مائتا السليم. املنطق مع أخرى، مرة واضح، تعارض يف املستفيدين،

حني سنوات، ببضع ذلك بعد املتحدة للواليات رئيٍس من اإلطالق عىل فيتو أول صدر
نتائج اعتماد بعد الكونجرس مرَّره الذي التقسيم قانوَن واشنطن جورج الرئيس عارض
— اعرتاضه إبطال محاولُة وباءت عادل، غريَ إياه معتربًا ،١٧٩٠ لعام السكاني التعداد
التقسيم يُعتَرب ال بالفشل. — البالد تاريخ يف النوع هذا من محاولة أوَل كانت التي
مجلس حجم تثبيت تم أْن ١٧٩٢ عام يف النزاع ذلك نتيجة وكانت الجديد، باملوضوع
فال ببساطة؛ الكسور وتقريب ناخب، ألف وثالثني ثالثة لكل واحد نائب عند النواب
وبذلك األحيان؛ بعض يف كذلك يبدو األمر كان وإن نوَّاب، أنصاُف لدينا يكون أن يمكن

األقىص. الدستوري حجمه من أصغَر النوَّاب مجلس صار
عام يف عليه كان ا ممَّ أكرب اآلن وصار الحني، ذلك منذ السكان عدد ازداد حسنًا،
كان لو ثَمَّ ومن جيل؛ كلَّ تقريبًا يتضاعف أنه يعني ما أضعاف؛ ستة من بأكثر ١٧٩٠
املستوى عند حتى أو الدستور، يف املحدَّد األقىص للمعدل وفًقا ًما مقسَّ اآلن النوَّاب مجلس
عرشة حوايل إىل أعضائه عدد َلوصل ،١٧٩٢ عام الصادر القانون ده حدَّ الذي قليًال األقل
سيبدو كان ما تخيَّْل ولكن وازدحاًما، ارتباًكا اآلن لدينا أن نعتقد ربما عضو. آالف
ماديسون قاعة وكانت الرياضية؛ االستادات أحد يف سيجتمعون النوَّاب كان عليه! األمر
وجود مع رائع، بشكل بالغرض ستفي أتالنتا، يف أومني أو نيويورك، يف جاردن سكوير
يف يتقافزن وهنَّ التشجيع فتيات تتخيَّل أن حتى يمكن للمتفرجني. صغرية مساحة
النواب مجلس حجم تجميد تَمَّ االتجاه، هذا إلجهاض لذا الجانبية؛ الخطوط عىل صخب
يف ر يوفِّ ما عضًوا؛ ٤٣٥ البالغ الحايل حجمه عند الكونجرس) جانب (من ١٩١٠ عام يف
تعداٍد ووفق شخص. مليون نصف عىل يزيد ملا واحًدا نائبًا املتوسط، يف الحايل، الوقت
دائرة حجم من أصغُر سكانها عدد مجموُع واليات ثالث هناك كان ١٩٩٠ عام أُجِري

«متوسطة». مؤتمرية
للغاية. الصغرى للواليات خاصة أهميٌة النوَّاب تقسيم الخاص«بكيفية» للسؤال كان
وسكان البالد سكان عدد تحديد هو سنوات عرش كلَّ التعداد إجراء من الغرض إن
بعد املؤتمرية؛ الدائرة حجم متوسط تحديَد بدوره ذلك بعد يتيح الذي املتعددة، الواليات
حجم وصول ظل يف ولكن الواليات، بني عادل بشكل نائبًا ٤٣٥ ال تقسيم نحاول ذلك
يمكن سكان بعدد والية كلِّ تمتُّع كان شخص، مليون نصف من ألكثر املؤتمرية الدائرة
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ليس لذا البعيدة؛ املصادفات من سيصري الحجم بهذا دوائر إىل متساٍو بشكٍل تقسيمه
مشكلة إنها القرار. صنع مشكلة تكمن وهنا التقسيم، إجراء كيفية مبارش بشكل واضًحا
ويتخلَّلها سبق، فيما عنها ثنا تحدَّ التي البسيطة التحليلية لألساليب تخضع ال عامة،
ال أنه القرن هذا من األوىل السنوات يف واضًحا أصبح وما املصالح. رصاعات من العديُد
عىل التفاٍق َل يتوصَّ أن سكاني، تعداد بعد جديد، كونجرس كلِّ من ع تتوقَّ أن من جدوى
كان ،١٩٢٠ تعداد وبعد ذلك. فعل عدم عىل بشدة يحرصون فهم الغنائم؛ تقسيم كيفية
تقسيم إلعادة الئحة عىل االتفاَق يستطيعوا لم إنهم حتى االنقسام، غاية يف الكونجرس
أن املمكن من وكان العرشينيات، حقبة خالل ١٩١٠ تقسيم استمر لذا مطلًقا؛ الدوائر

لألبد. يستمر
واليات وست فقط، واحد نائب لها واليات سبع (١٩٩٠ تعداد عىل (بناءً اآلن يوجد
مجلس عضوية ربع تشغل والية، عرشة ثالث إن أي نائبني؛ سوى لها ليس أخرى
أمر وهذا النواب، مجلس عضوية من عرشين عىل واحد من أقل عىل تسيطر الشيوخ،
كتابة وقت يف (كاليفورنيا الكربى فالوالية الصغرية؛ للواليات إىل بالنسبة أهميًة يمثِّل
عددهم البالغ مفوضيها هيئة إىل واحد نائب بإضافة كثريًا تكرتث لن السطور) هذه
إذا بينما ،(١٩٩٠ عام إضافيني سبعة عىل حصلت بأنها (علًما مفوًضا وخمسني اثنني
عىل أخرى واليات وست السكان) عدد حيث من الواليات (أقل وايومينج والية حصَلْت
النوَّاب، مجلس ويف مفوضيها. هيئات تضاِعف أن شأنها فمن إضايف، آَخر واحد نائب
حوايل أي مجتمعني؛ والية وعرشين إحدى نوَّاَب التصويتية كاليفورنيا نوَّاب قوُة تتجاوز

االتحاد. واليات نصف
الصمَت الدستور يلتزم متوسطة، انتخابية لدائرة األدنى الحجم تحديد بخالف
بكثافة محكوًما املندوبني هيئة حجُم يكون بأن يقيض فهو التقسيم؛ مسألة بشأن التامَّ
اآللية). يحدد ال كان (وإْن املواطنني جانب من النواب اختيار ويحدد السكانية، الوالية
وقد والية؛ أي «داخل» املواطنني عىل النوَّاب تقسيم كيفية عن يشء أي يذكر ال كذلك
التأويالت خالل من املدنية، بالحقوق يتعلَّق سياٍق يف بكثري، ذلك بعد القيود هذه جاءت

العليا. املحكمة طرف من للدستور املبتكرة
متطرفة، حالًة نتناول دعنا الحسابية، املعادلة نسهل لكي املتاحة؟ الخيارات ما إذن
سكانهما عدد يبلغ و«الضعيفة»، «القوية» فقط، واليتان بها خيالية دولة يف تتمثَّل
قد أننا شك (ال مقاعد. ستة به ثابت وكونجرس التوايل، عىل نسمة و٤٨٠٠٠ ١٥٠٠٠
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الدولة هذه يف القانون كان وملا الفكرة.) توصيل أجل من بدقة، أرقامنا بفربكة قمنا
األقل عىل واحد مقعد والية لكل يكون أن — لدينا الساري القانون نفس هو الخيالية
إىل واحد يذهب أن ينبغي األوىل، الخمسة املقاعد بني من أن تماًما واضًحا يبدو —
من القادم النائب يمثِّل سوف ذلك وعىل «الضعيفة»؛ للوالية وأربعة «القوية» الوالية
١٢٠٠٠ «الضعيفة» الوالية من نائب كلُّ سيمثِّل بينما مواطن، ١٥٠٠٠ «القوية» الوالية
نائب وهو «القوية»، للوالية املكفول النواب من األدنى الحد تنتزع أن يمكنك ال مواطن.
مواطن، ٧٥٠٠ يمثِّل سوف النائبني هذين من كالٍّ أنَّ نائبني منحها سيَعني بينما واحد،
سيكون مواطن. ١٦٠٠٠ منهم كلٌّ ليمثِّل املتبقني الثالثة «الضعيفة» الوالية نوَّاَب تاركني
تماًما. واضح األوىل الخمسة للمقاعد عدًال األكثر التوزيع فإن ثَمَّ ومن صارًخا؛ ظلًما ذلك
«القوية»، للوالية منحته إذا يذهب؟ أن يجب مَلن السادس؟ املقعد عن ماذا ولكن
شخص، ٧٥٠٠ منها كلٍّ قواُم انتخابية دائرة عن مسئولني أخرى مرًة نوَّابها يعود فسوف
للوالية منحته إذا بينما شخص، ١٢٠٠٠ من املكوَّنة «الضعيفة» الوالية دوائر مقابل يف
شخص، ٩٦٠٠ من مؤلَّفة مؤتمرية دوائر عن مسئولني يكونون فسوف «الضعيفة»،
ما شخص. ١٥٠٠٠ يساوي الذي «القوية»، الوالية دوائر ألفراد األصيل بالعدد مقاَرنًة

العمل؟
املتوسط طريقة اسمه األول اثنني؛ سوى منها نذكر لن عديدة، خيارات توجد حسنًا،
الدوائر أحجام مساواة لديك ما بأقىص تحاول أن رضورة ببساطة ويعني التوافقي،
أحجام تكون فسوف «القوية»، للوالية السادس املقعد منحت فإذا الواليتني. يف املؤتمرية
تكون فسوف «الضعيفة»، للوالية منحته وإذا ٤٥٠٠؛ بفارق و١٢٠٠٠، ٧٥٠٠ الدوائر
«القوية»، الوالية إىل املقعد يذهب سوف إذن ٥٤٠٠؛ بفارق و٩٦٠٠، ١٥٠٠٠ األحجام
بأقىص مًعا املؤتمرية الدوائر أحجاَم تقرب أن ببساطة تحاول كنت إذا األصغر، الوالية

ممكن. قدر
لتنفيذ أفضل طريقة ثمة البائسني، «الضعيفة» الوالية لساسة والكالم انتظر، ولكن
سوف سكانها من نسمة ألف كل فإن «القوية»، للوالية السادس املقعد منحت إذا ذلك؛
مواطني من ألف كل بينما الكونجرس، أعضاء أحد من ٠٫١٣٣ قدره نصيب لهم يكون
نحن منحتنا إذا أما بالكاد؛ عادًال يبدو ما وهو فقط، ٠٫٠٨٣ نصيبهم يكون سوف واليتنا
ألف لكل كونجرس عضو ٠٫٠٦٦٧ ب واليتهم مواطنو يحظى فسوف السادس، املقعد
٠٫٠٣٧٥ الطريقة بهذه والفارق ألف، لكل ٠٫١٠٤٢ ب مواطنونا سيحظى بينما مواطن،
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بكثري. أكرب فارًقا يَُعدُّ ما وهو ،٠٫٠٥٠ الفارق يكون سوف األخرى بالطريقة بينما فقط،
يجب الكونجرس، يف التمثيل نفس له يكون أن بد ال مواطن كل أن مبدأ إىل بالنظر إذن،
هو راٍق باسٍم الطريقة هذه (تُعَرف «الضعيفة». الوالية يف لنا السادس املقعد يكون أن

املبكر.) بالدنا تاريخ يف تُستخَدم وكانت األساسية، الكسور طريقة
الحجم، لنفس يمكن ما أقرب الدوائَر تجعل أن أردَت إذا املشكلة: هي ها إذن
متساويًا تمثيًال مواطن كل تمنح أن أردَت إذا ولكن «القوية»، الوالية إىل املقعد يذهب
املقعد؛ عىل «الضعيفة» الوالية تحصل أن إذن يجب ممكن، حد ألقىص الكونجرس، يف
األساسية الكسور طريقُة بينما الصغريَة، الوالياِت التوافقي املتوسط طريقُة تحابي
غرابة وال أخرى، وتفضيالت ميوًال تحمل أخرى طرق وهناك الكبريَة. الوالياِت تحابي
والدستور املحك. عىل الكثري فهناك البداية؛ منذ أجلها من يقاتلون كانوا الساسة أن يف
دولتنا ففي كان؛ ما أيٍّا عون، أي يقدِّم ال دولتنا) ويف الخيالية الدولة هذه من كلٍّ (يف
السدس، وإما الثلث إما يكون أن النواب مجلس يف «القوية» الوالية لتمثيل يمكن الخيالية،
فكلتا املختارة؛ التقسيم لقاعدة وفًقا فقط السكان، عدد يف اختالف أي وجود عدم مع
لهم. األنسب يختارون َمن هم و«الساسة» الدستور، مع متوافقة تكون سوف القاعدتني
نبحث كنَّا التي املعضلة إىل تؤدِّي أن شأنها من أرقام بفربكة قمنا أننا ننكر ال
التقسيم إعادة عملية ترتك ما عادة املتحدة، الواليات يف الحقيقية األرقام مع ولكن عنها،
نائب عىل الحصول بني ما الفاصل الحد عىل الواليات بعَض تعداٍد كل عقب تتم التي
فالنتيجة «الضعيفة»؛ والوالية «القوية» الوالية مثل تماًما عليه، الحصول وعدم إضايف،
وتذكَّْر كبريًا. فارًقا تصنع وهي املستخَدمة، الطريقة عىل تتوقف إليهما بالنسبة النهائية
الهيئة تشكيل يعتمد — القومي الترشيع عىل املندوبني هيئة حجم تأثري جانب إىل —

والية. لكل املخصص النواب عدد عىل االنتخابية
للقبول مضطر أنه نفسه ما» «شخصٌّ يجد حني تفعل، أن دولة أي بوسع ماذا إذن
أن املحتمل من أَليس ذلك؟ نفعل كيف الدستور ُمِعدُّو يخربنا لم وملاذا ُممثَّل؟ غري بأنه
تميُّزهم؟ مجاَل تكن لم — الراقية التعليمية شهاداتهم من الرغم عىل — الرياضيات
عامًلا، وكان حينذاك، السن يف طاعنًا كان ولكنه موجوًدا، كان فرانكلني بنيامني أن تذكَّْر

رياضيات. عالم يكن لم ولكنه
القرار، بصنع ًدا مجدَّ تتعلَّق مشكلة ولكنها بحتة، رياضية مشكلة ليست تلك حسنًا،
إىل َفْلتتجه الصغرية، للواليات تتحيز أن أردَت فإذا تحقيقه؛ تود ما عىل حلها يعتمد
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هي األساسية فالكسور الكبرية، الواليات تحب كنت وإذا التوافقي، املتوسط طريقة
الرضوري فمن البحت. باملنطق القضية حل إمكانية عدم يفرسِّ هذا ولعل ملجؤك؛
دور للمنطق فليس والتسوية؛ املفاوضات طريق عن اتفاق إىل ل يتوصَّ أن للكونجرس

هنا. كبري
الساسُة عليه يطِلق مما نذكرها لم التي الطرق بعض تعاني ذلك، كل عىل عالوة
بالنسبة — فاملفارقة العارش؛ الفصل يف قابلناه الذي باملعنى ليست وهي مفارقاٍت؛
تناقًضا وليس ما، إلجراءٍ مستساغة غري أو مرغوبة غري نتيجة تعكس — السيايس إىل
— الساسة ِقبَل من متوقعة غري — متوقعة غري بطرق الرياضيات تعمل فحني واضًحا؛
للتقسيم نُُظم البتكار السابقة املحاوالت عرقلتا اللتان واملفارقتان مفارقة. هذا ى يُسمَّ
مخطط أي أالباما مفارقة تصيب بإيجاٍز، السكان. ومفارقة أالباما مفارقة عليهما يُطَلق
زيادة مع ينخفض أن الواليات إحدى مندوبي هيئة لحجم املمكن من كان إذا للتقسيم
أالباما). لوالية مرة ذات ذلك يحدث أن (كاد تقسيمه يعاد وحينئٍذ النوَّاب، مجلس حجم
إىل السكان عدد إجمايل يف زيادٌة تؤدِّي أن يمكن حني فتحدث السكان، مفاَرقة أما
جوهرها، يف حقيقية املفارقتني هاتني من أيٌّ (ليست النوَّاب. مجلس حجم يف انخفاض
النواب؛ جانب من قبوًال تلقى ال ثَمَّ ومن النواب؛ عدد تخفض أن يمكنها منهما كالٍّ ولكنَّ
مجلس حجم بتثبيت اآلن السكان مفارقة تفادي ويتم للتقاعد.) بعضهم يضطر قد إذ
مفارقة تفادي يتم بينما يتضاءل، ألن إمكانية هناك يكون ال حتى ،٤٣٥ عند النواب
املفارقة، هذه ضد محصنًة تكون التي التقسيم طرَق االعتبار يف الوضع طريق عن أالباما

الطرق. من غريها دون
هي املستخدمة الطريقة تكون بأن قراًرا ١٩٤١ عام يف الكونجرس أصدر ذلك وعىل
األرجح، عىل أحد ألي الكثري يعني غامضال وصفي اسم وهو املتساوية»، النَِّسب «طريقة
بينما املزعومة، املفارقات كلَّ نتجنَّب ثابت، حجم ذي نوَّاب مجلس مع جمعها عند ولكن
يمكنك الطريقة، هذه مع الصغرية. أو الكبرية الواليات من أليٍّ صارخًة محاباًة نجد ال
الذي النوَّاب لعدد أويل تقسيم لتنفيذ تعداٍد كل نتائج استخدْم ييل: كما فيها تميض أن
وُقْم املبدئي التقسيم ذلك نتيجة ُخذ بعدها سكانها، لعدد وفًقا والية، لكل ص سيُخصَّ
أخرى، والية كل مندوبي هيئة حجم مع والية كل مندوبي هيئة حجم بمقارنة بتعديله
لكلٍّ املندوبني عدد إىل السكان نسبة حساب البداية يف يتم غريبة. أخرى لقاعدة وفًقا
انتخابية دائرة ألي الحجم متوسط إليجاد بينهما، املقارنة ستعقد اللتني الواليتني من
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ما األصغر؛ القيمة إىل األكرب القيمة «نسبة» حساب يتم ذلك بعد والية، لكل مقرتحة
الصغرية. الدائرة عن الكبرية الدائرة كرب ملدى كمقياس واحد، من أكرب رقم عن يُسِفر
الواليتني يف الدوائر أحجام فاِرَق أعاله ذكرناها التي الطرق اتخذتْه الذي املعياُر (كان
خفض أمكن إذا معياًرا.) النسبة فتتخذ الطريقة هذه أما الناخبني؛ تمثيالت وفاِرَق
الوالية من واحد مندوب نقل خالل من العادلة) النسبة إىل أكثر تقريبها (أْي النسبة
خفض باإلمكان يعود ال حني أما ذلك. تنفيذ فينبغي األخرى، إىل الزائد التمثيل ذات
هو هذا التقسيم. عملية وتنتهي العملية تكتمل الواليات، بني مندوبني بنقل النسبة هذه
مرِّ عىل اقُرتِحت التي نجاًحا األكثر الخمس الطرق بني أنه ببساطة واملربر القانون،
يتعلَّق فيما الوسطى هي الطريقة هذه تُعتَرب منها، كلٍّ استخدام «أمكن» والتي السنني،
الختيار املعلن «الوحيد» السبب هو ذاك الصغرية. أم الكبرية للواليات سواء بالتفضيالت،
من كبري جزء إىل بالنسبة الحال كان مثلما التسوية، عىل اعتمد فاالختيار الطريقة؛ هذه

الريايض. املنطق أو املبادئ إطار يف تحليله ينبغي ال ثَمَّ ومن األصيل، الدستور
السهل فمن الطريقة، لتنفيذ املطول اإلجراء تخوضهذا أن ليسرضوريٍّا الواقع، يف
كل إىل انتخابية دائرة حجم متوسط حساب هو يلزم ما كلَّ أن بالكاتب) (ِثْق تبني أن
كمؤرش — ُمستخِدًما بالرتتيب، الواليات تصنيف ثم والية، لكل النواب، من ممكن عدد
املندوبني هيئة زيادة ْت تمَّ لو وحجمها مقرتحة دائرة أي حجم «ناتج» — للتصنيف
املندوبني، لهيئة املقرتحة األحجام كل عىل ذلك تطبيق ويمكن واحد. مندوب بمعدل
أن إىل النواب وتوزيع املقرتحة، وتمثيالتها الواليات ترتيب هو يلزم ما كل يكون حينئٍذ
الكمبيوتر. عرص يف سيما ال كذلك؛ ليس ولكنه ًدا، معقَّ األمر يبدو .٤٣٥ اإلجمايل يصل
األكرب الوالية ستحصل أعاله؟ االفرتاضية الحالة عىل املعتمدة الطريقة تطبق كيف

األمور. تجري هكذا للغاية؛ صغري بهامش املوافقة عىل — «الضعيفة» —
امتلَكِت وإذا ة. كأُمَّ تاريخنا من األخري الربع منذ السارية الحالية القاعدة هي تلك
القانون تغيريَ لها يكفل بما العملية عىل كافيًة سيطرًة األصغر أو األكرب الوالياُت
عىل تنقضُّ لن بأنها لالعتقاد تاريخي سبب يوجد وال الطريق، يسدُّ يشء فال لصالحها،
ويف بالدنا يف األخرى الواليات من الكثري ويف الكاتب، هذا رأس مسقط ففي الفرصة؛
التقسيم إعادة وقت يف للوالية الترشيعي املجلس عىل املسيطر الحزب د يرتدَّ ال تاريخنا،
يوفر لم االستقرار عدم من حالة إنها بأخرى؛ أو بطريقة بمصالحه، االعتناء يف للحظٍة

مواجهتها. يف حمايٍة أيَّ املؤسسون اآلباء
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مجلس حجم عىل املفروض تماًما) (االعتباطي الحد كان لو الواقعي، العالم يف
ستحصل التي التالية الوالية َلكانت ،١٩١٠ عام يف ٤٣٥ من بدًال ٤٣٦ ب َد تحدَّ قد النواب
واضح ولكنه صغري بفارق ماساتشوستس، هي ١٩٩٠ تعداد إجراء وقت يف مقعد عىل
بفارق القادة بعد نيويورك، مدينة تأتي التايل املركز ويف نيوجرييس. التايل، املنافس عىل
كانت الفرصة). فقَدِت التي األوىل الوالية أنها تعني الحالة هذه يف «قائد» كلمة (إن كبري
يف هينة غري زيادة وهي مقعًدا، عرش أحد إىل مقاعد عرشة من ستنتقل ماساتشوستس
نظام كان لو اآلخر، الجانب عىل االنتخابية. الهيئة يف إضايف وصوت ،٪١٠ بنسبة التمثيل
الحايل، النظام من بدًال استخدم قد القرن هذا من األول الجزء يف املستخَدم التقسيم
ال أوكالهوما. حساب عىل حال، أي عىل اإلضايف مقعدها عىل ماساتشوستس َلحصلت
املتعلِّقة الغامضة املشكلة هذه جعل ما هو وهذا الفوز، إحراز فرصة يهدر أن يحب أحد

طويل. لزمن الساسة عقول تشغل القرار بصنع

149





عرش السادس الفصل

النكسرت قانون احلرب:

أن قبل (وبالتأكيد املسجل اإلنساني التاريخ يف الحرب أهمية إىل بالنظر املدهش، من
البحث لعملية أُوِيلَ الذي املنهجي االنتباه ضآلة مدى طويل)، بزمن التاريخ تسجيل يبدأ
أسلحة تطوير عىل أُنِفق الذي بالجهد مقاَرنًة وتكتيكية، اسرتاتيجية أساسية مبادئ عن
وخمسمائة ألَفْي قبل ُوِجدت التي تزو، ِلصن الكالسيكية املبادئ هناك بالطبع جديدة.
األكثر كالوزفيتز تعاليم وحتى عام، الثالثمائة يناهز ما قبل نابليون، ومبادئ عام،
من أعىل موضع يف «َفْلتكن غرار عىل الرنانة واملبادئ الشعارات عن فضًال حداثًة،
جميًعا تَُعدُّ والتي تَُسْد»، ْق و«فرِّ قواتك»، من عدد وبأكرب وصوًال األرسع و«ُكِن خصمك»،
الالفت من لعل شعارات. مجرد تظل ولكنها الحروب، من معينة أنواع يف مفيدة شعارات
صورة يف املصاغة املوضوعات هذه عن حتى «النوعي» التفكري من نُِرش ما ضآلة مدى
آلَخر، آٍن من تظهر والتكتيكات االسرتاتيجية من كلٍّ يف كمية ابتكارات ثمة شعارات.
من الجديدة، األسلحة عىل فذَّة مواهب ذوي قادة ِقبَل من بتعديل الغالب يف مصحوبة
يف الطويل القوس باستخدام مروًرا امليالد، قبل األوىل األلفية يف املعارك يف الخيل إدخال
ظهور مع جاءت التي حداثًة، األكثر الردع واسرتاتيجية امليالد، بعد الثانية األلفية مطلع
ألعاب يف صغرية صناعة ظهور عن الكمبيوتر عِرص حلوُل وأسَفَر النووية، األسلحة
القادة لتدريب مكثَّف بشكل تُستخَدم التي الواقعية، والحروب املعارك ساحات محاكاة
القرار لصنع عامة مبادئ عىل العثور الصعب من كله، ذلك من الرغم وعىل العسكريني.
من ونفيس غاٍل كل فيه تتكلَّف اإلطالق عىل مكان أي هناك كان وإذا الحرب، وقت يف

القتال. ساحة فهو والخطأ، املحاولة عرب وظيفتك تعلُّم أجل



الحظ؟ عىل تعتمد ملاذا

بالتنظيم تتعلق موضوعات هي معركة أي ساحة يف التكتيكية القرارات أن غري
الواردة القرار صنع تطبيقات جميع شأن شأنها القرار)، صنع جوهَر يَُعدُّ (الذي العقيل
األلعاب؛ بنظرية متعلًِّقا املوضوع يصبح مفكًرا، خصًما تواجه فحني الكتاب؛ هذا يف
يمكن حاالت هناك تكون أن أيًضا املمكن من ولكن ووضوًحا، شفافيًة أقلَّ يجعله مما
اتخاذ يجعل بشكل تأثري، ذي غري أو كاٍف، بقدر مفهوًما الخصم سلوك فيها يكون أن
نفع. ذات األبسط الطرق تكون أن يمكن حينئٍذ فعليٍّا؛ الفردية األمور قبيل من القرارات
مهندس وضعه الحربية التكتيكات دراسة عىل الشكيل التنظيم لتطبيق األمثلة أحد
املبكر، والسيارات الطريان تاريخ يف األوائل الرواد أحد النكسرت، فريدريك يُدَعى إنجليزي
عمله إن األوىل. العاملية الحرب يف الجوية للمعارك دراسة أساس عىل نظريته أقام والذي
العسكريني الضباط من قليلة لقلة إال معروًفا ليس ثاقبٍة رًؤى عىل واملنطوي املمتاز
إذا األهمية. غاية يف ويُعتَرب العسكرية، األكاديميات مناهج يف مذكور وهو املعارصين؛

قليل. بعد لذلك محتمًال سببًا نرى فسوف تهكميًة، نربتنا بََدْت
فيها كانت ملعركة، بالطبع) السذاجة لحد (مبسًطا افرتاضيٍّا نموذًجا النكسرت درس
أو الدقة يف تفوق أي دون ببساطة، بعض عىل الناَر بعضها يُطِلق املتحاربة القوات
األوىل، العاملية الحرب (كانت الجانبني. من أليٍّ األسلحة خصائص أو البرشي العنرص
هذه ملثل األمثلة من بالكثري زاخرًة األحدث، أو األقدم الحروب من العديد شأن شأنها
مواجهٍة يف النارية قوتك أن يف تتمثَّل البالغة األهمية ذاُت نظريتُه كانت الحمقاء.) املعارك
عسكرية، قوات أكانت سواء — قتالية وحدات من لديك ما عدِد مع طرديٍّا تتناسب كهذه
أيًضا طرديٍّا يتناسب للعدو تربزها التي األهداف عدد بينما — طائرات أم سفنًا، أم
إطالق معدل بزيادة مرة األعداد؛ عىل مرتني فاعليتك تعتمد ذلك وعىل وحداتك؛ عدد مع
كل أن هي النظرية لتلك األساسية والفرضية العدو. نريان من بالتخفيف واألخرى النار،
(إذا هدف إلصابة ضئيًال، كان مهما احتماٍل، وجود مع اآلخر، اتجاه يف النار يطلق جانب
املطنب بالتعبري العسكريون يجلها عادة وهي — الظالم يف بعنف النار يطلقون كانوا
مهمتان، نتيجتان تظهر النهاية ويف تختلف). حينئٍذ فاألمور — والتضييق» املنع «نريان

رياضيٍّا. إليهما ل التوصُّ يسهل
مجرد وليس وحداتك، عدد «مربع» ب تقاس قواتك قوة أن يف تتمثَّل األوىل النتيجة
فمضاعفة تعتقد؛ كنَت مما أعظم ميزًة العدو عىل العددي ق التفوُّ يصبح ثَمَّ ومن العدد؛
مضاعفة إىل يؤدي مرات ثالث إلخ) … ودبابات وطائرات، قوات، (من الوحدات عدد
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دائًما التليفزيون شاشة وعىل السينمائية األفالم يف مرات. تسع بمقدار والقوى الفاعلية
عرشات من مكوَّنة عصاباٍت عىل الرث) واملظهر الوسامة ذوو (املمثِّلون األخيار يتغلَّب ما
انخراط عىل يعتمد الرتبيع فقانون الواقع؛ يف ذلك عىل تعتمد أال يجب ولكن األرشار،
املتواِجد الطيب قتال األرشار يتبادل األفالم يف أحيانًا واحد؛ وقت يف القتال يف الجميع
حدة، عىل كلٍّ عليهم القضاء من البطل يتمكَّن ثَمَّ ومن لها)؛ يرثى (تكتيكات بمفرده
متحققة. ليست النكسرت بقانون يتعلَّق فيما الرشوط فإن وعليه يلهث؛ أن حتى دون

أسلحًة الجانبني أحد امتالك يف وتتمثَّل الرشوط فيها تتحقق ال أخرى حالة ثمة
عىل يقيضبسهولة أن الثقيل الوزن يف واحد بطل بإمكان لآلخر. املتوافرة تلك من أفضل
العسكريون ويحب عميق. نفس ألخذ االضطرار دون الكاتب، حجم يف أشخاص عرشة

القوة». «مضاعفات األفضل املهارة أو األسلحة عىل يطلقوا أن
الواقع، يف متوافرًة الرتبيع قانون تطبيق بقابلية الخاصة الرشوط تكون حني ولكن
مقاتلتان طائرتان فيها تواجدت املايض يف فرتة هناك كانت مثرية. نتائج له تكون
األحدث ١٥ وإف املهيبة، ٤ إف األمريكي، الطريان سالح يف واحد وقٍت يف عسكريتان
كانت فقد الحديثة؛ الطائرة يفضلون (بالطبع) املقاتلون الطيارون كان واألفضل.
ضخمة، ٤ اإلف من املنتجة األعداد كانت لألسف، ولكن ومتعًة، إثارًة أكثر قيادتها
كانت فيما الوقت، ذلك يف فقط دوالر ماليني ٤ حوايل الواحدة الطائرة تكلفة وكانت
يف أصدقاءه يسأل أن الكاتب هذا اعتاد وقد دوالر. مليون ٢٠ حوايل ١٥ اإلف تكلفة
واحدة ١٥ إف طائرة لديهم تكون أن املعارك، يف لون، يفضِّ كانوا ما إذا الطريان سالح
١٥ إف طائرة دائم شبه بشكٍل لون يفضِّ فكانوا التكلفة، بنفس ٤ إف طائرات خمس أم
التمتع إن تفكري. دون عليها تحصل التي اإلجابة هي تلك أفضل». طائرة «ألنها واحدة؛
لقانون وفًقا األعداد تربيع طريق عن عليه الحصول يتم — ٢٥ قيمتُه ٍق تََفوُّ بمعامِل
محاكاة ألعاب إن الواقع ويف به. يُستهان ال أمر َلُهَو السعر نفس مقابل — النكسرت
بشكل تؤكِّد كانت الطريان) سالح جانب من واسع نطاق عىل لها يروج ال (والتي املعارك
تُعتَرب الحديثة، الجوية املعارك (يف أفضل األكثر بأن القائلة النظرة صحة عىل واسع
تلك ولكن القذيفة)، تحمل التي الطائرة من بكثري أهم الطائرة تحملها التي القذيفة
يف سيما ال متطورة، حديثة طائرة قيادة يف الشديدة الرغبة أمام أهميتها تفقد الحقيقة

السلم. وقت
إلدراج دفعنا ما هو وهذا التكتيكات؛ يف تكمن الرتبيع ِلقانون املهمة الثانية النتيجة
املستوى عىل طفيفة بدرجة وضوًحا أقل واألمر القرار. صنع عن كتاٍب يف الفصل هذا
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هناك يكون اآلَخر، اتجاه يف أحدهما الناَر املعركة يف الجانبان يطلق فبينما الريايض؛
املتبادل، الرضب نتيجة تتغري ال كمية وهي الحركة؛ ثابت الفيزيائيون عليه يطِلق ما
املثال، سبيل عىل جانب. كل عىل الوحدات عدد «مربعات» بني «الفرق» هو الثابت وهذا
املالئمة، الظروف تحت وحدات ثالث من أخرى قوًة وحدات خمس ِمن قوٌة واجَهْت إذا
ستكون ذلك عىل عرشة؛ ست أْي تسًعا؛ ناقصة وعرشين خمًسا الرتبيعات فارق يكون
األكرب القوة لدى سيتبقى بينما تُمَحى، سوف األصغر القوة أن للمعركة املتوقعة النتيجة
للقضية ُمْخِلصة الحقيقية الجيوش تكون ال ما غالبًا (بالطبع .(١٦ (جذر وحدات أربع
قد األكرب القوة ستكون هكذا نموذج.) مجرد هذا الفناء؛ حتى للقتال تدفعها لدرجة
وهذه قوتها، من فقط واحدة وحدة بخسارة وحدات ثالث من مؤلَّفة للعدو قوة دمرت

تطبيقها. يمكن حيث املهمة، التكتيكية التداعيات هذه مثل لها التي هي السمة
كان ما إذا أو صحيًحا، هذا من أيٌّ كان إن نتساءل قد التفاصيل إىل التطرق قبل
نعم هي اإلجابة حقيقية؛ ملعركة بصلة يمتُّ ال تجعله لدرجة مستحيل نحو عىل ساذًجا
فيها تمكَّنَْت العسكري التاريخ يف عديدة حاالت بالتأكيد هناك السؤالني. كال عىل وال
وتارة الفائقة، األسلحة بفضل تارة انتصارات؛ انتزاع من بالغ بشكل عدًدا أقلُّ قًوى
إحصائية مالحظة من وما املحض. الحظ بفضل وتارة الذكاء، حيث من تفوقها بفضل

الوقت. طوال نفسها ستجسد
أفضل عىل الحصول هو الكتاب، يف غالبًا نقول مثلما األمر، العنرصاألسايسيف ولكن
النكسرت قانون يصمد املعيار، هذا عىل وبناء الحالية؛ مواردك من «متوسطة» نتيجة
األوىل العاملية الحرب يف الهادئ املحيط جزر معارك أشهر من واحدة يف الفت. بشكل
ترميُم بعُد فيما وأمكن تعزيزات، دون واحد)، جانب (من جندي آِخر حتى االقتتاُل تمَّ
مما مذهل بشكل قريبًا هذا كان وقد املعركة، خالل الطرفني بني املتبادل االستنزاف آثار
املبادئ كانت ملَّا ا؛ حقٍّ مفاجئًا ليس هذا أن غري النكسرت. قانون باستخدام به التنبؤ تم
قابلًة — العدو نريان فاعلية وتخفيف باألرقام، النارية القوة زيادة — الكامنة األساسية
من ومعظمهم العسكرية، العمليات ملحلِّيل تماًما معروف هذا كلُّ واضح. بشكل للتطبيق
يبدو األمر فهذا الضباط؛ كبار من للغاية كبري عدد ِقبَل من مقاومة يلقى ولكنه املدنيني،

والجسارة. البطولة أعمال من وليس الرياضية، العمليات من نوًعا
موقف يف القرار صنع أجل من الحكمة هذه استخدام الواقع، يف يمكنك، كيف
تُصِدر بسيطة، حالة لنختلق تماًما؟ صحيح النكسرت قانون أن فرض عىل ما، تكتيكيٍّ
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العدو، قوات من قوة بمواجهة رجاًال) ها (لنُسمِّ وحدة عرشة خمس من لقوة أمًرا فيها
لديك وليس عدًدا، العدو يفوقك الكفاءة. من القدر نفس عىل رجًال عرش سبعة قوامها
١٧ الرقم ومربع ٢٢٥ هو ١٥ الرقم مربع أن وبما املوقع. أو األسلحة يف خاصة ميزة
٢٨٩) رجاله من ٨ ينجو بينما بالكامل قوتك عىل يُجِهز أن عدوك فبإمكان ،٢٨٩ هو
تُقدَّر شنيعة، خسائر تكبَّد قد سيكون .(٨ الرقم مربع وهو ،٦٤ تساوي ٢٢٥ ناقص
يهمه األمر كان وإذا بالكامل. أُِبيدت قد ستكون قواتك ولكن جيشه، نصف من بأكثر

محالة. ال املهمة تُنَجز فسوف يكفي، بما
(أو النكسرت نظرية من الرغم عىل حال، أي عىل تنترص أن يمكن هل ولكن
قوته من جزءًا تقاتل بحيث العدو؛ صفوف شق أمكنك إذا االنتصار يمكنك بفضلها)؟
جلب من وتمكَّنت رجاله، من ١٢ تعزل أن ذكية، بمناورة تستطيع، أنك َهْب قواتك. بكل
وإما نائمون إما اآلخرون الخمسة رجاله بينما أمرهم، لتََويلِّ رجًال ١٥ من املكوَّن جيشك
ناقص ٢٢٥ فإن النكسرت، قانون وبموجب إذن، املعركة. موقع عىل العثور يحاولون
أصل من ٩ ب محتفًظا املنفصلة، القوة هذه عىل تقيض أن ويمكنك ،٨١ تساوي ١٤٤
٪٤٠ ب تُقدَّر حادة، خسائر تتكبَّد أخرى مرة الحياة. قيد عىل رجالك، عدد هم رجًال، ١٥
الخمسة رجاله مع تتعامل أن بالطبع اآلن عليك االنتصار. ستحرز ولكنك جيشك، من
األمر انتهاء ومع العددي، التفوق ولديك املهمة، أجل من رجال ٩ لديك ولكن اآلخرين،

قواتك. نصف حوايل معك وسيتبقى املتفوقة، قوته عىل قضيَت قد ستكون برمته،
قانوَن استغللَت — للعدو العددي التفوق من الرغم عىل — أنك هنا املحصلة إن
هو النرص وكان تماًما، الصحيحة بالطريقة العدو قوات لشق وبراعة بذكاء الرتبيع
تحت الفكرة هذه وتأتي العدو، تشكيالت شق أهمية يَُعوَن العسكريني وكل مكافأتك.
مفهوًما كونها تتجاوز ما نادًرا ولكن الحشد، مبدأ أو االخرتاق، مبدأ غرار عىل مسميات

كميٍّا.
ولكن عدًدا، أقل لقوة النرص فيها َق تَحقَّ العسكري التاريخ يف عديدة حاالت هناك
ال. أم دوًرا لعبت قد املبادئ هذه كانت ما إذا تحديد بها يمكن كثرية حاالت توجد ال
املمكن ومن ُهِزم. قد أنه «يعتقد» حني ولكن يُهَزم، حني جيش أي يستسلم ال (تاريخيٍّا،
التي الحالة كانت املتفوقة.) القوة هو يزال ال بينما بالهزيمة إقناعه األحيان بعض يف
دارت التي البحرية، ترافلجار معركة هي األصيل عمله يف كمثال النكسرت بها استشهد
أسطول عىل نيلسون لورد فيها وانترص ،١٨٠٥ عام يف إسبانيا سواحل أمام رحاها
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يعرف كان نيلسون أن النكسرت زعم عدديٍّا. متفوًِّقا كان وإسباني) (فرنيس تحالُِفيٍّ
كذلك، األمر يكون ربما مثايل. بشكل التحالفي األسطول سري خط يقطع أين بالغريزة
— املعركة يف ُقِتل أنه سيما ال نيلسون، بعقل يدور كان ما يعرف أحد ال — ال وربما
أفضل. بشكل فهمه يحاولوا أن املعارصين القادة يضري ولن شك، بال صحيح املبدأ ولكن
األخرى؛ تجاَه النار منهما كلٌّ تُطِلق قوتني بني معركة عىل النكسرت قانون ينطبق
لهذا مثاًال احتجَت (لو األخرى؟ منها كلٌّ تقاتل قًوى ثالث فيها لحالٍة مكافئ هناك فهل
حينها يوغوسالفيا.) دولة املايض يف كانت فيما والرصب، والكرواتيني املسلمني يف فكِّْر
اآلَخر عىل منهم كلٌّ الناَر الجميع يطلق االحتمالني أحد يف متطرفان. احتماالن هناك يكون
يتحالف الثانية الحالة ويف النار)؛ عليه أطلقَت تحديًدا َمن اعرف ثم أوًال، النار (أطِلِق
معقدة وهي للحل، قابلة رياضية مسألة بمنزلة تَُعدُّ األوىل الحالة الثالث. ضد طرفان
مطابقة األخرى بينما الكتاب، هذا يف التفصيلية باملعالجة تناولها معه يتعذَّر بشكل

مفردة. واحدة قوًة التحالف اعتبار مع النكسرت، إلشكالية
بسيطة. إجابات إىل تؤدِّي بحيث بعناية األرقام اختيار مع محدَّدة، حالًة لنتناول
و٣٥ و٤٠، ،٤٥ ب تبدأ وتشاريل، وبرافو ألفا اة املسمَّ املتحاربة، الثالث القوى أن َهْب
النكسرت قوانني بموجب النار. إطالق يبدأ ثم التوايل، عىل طائرات) رجال، (دبابات، وحدة
ال. أم التصويب يجيدون أكانوا سواء البرص، مرمى يف غريٍب أيِّ عىل الناَر الجميُع يطِلق
وبرافو ألفا لدى ى سيتبقَّ بينما انتهت، قد الصغرى القوة تكون املعركة غبار يهدأ حني
إجراء الصعب من ليس بالكاتب، (ِثْق التوايل. عىل وحدة و٢٠ ٤٠ من مؤلَّفة قواٌت
برافو، ستكون بل املايضفحسب، من شيئًا الصغرى القوة تكون لن الحسابية.) العملية
قوتها نصف فقدت قد ستكون إذ بألفا؛ مقاَرنًة بالغ بشكل استُنِزفت قد قوة، أكرب ثاني
سيكون حينئٍذ ٤٠؛ إىل ٤٥ من ألفا ستنخفضوحدات بينما وحدة، ٤٠ ب املقدَّرة األصلية
يُعتَرب نسبيٍّا. محدودة بخسائر منترصًة وتخرج برافو، تقيضعىل أن ألفا عىل السهل من
برافو قوَّتا سدَّدتها نارية طلقات وأي الكربى، للقوة رائًعا خياًرا العشوائي النار إطالق

ألفا. تفيد أن سوى تأثريٌ لها يكن لم األخرى، تجاه إحداهما وتشاريل
ضد التعاون عىل واتفَقا هذا، بكل علٍم عىل وتشاريل برافو قائَدْي أن َهْب ولكن
إذن املستقبل؛ إىل بينهما الخالفات حْسَم مرجئنَي مصالح)، تحالَُف يَُعدُّ (فيما ألفا
أن ويمكنها ألفا، وحدات عىل ضخم بشكل متفوِّقة وحدة، ٧٥ ب التحالفية القوة ستبدأ
التضحية من أفضل ذلك أن شك ال .٧٥ ال وحداتها من ١٥ بخسارة ألفا عىل تُجِهز
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تنجح ال (بالطبع للتحالفات. الشديد االنتشار وراء األسايس السبب هو وهذا بالنفس،
املواجهة بشأن يعلم التحالف عضَوِي من عضو كل ألن دائًما؛ الشكل بهذا التحالفات تلك
دعم كان السبب ولهذا السبب؛ لهذا قوته بكلِّ يقاتل أالَّ املرجح ومن تنتظره، التي التالية

فاتًرا.) دعًما الثانية العاملية الحرب يف السوفييتي لالتحاد الحلفاء قوات
وتشاريل برافو تتكبدها التي «النسبية» الخسائر متبقية؛ تزال ال واحدة مسألة ثمة
منهما لكلٍّ أهميًة يمثِّل ما بالطبع هذا ألفا. سحق محاولة يف منهمكتني تزاَال ال بينما
املحصلة ولكنَّ زائًدا، ترًفا الرياضيات تمثِّل قد أخرى مرة القادمة. الجولة إىل بالنسبة
٤٠ أصل من ٣٢ ِلربافو فيتبقى قوتها، من باملائة ٢٠ تخرس سوف منهما كالٍّ أن هي
هي ألفا تكون الحالة هذه يف بينما وحدة، ٣٥ أصل من ٢٨ ِلتشاريل ويتبقى وحدة،
ومتناسبة متساوية خسائر تكبََّدتَا قد وتشاريل برافو وستكون الوجود، من ُمِحيت التي
ِلربافو، التالية القوية املواجهة يف الفوز سيكون بالطبع املشرتك. العدو من التخلُّص أثناء
ذات األصلية قوتها أصل من ١٦ أو ١٥ ب الحال بها سينتهي إذ فادحة؛ بخسائر ولكن

يستحق. ال األمر أن تقرِّر وقد وحدة، ٤٥ ال
االتجاه ثالثيِّ نزاٍع أي يف دائًما الجيد ِمن أن يف واملتمثِّل ذلك من املستفاد الدرس إن
األلعاب نظرية من مبارش بشكل تنبثق عامة قاعدًة يُعتَرب الثالثة؛ ضد قوتان تتحد أن
(مع الخربة. واقع من القاعدة تلك نعرف كلنا ذلك، عىل عالوة املتعدِّدين. الالعبني ذات
واملسلمني الكرواتيني من ثالثية حكومة قيام ندعم السطور هذه كتابة حتى زلنا ما ذلك،

تنجح.) لن البوسنة. يف والرصب
(بل تدريبهم ون يتلقَّ الذين العسكريني املستقبل قادة أن لالعتقاد سبب من ما
العسكرية األكاديميات يف اآلن مختلفان) مفهومان والتعليم فالتدريب أيًضا؛ تعليمهم
بعض هذا يتخلَّل عندما حتى القتال، مبادئ عىل التعرُّف عىل فكريٍّا قادرين غري الثالث؛
ُمِلمٌّ رجل وهو — بريي ويليام السطور، هذه كتابة وقت يف الدفاع ووزير الحساب.
يُعتَرب ال األعىل املستوى عىل ولكن املعرفة، تمام هذا يعرف — تدريبه بحكم بالرياضيات

باألمر. صلة ذا ذلك
أهمية؛ ذا أمًرا النكسرت قانون دراسَة يجعل ما هو والتعليم التدريب بني الفارق إن
ثمارهما فيؤتيان والذكاء التعليم أما معروفة، ملواقف رشطيًة استجابًة يتضمن فالتدريب
خطبًا يُلِقي أن — نفسيٍّا طبيبًا يعمل — الكاتب أصدقاء أحد اعتاد مألوفة. غري حاالت يف
أحدهم سأله مرة وذات لكلب، للحركة نيوتن قوانني تدرِّس أن يمكنك ال إنه فيها يقول
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خطبته. موضوع لتغيري واضطر هوائيٍّا، قرًصا يلتقط كلبًا رأى أن له سبق قد كان إن
— هوائي قرص التقاط عىل كلب تدريب املمكن فمن األول؛ املقام يف ا محقٍّ كان ولكنه
من تعليمه. يمكن ال ولكن — للتدريب حاجٍة يف حتى تبدو ال الكالب بعض إن بل
غري املواقف يف رضورة للتعليم يكون ولكن بسهولة، العسكريني الضباط تدريب املمكن

األداء. مستويات أعىل عن يسفر والتعليم التدريب بني والجمع املألوفة،
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عرش السابع الفصل

التذبذباتواالنحدار

يف ما أفضَل يَُعدُّ الذي الثانية)، (الطبعة أنابريدجيد» هاوس «راندوم قاموس يقدِّم
(بمعنى fluctuation لكلمة معنينَْي الكربى، اإلنجليزية القواميس من الحالية املجموعة
الحركة إىل املعنيني أحد فيشري اآلخر؛ مع أحدهما يتناقض ولكْن تذبذُب)، أو تقلُّب
يف كما املتذبذبة، أو املنتظمة غري الحركة إىل اآلَخر يشري فيما وللخلف، لألمام املوجية،
مثلما ما، نوًعا منتظمٌة املوجية الحركَة إن جنوني». بشكل الذهب أسعار «تذبذبت عبارة
أن يمكن املوجية، الحركة أنواع بعض حالة ويف األمواج، وراكبي البحارة جميع يعلم
لتحديد الحالية معايرينا ولعل عليها؛ ساعتك ضبط فيها يمكنك لدرجة منتظمًة تكون
أشعة موجات وهي انتظاًما، للعلم املعروفة الحركات أكثر عىل قائمة الوقت وقياس
كانت التي الطريقة وهي السماء، يف الشمس حركة من بكثري انتظاًما أكثر فهي الليزر؛
املنتظم؛ غري للتغيري مثاًال الذهب أسعار تذبذبات وتُعتَرب الوقت. تحديد يف قديًما متَّبَعة
(سوف أثرياء نصبح ثَمَّ ومن الذهب؛ بأسعار التنبُّؤ جميًعا بوسعنا لصار ذلك ولوال

التايل). الفصل يف البورصة عن الحديث عند التفصيل من بمزيٍد ذلك كلَّ نتناول
الوارد الثاني باملعنى أوثق ارتباًطا يرتبط للكلمة، ثالث بمعنًى حالتنا يف سنهتم
لألحداث النسبي بالتقلُّب يتعلق وهو األول، باملعنى ارتباطه من هاوس راندوم بقاموس

العشوائية.
٧ رقم عىل الحصول احتمال أن الثالث الفصل يف ذكرنا لقد نردين؛ نُلِقي أننا َهْب
منتظمني نردين ألقينا فإذا وعليه فرص، ست من واحدة فرصة يساوي النردين رمي من
مرة كل يف ذلك يحدث لن بالطبع مرتني. ٧ الرقم نرى أن فسنتوقع مرة، عرشة اثنتي
اثنتي بمعدل االختبار، تكرار واصلنا فإذا متتالية؛ مرة عرشة اثنتي النردين فيها نُلِقي
عدة عليه نحصل وقد تارًة، تماًما ٧ رقم عىل نحصل فلن الواحدة، املرة يف رمية عرشة
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احتماًال ذلك كان وإن الرميات، «كل» يف ٧ رقم عىل نحصل أن املمكن من بل تارًة، مرات
وهذا يحدث.) «قد» ولكنه مليار، إىل واحد من أقل تبلغ ذلك حدوث ُفَرص (إن ُمستبَعًدا.
عليه سنطلق ما هو االحتمال بقوانني محكوٍم باختباٍر الخاصة النتيجة تذبذُب من النوع
فإن االختبار، تكرار يف االستمرار من أفضل نفعله يشء لدينا يكن لم وإذا تذبذبات،
هاوس. راندوم بقاموس الوارد الثاني باملعنى جنوني» بشكل «تتذبذب سوف النتيجة
بالنسبة بأنه تخربك سحرية قاعدة هنا توجد فعليٍّا؟ التذبذب قدر سيكون كم ولكن
يكون — وقوعها) احتمالية عىل (بناء لألحداث ع املتوقَّ العدد كان وأيٍّا — كهذه حالة إىل
املعياري. االنحراف السحري الرقم هذا ى (يُسمَّ الرقم هذا جذر حوايل التذبذب متوسط
يشءٍ حدوَث عنا توقَّ إذا إذن، معظمها). يف ترسي ولكن الحاالت، كل يف القاعدة ترسي وال
مرة؛ تسعني يقع ربما أقل، أو أكثر مرات عرش وقع إذا نندهش أالَّ فيجب مرة، مائة ما
ولكْن مفاجئًا. أمًرا مرة لعرشين وقوعه يكون فلن مرة، عرشة ست حدوثه عنا توقَّ وإذا
النردين، رمي حالة ففي احتمالية؛ نفسها هي التذبذبات بشأن العبارات هذه أن تذكَّْر
أن ذلك شأن من كان ولكن ،٧ الرقم جميًعا رمية عرشة االثنتا تعطي أن املمكن من
إىل بالنسبة أسايس املفاجأة مفهوم إن الواقع، يف للغاية. سيفاجئنا كان بل يفاجئنا،
أنه لدرجة منخفٌض ما يشء حدوث احتمال أن حسبت فلو الطراز؛ القديم اإلحصاء علم
وهذا إحصائية»، داللة «ذا ى يُسمَّ فإنه بالفعل، يحدث ثم حدث، لو مفاجئًا أمًرا سيكون
لحد األمر يصل لم حدوثه. من ما بدرجٍة مندهش أنك يعني مجمله يف ق املنمَّ املصطلح
ال فقط باالستغراب شعور مجرد هو بل واملنطق، املعنى من األمر خلوِّ بسبب الصدمة
الفولكلور من نوع فهناك لإلحصائي؛ الذهنية الحالة يف تكمن «ُمستبَعد» كلمة إن أكثر.
ما وهو — العرشين يف واحد بنسبة احتماٍل وجود أن يف يتمثَّل اإلحصائيني بني املتوارث
(ومن يكفي بما ُمستبَعًدا ما حدٍث وقوَع يجعل — التجارة يف االحتمالية بالقيمة ى يُسمَّ
النردين، مثال إىل وبالنسبة إحصائيٍّا. داللة ذي غري نعتربه بحيث لالستغراب) مثريًا ثَمَّ
أربع من أكثر الرقم هذا عىل الحصول فإن مرتني، ٧ الرقم عىل الحصوَل ْعنا توقَّ حيث

اإلحصائيني. هؤالء مثل جانب من إحصائية داللة ذا سيُعتَرب مرات
وما اإلحصاء، أو بالرياضيات صلة لها وليس سيكولوجية، فكرة املفاجأة فكرة إن
معيار حتى آَخر. سياق يف الدرجة لهذه مفاجئًا يكون ال قد ما سياٍق يف مفاجئًا يَُعدُّ
فالحصان تامة؛ بدرجة ا عامٍّ ليس اإلحصائيني بني االستخدام الكثري العرشين يف الواحد
عرشين كل مرة حوايل الخيول بسباقات يفوز الشعرين يف واحًدا فوزه فرصة البالغة
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كلَّ نقرأ اآلَخر، الجانب عىل اإلحصائيني. حتى أحًدا الدهشُة تنتاب أن دون تقريبًا، سباًقا
الالعبني من العب كلُّ فيها أحَرَز بريدج مباراة عن الصحف يف خربًا ذلك نحو أو عقٍد
كانت وملا واحدة. مجموعة من األوراق جميع بأن علًما الرابحة، األوراق مجموعَة األربعة
يندهش، أن يف الحق كلُّ للمرء كان مليارات، لعدة واحد من أقل ذلك حدوث احتماالت
من عادلة توزيعة أيِّ يف قطُّ يحدث لم ذلك أن عىل بقوٍة سرياهن الكاتب هذا كان بل

بأمانة. خلطها جرى لعٍب أوراق
األحداث، من ع متوقَّ عدد هناك كان إذا موضوعنا. عن خارج استطراد ذلك ولكن
ببساطٍة ستتبع ما عادًة الرقم هذا إطار يف سنتوقعها التي والتقلبات التذبذبات فإن
ما عادًة ذلك فإن يحدث، أن «يمكن» يشء أي أن من الرغم وعىل الرتبيعي، الجذر قاعدَة

يحدث. ال
العدد زيادة مع أكربَ التذبذبات تصبح الرتبيعي الجذر قاعدة مع أنه الِحْظ ولكْن
أصغر التذبذبات تأتي ثَمَّ ومن ذاته؛ ع املتوقَّ العدد برسعة ليس ولكن لألحداث، ع املتوقَّ
الفعيل الرقم يف تقريبًا عرشة بمعدل تذبذبات ع نتوقَّ أحداث، عرشة عنا توقَّ فإذا «نسبيٍّا».
التذبذبات تكون فسوف حدث، آالف عرشة عنا توقَّ إذا أما .٪١٠ بنسبة أي امللحوظ؛
لديك يكون فلن ، غشٍّ دون بأمانٍة واحدة مرة عملًة ألقيَت وإذا فقط. ٪١ أي مائة؛ حوايل
أن بد فال مرة، آالف عرشة ألقيتَها إذا ولكن عليه، ستستقر الذي الوجه عن فكرة أدنى

ذلك. نحو أو مائة تنقص أو تزيد صورة، آالف خمسة حوايل عىل تحصل
التذبذبات. وجود يتقبَّلوا أن الرياضيني واملشجعني املقامرين عىل للغاية صعبًا يبدو
ليست املتوسطات بتلك املحيطة التذبذبات ولكن معقول، حد إىل مفهومة املتوسطات إن

مثاًال. ْل تأمَّ الحًقا.) للرياضة كامًال فصًال ص نخصِّ (سوف كذلك.
والنَِّسب نقطة، مائة حوايل فريق كل ل يسجِّ االحرتافية، السلة لكرة عادية مباراة يف
التبسيط). قبيل من فقط األرقام هذه كلَّ نقرِّب (نحن باملائة ٥٠ تناهز للتصويب املئوية
املباراة، يف تصويبة مائة حوايل فريق كل يسدِّد نقطتني، تساوي سلة كلُّ كانت وملا
وعرشين أربع من بأكثر لها يسمح ال الفرق أن (وبما نصفها. حوايل يف نقاًطا محرزين
املعادلة تكون دقيقة، وأربعون ثماٍن املباراة ومدة املنافس، شبكة عىل للتصويب ثانية
هذا إىل بالنسبة الرتبيعي الجذر مع املعياري االنحراف يتساوى ال تقريبًا.) صحيحة
يتضح ولكن — ذلك من تعقيًدا أكثر فاملعادلة — للنجاح العالية االحتمالية ذي املوقف
بدًال مستقل، بشكل عشوائيًة التسديدات كانت إذا سالت، خمس حوايل يساوي أنه
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سلة. لخمسني الرتبيعي الجذر أخذ خالل من ستحسبها كنَت التي السبع السالت من
إىل ٥٠ يساوي دخول احتمال لها تصويبة كل أن ببساطة تعني املستقلة والعشوائية
سوف النموذج هذا خالل ومن األخرى. التصويبات فشل أو نجاح عن النظر بغض ،٥٠
نقاط. عرش حوايل قدره معياري بانحراف نقطٍة، مائة قدره متوسًطا فريق أيُّ ل يسجِّ
تتغري أن يفرتض وعليه الرياضة.) فصل يف املتتالية الناجحة الرضبات إىل نعود (سوف
حوايل بمقدار األخرى، تلو مباراة يف هبوًطا، أو صعوًدا فريق بأي الخاصة نقطة املائة
بني الفارق (أي الفوز هامش يكون أن ويفرتض ذلك، من أكثر وأحيانًا نقاط، عرش
أبسط عىل قائم هذا وكل باألسباب.) تعبأ (ال نقطة. عرشة أربع حوايل الفريقني) نتائج

املهارة. متجاهًال اإلحصاءات،
عىل الحقيقي الفوز هامش من ق يتحقَّ أن دقيق ريايض مشجع ألي يمكن بالطبع
التي عرشة التسع املباريات يف الفوز هامش متوسَط أن َ تبنيَّ ولكْن بأكمله، موسم مدار
١٩٩٣ عام يف البطولة ونهائي والغربي الرشقي القسمني نهائي مباريات سلسلة يف لُعبت
ع سنتوقَّ كنَّا ا ممَّ ما نوًعا أقل وهذا نقاط، تسع من أقل كان مرة)؛ ألول هذا كتابة (ُقبَيْل
املهارة)، يف متواِزن بشكل متماثلة الِفَرق أن فرض (عىل العشوائية التذبذبات بواسطة
التي العوامل من أنه شك وال كهذا، تقريبي تقدير إىل بالنسبة للغاية بعيًدا ليس ولكنه
يجتهد أن ح املرجَّ من ر املتأخِّ فالفريق النفيس؛ العامُل الفريقني نقاط تقرِّب أن يُحتَمل
من بمزيد يلعب أو قليًال، يسرتخي أن املحتمل من املتصدِّر والفريق اللعب، يف أكثر
يف الفارق د يتحدَّ الوقت من كبري لجزءٍ أنه هذا خالل من يتبنيَّ النهاية. حتى ظ، التحفُّ
مستوى يف تبايُن بفعل وليس العشوائية، الصدفة بفعل نسبيٍّا) (القويني الفريقني نقاط

آلخر. يوم من املهارة
وسوف النقاط، ربع حوايل تسجيل يتم سوف املباراة، من األول الربع يف ولكن
يكون أن النهاية يف الخارس للفريق غريبًا يكون ولن «نسبيٍّا»، أكرب التذبذبات تكون
يف — املباراة من الحق وقت يف — اإلحصاء قوانني تبدأ فحني النقطة؛ هذه يف متفوًِّقا
يُوَصف سوف اآلَخر، للفريق الصدارة وتذهب اجتنابها، املتعذر الحتمية قوتها إطالق
قد — أخرى مرة — الحقيقي املسئول أن من الرغم عىل «تراَجَع»، قد بأنه األول الفريق
الطويل، املدى عىل الطبيعي األداء إىل النزعة إن اإلحصائية. التذبذبات من أكثر يكون ال
عكَس تسري أنها ويبدو املتوسط، إىل االنحدار ى تُسمَّ األولية، التذبذبات من الرغم عىل
الذي الدور ويتضاءل يشء، أي بداية يف نسبيٍّا أكربَ التذبذباُت تكون الداخلية؛ غريزتنا
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ضارٌب دائًما هناك يكون البيسبول موسم من األول الجزء ففي الوقت؛ بمرور تلعبه
يف «تراَجَع» قد بأنه يُوَصف سوف ولكن ،٣٥٠ قدرها الكرة رضب يف نجاح نسبة ق يحقِّ
قدرها الكرة رضب يف نجاٍح نسبَة ق يحقِّ الذي الجيد الضارب أما املوسم، من الحق وقت
أنه ذلك سبب وليس املتوسط. إىل يعود عندما بعُد، فيما ن يتحسَّ أن املحتمل فمن ،٢٠٠
يتخلَّف فيما املعتاد، أداءهم الضاربني بعض يتجاَوُز املوسم، بداية ففي بالفعل؛ َن تحسَّ
الرياضية الصحف يف مطوَّلة مقاالت هناك ستكون بالطبع ذلك؟ يف املدهش ما آخرون.

كله. األمر ترشح كليهما، عن
عشوائي بشكل النقاط فيها تُحَرز لعبة أي عىل املعالجة من النوع هذا ينطبق سوف
ال ما عادًة حيث األمريكية؛ القدم كرة مثل رياضٍة عىل تنطبق لن ولكنها ما، حدٍّ إىل
خط ومكاسب البداية، ركالت مثل الحركات؛ من طويلة سلسلة بعد إال النقاط تُحَرز
تذكَّْر اإلحصائية. التذبذبات تأثري إبطال إىل عدُدها يميل التي شابََه، وما ياردة، ٢ ال

الرتبيعي. الجذر قاعدَة
تفرسكي عاموس أشار فقد الحياة؛ مناحي من أخرى مناٍح عىل األمر ينطبق كذلك
أداء أن من املدرِّبون يشكو ما غالبًا الطيارين، تدريب أثناء يف أنه إىل كانمان ودانيال
بشكل جيًدا أداؤه جاء وإذا الرديء؛ األداء حالة يف ا حادٍّ نقًدا انتُِقد ما إذا ن يتحسَّ الطيار
تأثري إىل هذا املدربون يعزو وبالطبع ويتدهور، ينحدر فإنه عليه، وأُثِني مألوف، غري
االنحدار، يف الطيار عىل اللوم وُملِقني ن، التحسُّ يف الفضَل ألنفسهم ناسبني د، معقَّ نفيس
عالقة بأنه تفسريه يُساء األحيان، أغلب يف املتوسط إىل انحداًرا يكون الواقع يف ذلك ولكن
املنوال؛ هذا عىل تستمر أن يُحتَمل ال املعتاد، من أفضل بشكل تؤدي فحني ونتيجة؛ سبب
صحيح، أيًضا العكس ولكن ُمحِبًطا، ذلك يكون قد «معتاد». كلمة تعنيه ما هو وهذا
ا مرضٍّ أمًرا منها، أيٌّ يوجد ال حيثما أسباب رؤية تكون ما ودائًما مشجع، يشء وهذا

الحياة. حاالت من حتمية حالة املتوسط إىل فاالنحدار القرار؛ صنع بعملية
الحًقا. أهميته له سيكون «انحدار»، ملصطلح تقنيًة، أكثر آَخر، استخدام ثمة أخريًا،
حديثة طفلًة ْل تأمَّ متوسط؛ نحو وليس «اتجاه» نحو االنحدار لوصف املصطلح يُستخَدم
وبعد أرطال، ثمانية إىل وزنها يصل قد شهر بعد الوالدة، عند أرطال ستة تزن الوالدة
تصل برد، بنزلة إصابتها وبعد رطًال، عرش أحد إىل تزداد الرشه، األكل من آَخر شهر
عىل ووضعتَها البيانات، هذه ْلَت تأمَّ إذا وهكذا. عرش، أربعة ثم رطًال، عرش اثني إىل
املتوسط يف تكتسب األوىل األشهر هذه خالل الطفلة أن تدرك ما فرسعان بياني، مخطط
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شهور يف أقلَّ تكتسب وقد الشهور، بعض يف املزيَد تكتسب قد الواحد، الشهر يف رطلني
هناك يكون بياني، مخطط رسم عناءَ تكبَّْدَت قد كنَت وإذا واضح. االتجاه ولكن أخرى،
فوق تعلو النقاط بعض كانت وإن النقاط، مجموعة بني يمرُّ كبري حدٍّ إىل مستقيم خط
«تواُفق حالة يف إنه الحالة هذه يف الخط عن يقال ذلك ومع أسفله. تكون وبعضها الخط
ما وهذا كبري، حد إىل جيًدا تقديًرا الواحد الشهر يف رطلني اكتساب ويكون سلس»،
انحدار الحالة هذه يف وهو االتجاه؛ ملسار تقريبًا أي انحداًرا؛ اإلحصائيون عليه يطِلق
البيانات، كتل عن االتجاهات لعزل اإلحصائي العمل من معترب قدر يُكرَّس خطي.
فقط عنك؛ نيابًة باملهمة تقوم سوف الكمبيوتر برامج من عرشات باألسواق وتتوافر
يفتقدون أشخاص ينجح األيام، هذه (يف االنحدار. لك تُخِرج وسوف بالبيانات، غذِّها
ثورة إنها مبهرة. وعروض بيانية مخططات إخراج يف يفعلون، ملا الفهم من قدر أدنى

أقل.) معلومات ولكن جميل، بشكل منظمة وفرية بيانات املعلومات؛
االستخدام يف شيوًعا األكثر الوسيلة وهو كبرية، صناعة يَُعدُّ التحليالت من النوع هذا
نحو تمده أن يمكنك االنحدار، خط ترسم أن فبمجرد املستقبل؛ حول نات» «تكهُّ إلعداد
ولكن العاملة، للقوى فهم أو حكمة أي عىل قائًما ليس إنه نًا. تكهُّ عليه وتطلق املستقبل
بشكل ينجح أن يمكن املستقبل، إىل املايض من االتجاهات فيها تستمر التي الحاالت يف
والدول، للرشكات الحياة رشيان بمنزلة االنحدار خالل من االتجاه تحليل ويَُعدُّ طيب.
زيادة يف تسبَّبَْت كانت، ما أيٍّا غامضة، قًوى أيَّ أن مفاده ُمعَلن غري افرتاٍض ظلِّ يف
يصلح إنه القريب؛ املستقبل يف يزداد تجعله وسوف موجودة، تزال ال املايض يف ما يشءٍ
من العالم، سكان وتعداد املوازنة، يف الفيدرايل وللعجز للوزن، ع الرُّضَّ اكتساب لتحليل
خالل من البورصة، يف االتجاهات تحليل عىل تُنَفق ضخمة مبالغ وثمة أخرى. أمور بني
رائع. أمر غًدا السوق بأسعار ن التكهُّ عىل القدرة ألن لالنحدار؛ تعقيًدا أكثَر أو أقلَّ تحليٍل
كل يف وكما خفيٍّا. يظلُّ فسوف هناك، املتواصل النجاح مفتاَح شخص أي اكتشف وإذا
املختلفون االستثمار مستشارو يحرزه الذي النجاح درجة يف تذبذبات توجد األمور، هذه
إىل املتوسط) إىل االنحدار (بفعل ل يتحوَّ قد املايض العام وبطل املختلفة، السنوات يف
الرغم وعىل ظاهره. يف الجذَّاب املوضوع لهذا التايل الفصل ص نخصِّ وسوف غًدا؛ اذ شحَّ
عن اليسري النذر إال (ومستشاروهم) املستثمرين معظم يعرف ال الضخمة، املخاطر من
ج (ويروِّ منهم العديُد يصدِّقها التي الهراءات قدُر املفزع ومن البورصة، سوق إحصاءات

لها).
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اإلحصائية، العمليات جميع يف اجتنابها يتعذَّر تذبذبات هناك تعلَّمناه؟ الذي ما إذن
املدى، طويلة مؤرشات باعتبارها املدى القصرية النتائج فهم تخطئ أن ينبغي وال
املهارة، مستوى يف ات تغريُّ عىل كداللة يُفَهم أال ويجب حتمي املتوسط نحو واالنحدار
كل االنحدار؛ تحليل خالل من (بحذر) تحديدها يمكن ما غالبًا الحقيقية واالتجاهات

وعقالني. منطقي بشكل القرار صنع يف تساهم الرؤى هذه
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البورصة االستثامر:

السوق أشكال من العديد فهناك واحد؛ نوع من (بورصة) مال سوق توجد ال بالطبع
بشكل املفتوحة املزايدة إجراءات من شكًال جميًعا ن تتضمَّ متشابهة، يات مسمَّ تحت
يف سريد ما معظم ينطبق وسوف رشقي، بازار وكأنها للتبادل، قابلة منتجات عىل واضح
سيتمثَّل نقوله يشء كل وراء األسايس االفرتاض ولكن تقريبًا، جميًعا عليها الفصل هذا
وهو — لألمانة الخطرة الحافة عىل يُدار بعضها بََدا إذا بأمانة؛ تُدار جميًعا كونها يف
تأثري أيُّ الفصل لهذا يكون أن ينبغي وال فليكن. — املغريات إىل بالنظر حتميٍّا يَُعدُّ ما
ملعلومات مدخل لديهم الذين السياسيني، املسئولني كبار أو الكبار األعمال رجال عىل
بشكل قانوني غري يكون املعلومات هذه مثل استخدام إن لبقيتنا. متاحة غري مربحة
ولكن أيًضا، قانونيٍّا يكون أحيانًا بل كبرية، لدرجة ساِفًرا يكون ال وتارًة تارًة، ساِفر
النصيحَة لألذهان تعيد الفكرة هذه إن القرار. صنع وعلم بفن إطالًقا صلة له ليس هذا
الخط عىل دائًما يسريوا أن عىل يحثهم كان فقد لرعيته؛ قس أسداها التي املشهورة
ربما تلك أن إال يقوله، كان ما قيمَة يقدِّر يكن لم ربما والرش. الخري بني الضيق املستقيم
يف الوقوع تجنُّب مع املال، سوق متوسطات تَُفوق مكاسَب لتحقيق طريقة أفضَل تكون

الجريمة.
يف يُذَكر نفع أيَّ تسدي القرار نظرية كانت ما إذا حول هو أمامنا املاثل السؤال
عىل البالَد الكمبيوتر برامج اجتاَحْت لقد لالستثمار. مثالية اسرتاتيجيات عىل العثور
برامَج جامحًة زيادًة يزيد أن هذا شأن من وكان ذلك، نحو أو السابق العقد مدار
صحيح بشكل أُدِركت، قد فكرة ثمة أن الواضح من األسهم. بتحليل الخاصة الكمبيوتر
أن شك وال البورصة؛ لسوق املحوسب التحليل يف ربح إيجاد إمكانية مفادها خاطئ، أو
ملستثمرين مرات عدة واللوغاريتمات الربامج نفس بيع يصاحب الذي الغوغائي الطابع
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فحني ومستقرة؛ عادلة سوق عىل للحفاظ الالزم َع التنوُّ يقوض أن يمكن مستقلني،
هذا ويخرب — سيئًا أم جيًدا أكان سواء — الكمبيوتر برنامج نفس الجميع يحوز
صحيًحا ذلك أكان سواء — الوقت نفس يف األسهَم يشرتوا أو يبيعوا بأن الجميَع الربنامُج
أن ويبدو آلَخر، آٍن من يحدث وهذا فوضوية؛ النتيجة تكون أن يمكن — خاطئًا أم
ما غالبًا أشخاص بواسطة ُكِتب يستخدمونه الذي الكمبيوتر برنامج أن ينسون الناس
هذه مثل بيع يف عملهم ويتمثَّل أنفسهم، هم عليه يكونون قد ا ممَّ حكمًة أكثر يكونون ال
ال جزءًا وتصبح كمبيوتر برنامج يف التقليدية املعرفة تُطَمر أن بمجرد ولكن املنتجات.
فحني ذلك؛ يعلم كاتب (وكل السيطرة. عن خارج مستقل كيان لها يصبح منه، يتجزأ
يبدو كان ا ممَّ بكثرٍي أكثر سلطة موضع يبدو مطبوع، شكل يف مقالك أو كتابك ترى

يدوي.) مخطوط وهو عليه
جنون يف متمثًِّال كان املالية األسواق يف الغوغاء لسيكولوجية الكالسيكي املثال ولعل
املمتع الكتاب (يَُعدُّ عرش. السابع القرن مطلع يف أوروبا يف شاع الذي الرهيب التيوليب
لهذا رائًعا مصدًرا ماكاي، تشارلز تأليف القطيع»، وجنون استثنائية شعبية «أوهام
الناس أن درجة إىل وصل قد التيوليب يف االستثمار كان مماثلة.) أخرى وأحداث الحدث
مهما أنهم من واثقني واحدة، بصيلة مقابل كامل عاٍم دْخَل يعاِدل ما يدفعون كانوا
جنون نوبة كانت ذلك. نحو أو شهر خالل أكرب بمقابل يبيعوها أن يمكنهم دفعوا،
يف رصيد دون من شيكات لطرح برنامج أي مثل نفسها، تلقاء من النهاية يف انهاَرْت
جميع يف اآلن ،tulipomania التيوليب جنون كلمة وترد املسلسلة. للرسائل أو السوق،
أيِّ من عرضًة أكثر رصنا الحديث، الجماهريي االتصال ومع تقريبًا، الجيدة القواميس

املايل. الذعر لنوبات مىض وقت
أن هي البورصة يف التداول عمليات جميع عليها تقوم التي األساسية الفرضية
بشكل محدد بالذات) تلك التداول عملية يف عليه التداول يتم ما أيٍّا (أو سهم أي سعر
والعروض املحتملني، املشرتين جانب من املفتوحة التنافسية املزايدة خالل من ُمنِصف،
هو كما عليه، املتََّفق السعر (حتى املحتملني. البائعني جانب من املفتوحة التنافسية
الحقيقية، للقيمة سيئ مرشد بمنزلة يكون أن يمكن التيوليب، أزهار إىل بالنسبة الحال
الصفقة.) إلتمام إمكانية هناك تكون أن قبل ما سعٍر عىل االتفاق الرضوري من ولكن
للتباُدل تماًما قابلًة الدوالرية، األوراق شأن شأنها للبيع، املعروضة األسهم كانت وملا
معنى هو هذا أخرى؛ لرشكة عادي سهم أي قيمة نفس له ما لرشكٍة عادي (فسهم
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يوجد وال متاح، سعر بأقل الرشاء لعدم املشرتي يدفع سبب يوجد فال «مثيلة»)، كلمة
و«بعض» املشرتين «بعض» يوجد ما ودائًما عطاء. أعىل أخذ لعدم البائع يدفع سبب
الصفقة، وتحسم بسيطة، مفاوضة عملية خالل من بينهما التوفيق يمكن َمن البائعني
لطمأنة مثالية غري ولكنها رة متطوِّ آليات لديها فالسوق الواحد؛ اليوم يف املرات ماليني
يف هي العالنية هذه بأن والتداوالت) املالية األوراق هيئة لطمأنة (وأيًضا املستثمرين
البائعني من كلٍّ من عموالت عىل يحصلون والوسطاء السمارسة وأن محلها، يف الواقع
جدواه، يؤتي هذا كل أن نفرتض أن علينا فقط سيكون التداول. خدمة لتوفري واملشرتين
ما ودائًما تماًما. قانوني منها والكثري بالطبع، الخاصة الصفقات وفرة من الرغم عىل
والدافع الربيع؛ يف والديدان الحناء أبي طيور كظهور التداول مجال يف الفضائح تظهر

بالتأكيد. موجود
املنظومة، الستقرار أساسيًة والبائعني املشرتين من كلٍّ جانب من املنافسة تُعتَرب
يزايد الذين املشرتين عدد كان فإذا سوقي؛ اقتصاد ألي األخرى الجوانب يف هي مثلما
خفض عىل املتلهفني البائعني يُرِغموا أن للمشرتين يمكن قليًال، بعٍض عىل بعضهم
هناك يكون فسوف والبائعني، املشرتين من كبرية مجموعة ُوِجدت إذا أما أسعارهم.
الحفاظ يتم ثَمَّ ومن «ما»؛ لبائٍع مقبول سعر لدفع استعداٍد عىل «ما» مشٍرت دوًما
البائعني بني تواطؤ فيها يوجد ال ، بحقٍّ تنافسية سوق ففي وعليه السوق؛ حركة عىل
األقل عىل تباديل بشكلٍّ مقبولٍة األسعار من مجموعٍة عند التوازن يتواجد املشرتين، أو
واالحتكار النظر. قيد السهم لقيمة الفردية لتقديراتهم وفًقا جانب، كل أعضاء «لبعض»
يمكن ال ولكن التنافسية، املزايدة عىل قائمة سوق ألي ر مدمِّ الطرفني من أيٍّ جانب من
لالعبني قويٍّا جذٍب عامَل ويَُعدُّ جيدة، بنتائج يأتي فالتواطؤ وتطبيقه؛ بالقانون إال منعه
هيئة إنشاء وراء السبب هو هذا وكان بفعلتهم؛ اإلفالت بإمكانهم أن يعتقدون الذين

العظيم. الكساد ذروة يف ،١٩٣٤ عام يف والتداوالت املالية األوراق
ما؟ سهٍم لقيمة املتعدِّدة التقديرات ضمن يدخل الذي ما عادلة، سوق يف ولكن
أن دائًما) يكن لم (إن املحتمل ومن لألكل، تصلح ال ورق، قطعة مجرد النهاية يف فالسهم
قريب، ا عمَّ السهم سيصبح الحوسبة زحف ومع مدفأتك؛ يف تحرقها أن من أَْقيََم تكون
مغناطيسية ذاكرة يف اإللكرتونية الضوئية اإلشارات من مجموعة سوى يشء ال شك، بال
يمثِّل إنه وقود؛ أو كغذاء قيمة له تكون أن دون ما، مكاٍن يف كمبيوتر عىل برصية أو
مالحظة مع ومستقبيلٍّ، حايلٍّ دخٍل بكسِب احتماٌل يصاحبه ما يشءٍ ملكية من جزءًا
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فرتات ألخذ املحتملني املستثمرين سعي ظلِّ يف متزايد بشكل مؤكًدا يكون ال األخري أن
عىل ويكون بالطبع). القيمة من مناسب خصم (مع اعتبارهم يف وأكرب أكرب مستقبلية
املتاحة االستثمارية األدوات مقابل يف السهم مللكية املتوقعة املنفعة يقاِرن أن املستثمر
الوجبات مطاعم امتياز وحقوق والعقارات، البنكية، والحسابات السندات، مثل: األخرى،

الرسقة. أدوات أو الرسيعة
وإنما النظر، قيد السهم عىل كثريًا تعتمد ال باملستقبل الخاصة التوقعات بعض
هذه ومثل العاملي، أو القومي باالقتصاد الخاصة والتوقعات العامة الصحية الحالة عىل
حيث من أقل أو أعىل ملستًوى الكاملة األسهم مجموعات تدفع أن يمكن االعتبارات
لألسهم الخاصة املزايا عن النظر برصف السعر، ثَمَّ ومن القيمة؛ ثَمَّ ومن املرغوبية؛
وفنُّ املحددة، وغري املحددة العوامل من حزمة عىل سهم أي قيمة تعتمد وهكذا الفردية؛
الرشكات أسهم تميل االستثمار. عملية جوهر هما بالقيمة السعر عالقة تحديد وعلُم
بمقداٍر الحالية السنوية مكاسبها تفوق بأسعاٍر تباع أن إىل فيها واملوثوق املستقرة
استثمارات بينما الخاصة، الظروف بحسب مرة، وعرشين مرات خمس بني يرتاوح
— املستقبل يف قصري وقت يف وفري ربٍح تحقيِق احتماَل تقدِّم رشكات أسهم — املضاربة
رهيبة. برسعة أمواًال تخرس تمثلها التي الرشكات كانت إن حتى مرتفع بسعر تباع قد
التقليدية النصوص كانت — ا مهمٍّ دوًرا يلعب مستقبيل ربح تحقيق ع فتوقُّ إذن
أساس هو عات التوقُّ هذه مثل وتحليل األسهم، أسعار تحديد يف — باملحوري تصفه
الذين األساسيني، املحلِّلني ون يُسمَّ َمن فهناك واملحلِّلني؛ العرَّافني من عمالقة صناعة
أو واعدة، منتجات خالل من الفردية للرشكات املحتملة باملكاسب أنفسهم يشغلون
وهناك للرشكة، واعد بمستقبل يبرش يشء أي أو استثنائية، عمالة أو جيدة، إدارة
رضورًة ها َسمِّ ذلك، يف بسيطة مبالغة (هناك واحدة رشكة اسَم بالكاد يعرفون آخرون
عات والتوقُّ لالقتصاد، العريضة باالتجاهات التنبؤ يف صون متخصِّ ولكنهم شعريًة)،
مجموعات أسعار لدفع تميل أشياء القبيل؛ هذا من وأمور معينة، بصناعات الخاصة
التوصيات، هذه يتبعون للكلمة الحريف باملعنى املستثمرين ماليني وهناك الكبرية. األسهم
التاروت، أوراق وقارئو والروحانيون، املنجمون، أيًضا (هناك َكثُر. أو قلَّ بإخالصوصدق

هنا.) سنتجاهلهم ولكننا وضوًحا، أقل آخرون ومدَّعون
بني عليه املتفق السعَر فإن عادلة، سوق أي يف تنافسية تكون املزايدة ألن ونظًرا
مع — املساواة قدم عىل البائعني من متنوعة ومجموعة املشرتين من متنوعة مجموعة
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ع نوسِّ سوف بمعنًى يمثِّل، إنما — املجموعتني كلتا لدى الحقائق نفس توافر مالحظة
املتوسطة املعرفة يمثِّل أنه املفرتض ومن القائم؛ للسهم «سوقيٍّا» سعًرا الحًقا، نطاقه
شأن من كان التي القيمَة يمثِّل وأن السهم، ذلك قيمة عن والبائعني املشرتين ملجتمع
تحليله. يف وعدل بإنصاف ووزنها املعلومات، كل لديه توافرت لو إليها يصل أن فرد أي
ما تعني بل متوسط، معدل بها يُقَصد ال للكلمة الدقيق باملعنى هنا متوسطة (كلمة
عليه يطلق ما هو هذا وقت.) أي يف لهفًة األشد للبائع لهفًة األشد املشرتي يدفعه سوف
أكثر بمعرفة إال مكاسب» ق «يحقِّ أن لفرد يمكن وال الكفاءة»، ذات «السوق الخرباء
أو أفضل نحٍو عىل بتحليله أو الكفاءة، ذات السوق يف اآلخرون املشاركون يعرف مما
الكفاءة ذات السوق صورة وراء الكامنة النظرية من البسيطة والنسخة منهم. أرسع
حقيقة أي أن لدرجة التحليالت، هذه بمثل يقومون للغاية كثريين أشخاًصا هناك أن هي
واسع، نطاق عىل معروفًة تصري ما رسعان بعينه سهم قيمة عىل تأثري لها يكون قد
سعر عىل واضًحا تأثريها يظهر ما ورسعان الجمعي، الوعي يف تُستوَعب ما ورسعان
عىل يحصلون الناس فبعض املعلومات؛ هذه أساس عىل أحدهم يعمل وسوف السهم.
األخبار أن االختبارات بعض تُظِهر وبالفعل تحديًدا، املعلومات تلك ملعرفة جيد مقابل
تتمثَّل الكفاءة ذات السوق فصورة إذن البيئة؛ هذه يف ضخمة برسعة تنتقل والشائعات
سوى لديك متواِفًرا يكن لم إذا السوق يف مكاسب تحقيَق تتمنَّى أن العبث من أن يف
لذلك الوحيد البديل جميًعا. ولآلخرين ملنافسيك املتوافرة التحليلية واألدوات املعلومات
املتاحة باملعلومات أكثر، تجتهد أو منهم، ذكاءً أكثر تكون أن بوسعك يكون أن هو
لينش بيرت األسطورة (مثل عام بعد عاًما الفرديني املستثمرين حال يزدهر حني للجميع.
إنفاقهم إىل كبري حد إىل يُعَزى فهذا حاليٍّا)، واملتقاعد ماجالن، فيديليتي صندوق س مؤسِّ
ومن الفردية؛ الرشكات وشئون أعمال واستيعاب قراءة يف الغالبية ينفقه ا ممَّ أكثر وقتًا
أهمية عن الطرَف نغضُّ يجعلنا سبب يوجد ال املنافسني. تفوق معرفًة يكتسبون ثَمَّ
أو كدٍّ دون حسنًا بالءً أحدهم يبيل سوف بالطبع االستثمار؛ يف حتى واملهارة، االجتهاد
نوًعا أكثر؛ ال الحظ نتاج هذا يكون أن يمكن كثريًا، أكدنا كما ولكن ما، عامٍّ يف مهارٍة
أكثر القاعدة هو الواحد العام وخبري السابق. الفصل يف إليه املشار باملعنى التذبذب من

االستثمار. مجال يف االستثناء منه
أمل عىل اإلجمالية، األسهم سوق إحصاءات تحليل هو للثراء محتمل آَخر طريق ثمة
هذا مثل ويستطيع السابق، الفصل طريقة عىل ذلك سيكون السائدة؛ االتجاهات تحديد
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أكثر هنا الصورة إن الفردية. األسهم اختيار عملية وشقاء بعذاب املرور تجنَُّب املحلِّل
يستوجب األمور من النوع وهذا سنحاول. ولكننا تعقيًدا، وأكثر اليشء بعض ضبابيًة
املنتصف يف يشء إىل سنعود كنَّا وإْن محدَّدة، بأسهم وليس بمتوسطات، نعمل أن منا

النهاية. يف بينهما
آلخر؟ يوم من تتغريَّ السوق متوسطات يجعل الذي ما هو: واألهم األول السؤال
عىل تأثري له يكون قد مما سيئة، أم كانت جيدة األخبار، مع السوق تتفاعل أحيانًا
معدالت بتغيري الفيدرايل االحتياطي مجلس يقوم فحني لالستثمار؛ املستقبلية التوقعات
ما إذا عىل يعتمد (هذا اتجاه. أي يف دائًما واضًحا يكن لم وإن البورصة، تقفز الفائدة،
التخمينات كانت ما إذا عىل فسيعتمد ًعا، متوقَّ كان وإذا ع؛ متوقَّ غري أم ًعا متوقَّ التغيري كان
يف كان بالفعل حدث ما أن يعتقدون املستثمرون كان ما وإذا منخفضًة، أم مرتفعًة
يف ٍ لتغريُّ بًا ترقُّ سندات أو أسهم رشاء أو ببيع الناس يقوم فعندما ال. أم ًعا متوقَّ الواقع
باملثل، السوق.) كفاءة يف يساهمون دائًما ولكنهم يخطئون، أو يصيبون قد الفائدة، سعر
ومن السوق، متوسطات عىل ذلك إىل وما السياسية واألحداث والسالم الحرب أنباء تؤثِّر
والتذبذبات املنافسني. من أفضل بشكل التأثريات بتلك ن التكهُّ عىل قادًرا تكون أن املربح
الكبرية؛ العوامل وبعض الصغرية العوامل من الكثري من مركبة املتوسطات يف اليومية
باملسار أشبه يشء إىل ويؤدِّي املختلفني، واملستثمرين املختلفة األسهم عىل يؤثِّر ا ممَّ

الخامس. الفصل يف الثَِّمل للشخص عزوناه الذي العشوائي
بورصة يف عادي يوم يف الواقع؟ يف بالعشوائية التذبذبات تتَِّسم مًدى أي إىل ولكن
سهم ألف حوايل أحرز السطور) هذه فيه كتبُت الذي (اليوم املالية لألوراق نيويورك
كانت التغيريات أن لو ثابتًة. سهم آالف سبعة وظلَّت بخسارة، آخر ألٌف ُمِني فيما ربًحا،
تطبيق َألمكننا مستقل، بشكل يسري السهم أداء وكان التقليدي، باملعنى ا حقٍّ عشوائية
الخارسة األسهم عدد عن الرابحة األسهم عدد اختالف ع وتوقُّ الرتبيعي، الجذر قاعدة
هذا أن َ تبنيَّ وقد الثالثني؛ يقارب ما أو تقريبًا، لأللف الرتبيعي الجذر يعادل ما بمقدار
االختبار هذا بواسطة وهكذا منطقيٍّا)، يَُعدُّ ما وهو أربعني، اليوَم أصبح (وقد الناتج هو
ويف املنحدر. من بالقرب الثمل صديقنا ترنُّح مثل ترتنح الفردية األسهم أن نجد البسيط،
السوقة من لجماعٍة املنتصف نقطة مثل املركبة املتوسطات سلوك يكون الصورة، تلك

املخمورين. من آالف بضعة من مؤلَّفٍة
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فرتات عرب كبري حد إىل دة املعقَّ التفاصيل من بمزيد التحليل من النوع هذا أُجِري
يشء هناك فليس كامًال؛ إجماًعا يكن لم (وإن عليه املجمع الرأي وكان الزمن، من طويلة
األسهم أسعار متوسطات يف اليومية ات التغريُّ أن هو املجال) هذا يف تام إجماع محل
مع ذلك (يتسق إدراكه. يمكن محدود نمط وجود ويصعب عشوائيٍّا، مشيًا بالفعل تشبه
القابل االستقرار من نوع أي هناك كان لو أنه إىل تشري التي الكفاءة، ذات السوق صورة
إذا وجوده.) لتأكيد األسعار هيكل عىل كافيًا تأثريًا وَلماَرَس ُوِجد، قد َلكان لالستغالل،
أن محال هو مثلما النمط، إلدراك املتوسطات تستخدم أن املحال فمن الصورة، تقبَّلت
من الرغم عىل وهذا اتخاذَه؛ املغمورين السوقة من جماعٌة تنوي الذي االتجاَه تعرف
من النوع هذا أجل من املتنبِّئون يجمعها والتي املستثمرون، ينفقها التي الكبرية املبالغ
يزدهر ولذلك لألبد، موجوًدا األمل وسيظل تماًما، واضحة ليست األدلة ولكن التحليل.
لينش، بيرت أجرى (مؤخًرا املقامرين. األعمال روَّاد من األخرى واألنواع الخرباء وينجح
هذا أقنََع أنه لدرجة العشوائي املسار نموذج باستنكار خالله ساَرَع حواًرا أعاله، املذكور
استخدام يف تنجح لكي يشء بكل عليًما تكون أن عليك ليس تماًما. يفهمه ال بأنه الكاتب

تعرفه.) ما
يف اليومي التفاوت مقدار عن وتساءلنا التالية، الخطوة أخذنا أننا لنفرتض
(تذكَّْر العشوائي. للميش الرتاكمية اآلثار تسبِّبه الذي أطول، فرتة مدار عىل املتوسطات
الوقت.) بمرور منها يبدأ التي النقطة عن بعيًدا يرشد العشوائي املسار نموذج متَِّبع أن
األكثر وأشقائه الرتبيعي الجذر قانون باستخدام الطريقة، بنفس هذا تحليل يمكن
أن عىل الوضوح، تمام واضحة ليست ولكنها مقنعة، األدلة نجد أخرى مرة تطوًرا.
التذبذبات إىل أغلبها يف تُعَزى املتوسطات يف والشهرية واألسبوعية اليومية التغريات
مثل نمًطا لتكون السوق، منها تتألَّف التي الفردية األسهم يف املتناسقة وغري العشوائية
ال أنماًطا نرى أن اإلنساني اإلدراك مغالطات من الطريق. عن الثمل السائر انحراف
عينَْي يف يكونان والنظام الجمال إن نظام؛ أي يوجد ال حيثما نظاًما نرى وأن لها، وجود
شخصية إقناع سقراط يحاول ُحب»، «السُّ أريستوفان مرسحية (يف وحده. األسهم حامل
مؤلَّفة الواقع يف هي ، للتوِّ املرسح خشبة عىل ظهرت التي الجوقة، بأن سرتيبسياديس
لم إنه ويقول بًرشا، يبدون إنهم قائًال ذلك عىل سرتيبسياديس فيعرتض ُسُحب؛ من
ُسُحبًا قبُل من رأى قد كان إن يتساءل سقراط ولكن أنف، لها سحابًة قبُل من يشاهد
مرة ولكن سرتيبسياديس.) اقتنع ما ورسعان … نعم حسنًا، األسود. أو الفهود تشبه
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منطقي بمعيار تفي فهي للوضوح؛ العشوائي املسار لنموذج الداعمة األدلة تفتقر أخرى
بشكل حريف نحو عىل األمر يأخذون الذين املشككني تقنع أن تكفي ال ولكنها للحكم،
(هذا منطقية. غري شكوكهم أن يعني ال هذا ولكن مخطئني، املشكِّكون يكون قد مبالغ.
الذين املتنبئني وليس العشوائي، املسار نموذج يف املستنريين املشكِّكني يخصُّ التنويه
يكونوا أن يف الحرية لهم فهؤالء مستنري؛ غري نحو عىل نموذج أي محاكاَة يحاولون

أفعالهم.) عىل يُحاَسبون ال ألنهم عقالنيني وال مغالني
العشوائي، للميش العشوائية غري النتائج فهم يف أخرى خطوة يتخذ أن للمرء يمكن
عامله ألن املنحدر حافة من وأكثر أكثر يقرتب الخامس الفصل يف الثَِّمل صديقنا كان مثلما
الشخص)، صالح غري يف االحتماالت كانت الروليت، مثال (يف االتجاه هذا يف مائًال كان
ارتفاًعا، القمَة تتجاوز أن املمكن فمن األسهم؛ أسعار يف والقاع القمة بني فارق ثمة
يتمثَّل الصدد هذا يف الذهن إىل يَِرد الذي والتشبيه انخفاًضا. القاَع تخرتق أن دون ولكن
يتعلم الكاتب هذا كان حني عاًما، خمسني قبل طريان مدرِّبة لسان عىل وَرَد تعليٍق يف
منخفض هواء تيار يف تسري صغرية طائرة يف تكون أن املحبط فمن مرة؛ ألول الطريان
عىل املنخفضة القدرة ذات التدريب طائرُة تحافظ أن معها يستحيل لدرجٍة القوة، شديد
من األرض. من بالقرب هذا حدث إذا محبط من أكثر األمر يكون أن ويمكن ارتفاعها،
ليجد املرتفعات، أحد من الرياح عن املحجوب الجانب يف بسهولة هذا يحدث أن املمكن
االتجاه. قلب عىل قادر غري الصلبة، األرض من مقرتبًا االرتفاع، يفقد ببساطة نفسه املرء
تيار فيه تسبََّب ل مسجَّ حادث يوجد ال أنه مفاده للمدرِّبة املطْمِنئ التعليق كان وقد
ال الهواء فحتى محقة؛ بالطبع كانت وقد األرض. عىل طائرة تحطُّم يف منخفض هواء
دائًما والتي املنخفضة، للتيارات طبيعي قاع فهناك ثم ومن األرض؛ يخرتق أن يستطيع
من بالقرب الرياح بانكسار لهذا عالقة (ال األرض. مستوى من اقرتابها مع تنعطف ما
ما وغالبًا والصغرية، الكبرية الطائرات، كل عىل حقيقيٍّ خطٍر مصدَر يَُعدُّ الذي األرض،

الشعبية.) الصحافة يف املنخفض التيار وبني بينه الخلط يتم
َلَك سيدفع أحد فال — انخفاًضا القاَع تخرتق أن األسهم أسعار تستطيع ال كذلك
والقاع، القمة بني فارًقا يصنع طبيعي حاجز يوجد ثَمَّ ومن — سهًما منه تأخذ ِلَكي
األرض مثل — الحالة هذه يف أنه عدا فيما املخمور؛ إىل بالنسبة املنحدر حافة مثل تماًما
أن هذا يعني النهاية، ويف للقاع. وليس للقمة، التفضيل يكون — الطائرة إىل بالنسبة
التقني، املستوى عىل يعني وهذا ألسفل؛ وليس ألعىل الظن أغلب تكون األسعار ات تغريُّ
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أن الجملة) بقية تخطِّي جميًعا اآلخرين (وعىل املجال هذا يف املعرفة ذوي إىل بالنسبة
تقريبه يتم أن األفضل من يكون قد بأنه ويوحي متبايٌن، األسهم أسعار ات تغريُّ توزيع
املائل اللوغاريتمي، الطبيعي التوزيع باسم املعروف النوع من ملتٍو توزيٍع صورة عىل
ات التغريُّ تكون فسوف فعليٍّا، هذا حدث إذا عادي. توزيع صورة عىل تقريبه من ألعىل؛
الهبوط أو للصعود متساوية فرص وجود يف األمر يتمثَّل فال مطلقًة؛ منها أكثر نسبيًة
وارتفع حدث فإذا باملائة. ١٠ بنسبة الهبوط أو للصعود متشابهة فرص بل نقاط، عرش
انخفض؛ قد كان لو ا ممَّ أكرب التالية باملائة ١٠ ال فستكون باملائة، ١٠ بنسبة األسهم أحد
يكون النوع هذا من عشوائيٍّا مشيًا فإن وهكذا الطويل. املدى عىل مكاسب إىل يؤدِّي وهذا
أصبحت لقد أعىل. متوسطات نحو يميل ولكنه الثَِّمل، لصديقنا العشوائي للمسار مماثًال
العشوائي املسار من النوع هذا أن عىل ضخمة أدلة وهناك صخريٍّا. حائًطا املنحدر حافة
األسهم، سوق متوسطات يف املتصاعد املدى الطويل االتجاه من جزء عن مسئول املتحيِّز
السوق صارت السطور هذه كتابة فمع األحوال؛ من حال بأي كله عنه مسئوًال ليس ولكنه
والشيخوخة للهرم طريقها يف عاًما عرشين مدى عىل التصاعد يف استمرت التي املنتعشة
إحصائية دراسات هناك كانت الواقع، (يف تتنفس. تزال ال ولكنها اللهاث، من حالة ويف
مدى بشأن الخرباء واختلف األسهم، أسعار ملتوسطات املدى الطويل السلوك عن عة موسَّ
حقيقي. لوغاريتمي طبيعي توزيع عن األساس— من اختالف هناك كان إْن — اختالفها
تحدث هبوًطا، أم صعوًدا سواء املتوسطات، يف الكبرية ات التغريُّ أن االختالفات أهم ولعل
لوغاريتمي؛ طبيعي توزيع إليه يشري قد ا ممَّ ما، نوًعا تكراًرا أكثر نحو عىل يبدو فيما
يظهر املتوسطات يف التغريات توزيع أن — املعقدة الكلمات يحبون مَلن — يعني وهذا
الرياضية طموحاتنا نطاق خارج الخيالية، وتأويالته املوضوع، وهذا ضعيًفا. تفرطًحا

هنا.)
متجاِهًال الخاص، اتجاهه يتخذ سهم كل سعر وكأنَّ نتحدث كنَّا النقطة هذه حتى
الرتبيعي الجذر لقانون استخدامنا صميم االفرتاضيف هذا كان وقد األخرى؛ األسهم سلوَك
عىل تؤثِّر التي عامليًة األكثر للقوى مسبًقا أرشنا وقد كليٍّا، ليسصحيًحا هذا بالطبع أعاله.
االقتصادية، التنبؤات الحكومي، الرتاخي أو التحرك الحقائق، الشائعات، األسهم: أسعار
إىل وما املزيفني، التليفزيون خرباء جورنال، سرتيت وول يف اإلخبارية القصص الحروب،
حدٍّ إىل الطريقة بنفس املختلفة األسهم من العديد عىل التأثري إىل القوى هذه تميل ذلك.
منها والبعض بينها؛ فيما األسهم وتتباين العكس. ِعي ندَّ أن املحض الخطأ ومن كبري،
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قياس يمكن فكيف اآلَخر؛ البعض من السوق لقوى حساسيًة أكثر يكون أن عىل مرغم
ذلك؟

التحليل، من النوع بذلك تقوم صغرية أخرى صناعة هناك ذلك، يف غرابة وال حسنًا،
املالية. األوراق سوق متوسطات يف ات بالتغريُّ الفردية األسهم أسعار يف ات التغريُّ رابطًة
ذكرناه الذي النوع ذلك من االنحدار، تحليل خالل من عام بشكل التحليل هذا يُجَرى
ات تغريُّ مناسب) حوسبي بديل (أو بياني مخطط عىل يدرج حيث السابق؛ الفصل يف
االثنتني، هاتني ونسبة . ككلٍّ السوق يف األسعار ات تغريُّ مقابل يف معني سهم يف األسعار
عليها يُطَلق البياني، الرسم عىل املمثلة البيانات عىل مستقيم خط بوضع تقاس التي
بيتا قيمة كانت فإذا بالسهم؛ الخاصة (β اليونانية األبجدية يف الثاني (الحرف بيتا قيمة
األسهم أسعار متوسطات يف باملائة ١ نسبته ًا تغريُّ أن يعني فهذا اثنني، تساوي ما لسهٍم
السهم هذا سعر يف باملائة ٢ بنسبة ٍ تغريُّ إىل — املتوسط يف أخرى مرة — يؤدِّي سوف
األسهم، من كبرية مجموعة متوسطات سوى ليست املتوسطات أن بما (بالطبع تحديًدا.
بالرضورة ليس واحد. الرقم من قريبًا األسهم لجميع بيتا قيمة متوسُط يكون أن بد فال
املستخَدم املقياس أن إىل جزئي بشكل يُعَزى وهذا بالضبط، لواحد مساويًا يكون أن
حتى األسهم. جميَع يمثِّل ال ،٥٠٠ بورز آند ستاندرد مؤرشِّ وهو بيتا، قيمة لحساب
بالضبط؛ واحًدا بيتا تساوي فلن صحيح، بشكل تُقيَّم لم إذا ، املؤرشِّ أسهم إىل بالنسبة
ا ممَّ السعر؛ املنخفضة األسهم من أقل بشكل للتذبذب تميل السعر املرتفعة فاألسهم
قيمة جداول توفري غريهم وآَخرين للسمارسة ويمكن بيتا.) قيمة متوسط عىل يؤثِّر
سياسات بعضها يتبع التي أيًضا، التعاونية للصناديق بل تقريبًا، األسهم لجميع بيتا
بدرجة نفسها) بالصفة تتَِّسم استثمارية محافظ ثَمَّ (ومن املضاربة عىل قائمة استثمار

«التقلُّب». باسم أحيانًا بيتا قيمة ى تُسمَّ األخرى. الصناديق من أكرب
ِقبَل من تُعتَرب بيتا قيمة أن وهو أال أسايس؛ لسبب للمستثمرين أهميًة هذا ويمثِّل
أي أن هو ببساطة لذلك واملربر معني، بسهم املرتبطة للمخاطرة ا مهمٍّ مقياًسا كثريين
أن يمكن سهم يف واالستثماُر يشء، كل خسارة من تماًما ينفر أنه يُفرتَض مستثمر
صفقًة يَُعدُّ باملائة؛ ١٠ يتجاوز ال السوق انخفاض يكون حني باملائة ٥٠ بنسبة ينخفض
الذي املدى إىل لذلك، للدرجة). سيئًة تكون ال قد ملاذا لحظات بعد سنرى كنَّا (وإْن سيئة
الحقائق أهمية نفس له (والتصور للمخاطرة مقياًسا بوصفها بيتا قيمة به «تُتصور»
قيمة تتسبَّب أن ع املتوقَّ من سهم)، أي سعر ثَمَّ ومن املستثمرين؛ من العديد إىل بالنسبة

176



البورصة االستثمار:

قيمتها تربره قد ا ممَّ أقل مستًوى إىل السهم سعر خفض يف املرتفعة (املخاطرة) بيتا
بأن عام ر تصوُّ هناك يكون لذا أكرب؛ متوقًعا مكسبًا تعني األقل التكلفة ولكن األصلية.
(ذات املضاربة أسهم رشاء يف املحتمل باملكسب املخاطرة يقايضون سوف املستثمرين
السهم منفعة تقلُّ — الكتاب هذا موضوع — القرار صنع وبلغة املرتفعة). بيتا قيمة
بالرشاء. قرار إصدار أجل من مماثٍل نحو عىل السعر يخفض أن بد ال لذا خطورته؛ بفعل
احتماِل من تحمله ما جانب إىل كبريًة مخاطرًة تحمل املضاربة االستثمارية واملحافظ

كبري. مكسٍب جلِب
العشوائي املسار التباع بعينه سهم يميل فمثلما إليها؛ نحتاج إضافية حقيقة ثمة
الفردية األسهم تكون به، الخاصة بيتا بقيمة املقاس املدى إىل السوق، ملتوسطات
تعيينهم، يجري أو يستقيلون مديرون فهناك بها؛ خاصة عشوائية لتأثريات أيًضا عرضًة
تقع، وحوادث تنترش، وشائعات تصدر، سنوية ربع وتقارير عنها، يُعَلن ومنتجات
تخلِّف أن دون بعينه سهم عىل تؤثِّر قد األمور هذه كل بها؛ بالقيام د يُهدَّ وإرضابات
ا خاصٍّ عشوائيٍّا مساًرا الفردية األسهم تتبع وهكذا السوق. متوسطات عىل كبريًا تأثريًا
األمر يبدو بيتا. قيمة تحدِّده الذي العشوائي السوق مسار من نصيبها إىل باإلضافة بها،
الخاص الطويل باللجام يمسك السوق، يمثِّل الذي الخيايل، الثَِّمل صديقنا كان لو كما
بعيًدا عشوائي نحو عىل يهيم والذي — معينًا سهًما يمثِّل والذي — أيًضا الثَِّمل بكلبه
الكلب)، (أو السهم عىل ذلك حدوث مدى ويعتمد الثمل. لصديقنا العشوائي املوقع عن
شأنها كبرية، األسهم من الكثري بها يتسم التي العشوائية ولكن عامة، قاعدة توجد وال
توفري يمكنهم محلِّلون هناك أخرى، مرة عام. بشكل السوق متوسطات عشوائية شأن
سنرى إذ قيمتها؛ من بأكثر ربما (أو قيمتها بحسب املعلومات، من النوعية هذه مثل

التنويع). خالل من تأثريها من نقلِّل كيف
فكما به؛ أدلينا ا ممَّ أكرب دوًرا أعاله، املذكور والخسائر املكاسب بني التبايُن يلعب
أو رهاناتك لخسارة متساوية فرصة هناك كانت لو الرابع، الفصل يف الوارد املثال يف
بقيمة باستثمارين قمَت (إذا الصفقة. خالل مكسبًا تجني أن ع تتوقَّ أن يجب مضاعفتها،
قيمته ربًحا تجني فسوف اآلَخر، مضاعفة مع أحدهما نصف وخرست دوالرات، عرشة
سعرها مع طرديٍّا يتناسب بشكل األسهم أسعار َت تغريَّ إذا باملثل، دوالرات.) خمسة
بالصعود. واسع سعري نطاق ذي بسهم الحال ينتهي أن احتماالت تزداد املبدئي،
قيد السهم (بيتا) تقلب قيمة تصاعد مع التباين طريق عن تحصد التي امليزة وتزداد
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قصري وقت يف وفري مكسب لَجنْي الساعون األشخاص يكون أن ينبغي ثَمَّ ومن النظر؛
عن السابقة أمثلتنا يف كما يُفِلسوا؛ أن معينة احتمالية هناك أن عدا فيما مضاربني.

املقامرة.
دكتوراه رسالة خالل من — القرن مطلع من بدءًا رائعة طريقة تطوَّرت وهكذا
وتناولها، كعكتك عىل للحصول — باشليه لويس يُدَعى شابٍّ فرنيس رياضيات لعالم
الكاتب، هذا دهشة يثري الذي (اليشء األخريين. العقدين إىل تعود جذورها كانت وإن
تلك الستيعاب للغاية طويًال وقتًا استغرق قد االستثماري املجتمع أن فيزيائي، وهو
يَُعدُّ تجربة، أي يف ضجيًجا عليه نطلق ا ممَّ للحدِّ األسلوب هذا فاستخدام الطريقة؛
عام يف صلب ريايض أساس عىل الفكرة ُوضعت الفيزيائيني. بني معتاًدا روتينيٍّا أمًرا
املجتمع وإدراك جاوس، فريدريش كارل العظيم األملاني الريايض العالم يد عىل ١٨٠٩
االستثمارية البيوت رها توفِّ التي املجزية الوظائف َكمِّ من يتبنيَّ أخريًا لها االستثماري
أن هو للجميع مربح موقف لتحقيق يلزم ما وكل والرياضيني.) للفيزيائيني اآلن الكربى

التنويع. مع ولكن مضاربًا، تكون
أن عىل مضاربة، بأسهم االستثمارية محفظتك تمأل أْن عليك أنَّ يعني هذا صار
يهبط بأن مجاَزفة وجود من الرغم وعىل اآلَخر، عن أحُدها ومختلًفا للغاية كثريًة تكون
واحدة. دفعة «جميًعا» تهبط أن بكثرٍي أقلَّ احتماًال هناك فإن بالغ، بشكل منها عدد أي
شبه بكميات أسهم عرشة تملك كنَت فإذا ذاتها؛ حد يف البساطة هي األساسية والفكرة
األخرى؛ لألسهم يحدث ما يهم يكاد فال ،١٠ قيمته بمعامل أحدها وصعد متساوية،
البسيطة الفكرة ولهذه القاع. من أدنى إىل تهبط أن يمكن ال أحوالها أسوأ يف فحتى
هو هذا ولكن أكثر، رياضية بمصطلحات صياغتها يمكن بالطبع معقدة تداعيات

األسايس. جوهرها
ما عىل تحافظ األسهم مجال يف االستشارية الخدمات رشكات من العديد يوجد
تستثمر، ال أو تستثمر، قد كانت وإن السجالت، تحفظ فهي النموذجية»؛ «املحافظ نسميه
ال التي للرشكات كانت أيٍّا ثقة أي تمنح (ال الخاصة. االستثمارية محافظها يف أموالها
هم لديهم يكن لم ما جيدة قرارات التخاذ دافع أي لديهم فليس محافظها؛ يف تستثمر
استثمارية محفظة النموذجية املحافظ هذه تضم املعتاد ويف املحك.) عىل يشء أنفسهم
املحافظ هذه وبعض سهًما، عرشين أو عرش خمسة من الغالب يف تتألف «هجومية»،
فستجد املحافظ، من لواحدة التفصييل التكوين إىل نظرَت إذا للغاية. حسنًا أداء يؤدي
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سهمني أو بسهم مختلطة الخارسة، األسهم من مجموعة من مؤلَّفة أنها األرجح عىل
واحد سهم عىل يقترصعددها ربما — القليلة الرابحة األسهم وتُعتَرب استثنائيني. رابحني
للتنويع األساسية الفكرة فإن وبذا األسهم؛ لبقية تجميل أداة مجرد من أكثَر — فقط
سهم إصابة فرصة (لزيادة املضاربة مشرتيات مع مجتمعة الكلية)، املخاطرة (لخفض
املستشارين من واملزيد املزيد ِقبَل من تُستخَدم وصارت خ، الرتسُّ يف آِخذٌة حقيقي)؛ رابح

الكبرية. الفردية األسهم محافظ إلدارة االستثماريني
إذا أنه الكفاءة ذات السوق نموذج يخربك أََال تقول، قد هكذا لحظة، مهًال ولكن
النهاية ويف بالرضورة، املختارة األسهم أسعار تصعد فسوف بذلك، علم عىل الجميع كان
ذلك أن هي اإلجابة نسبيٍّا؟ املعقد الفن هذا ممارسو اآلن يحملها التي امليزة تمحو
التحليل يف مليزة يمكن ال الحافز، لضخامة فنظًرا بالفعل؛ ويحدث بالطبع، سيحدث
املحفزات بعض ألن فقط ونظًرا كفء. سوق أي يف طويًال الة فعَّ تبقى أن املنهج أو
من العظمى الغالبية لدى يتوافر ال الرياضية أو اإلحصائية املهارة من مستًوى تتطلَّب
تظل ولكنها مؤقتة، ميزة ولو هناك يكون االستثماريني، املستشارين أو املستثمرين
تكون حني فقط يظهر املضاربة ألسهم الطبيعية املخاطرة يف واالنخفاض موجودة.
ذلك، جانب إىل مستديمة. حالة يَُعدُّ ال الذي األمر متنوعة؛ استثمارية محفظة ضمن
مهارة مستوى محدودية بسبب فقط ذلك كان وإْن مثالية، غريُ الكفاءِة ذاُت فالسوق
مهارًة أكثر سيكون الواقع يف الفصل هذا يقرأ شخص أي (إن املستثمرين. معظم وحنكة

العادي.) املستثمر من بكثري
صالحًة؟ تَُعدُّ مًدى أي إىل األسهم؛ لتذبذبات العشوائي املسار صورة إىل نعود أخريًا،
كان ما إذا لتحديد األرقام؛ من مجموعة أي عىل تطبيقها يمكن إحصائية اختبارات ثمة
الخفية القوى بعض وليدة تكون قد مثلما عشوائية، كانت لو كما معها التعاُمل يمكن
وإذا املستثمرين.) من للعديد محرًكا يَُعدُّ القوة هذه مثل عىل العثور حلم (إن الغامضة.
قد العريضة النَِّشطة السوق متوسطات أن نجد كمثال، املاضية العرش السنوات أخذنا
باملقارنة، أسبوعيٍّا. باملائة سبع حوايل أو الواحد، العام يف تقريبًا باملائة ٨ بنسبة ازدادت
كانت االرتفاع بذلك املحيطة املعياري) االنحراف (التذبذبات، املتوسطة التباينات أن نجد
بالسوق دائًما الناس ينبهر بينما لذا، الفرتة. نفس مدار عىل مرات، عرش بنحو عنه تزيد
يف «العشوائية»، االختالفات كانت األخرية، عاًما العرشين مدى عىل الرائعة املنتعشة
نلتزم (سوف األسبوعية. ات بالتغريُّ تقاس حني املطرد، الصعود من بكثري أكرب الواقع،
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للوجود الزمني النطاق يف اليومي فاملقياس بسيط؛ لسبب األسبوعية اإلقفال بأسعار
للغاية.) طويل والسنوي للغاية، قصري اإلنساني

زمني تسلُسل عىل تطبيقها يمكن التي العشوائية اختبارات أبسط أحد يتألَّف
رسيعة وانخفاضات ارتفاعات عن البحث من زمنيٍّا) تسلسًال تشكِّل األسهم (وأسعار
متوسط فيه يكون لألسعار تسلسٍل عن عبارة هو األجل القصري واالرتفاع األجل. قصرية
ا، حقٍّ عشوائيٍّا ما تسلسٌل كان إذا املايض. األسبوع يف عليه كان ا ممَّ أكرب اإلقفال سعر
أسبوع أو يوم (يف تقريبًا الوقت لنصف واحد تسلسل من مجموعات تظهر فسوف
ومجموعات الوقت، لثلث تسلسلني من ومجموعات تنخفض)، أو األسهم ترتفع قد معني،
بشأنه). تقلق ال لذا واضًحا؛ ليس (األمر وهكذا الوقت، ثُُمن لحوايل تسلسالت ثالثة من
(حسبما األخرية العرش للسنوات السوق متوسطات من ملتوسطني الفعلية البيانات وتُظِهر
االرتفاع تسلسالت تميل حيث القاعدة؛ هذه عن بسيًطا انحراًفا الكاتب) ِقبَل من اختربْت
عامٍّ)، بشكل متصاعدة سوق مع يتناسب (بما االنخفاضات من قليًال أطول تكون ألْن
أسعار يف الكبرية العشوائية التذبذبات صورة عن كثريًا يختلف املتوسَطني ِمن أيٍّا ولكن
يماِرس أن بد ال التي البيئة هي تلك أعىل. إىل بسيط انحراف وجود إىل باإلضافة األسهم،
اإلشارة بإيجاد واملهندسني العلماء بني ذلك ويُعَرف عملهم، السوق تنبؤات خرباء فيها
وهذا الروك؛ ملوسيقى حفل أثناء يقع دبوس لصوت اإلنصات مثل الخلفية؛ الضوضاء يف
املمكن من أنه واضًحا وليس سحرية، بلورة استشارة طريق عن به القيام يمكن ال
عاليًا، تحلِّق األسهم بعض املتوسطات؛ عن يشء كل هذا عليك، ال اإلطالق. عىل به القيام

أرباًحا. ق تحقِّ أن يمكنك الجميع، قبل األرسار عرفَت وإذا ينهار، والبعض
فإنَّ ولذلك دة؛ معقَّ املشكلة أن ببساطة يعني إنه القرار؟ بصنع هذا كل عالقة ما
سوق يف مبرشة مكاسب عىل الجامدة القرار صنع وأساليب مناهج لتطبيق محاولٍة أيَّ
املربكة. اإلحصائية السمات هذه مع تتعامل أن بد وال رة، متطوِّ تكون أن يجب األسهم،
واحد وانخفاض ارتفاعات ثالثة عن والبحث األنماط، ومراقبة الرسيع، الثراء خطط إن
نمًطا يرى أن شخص أي بإمكان كثريًا. تجدي لن ذلك، إىل وما األسهم، أسعار يف رسيع
الركامية. حب السُّ يف نمًطا يرى أن شخص ألي يمكن مثلما األسهم، أسعار سجل يف
عشوائية عملية ليس األسهم سوق أداء أن إىل يبدو فيما األدلة تشري اآلَخر، الجانب عىل
شأن شأنه — االستثمار يكون قد ثَمَّ ومن بالكفاءة؛ تتسم ال السوق أن كما بالضبط،
حساب عىل واملطلع للمجتهد، مكافأًة — الكتاب هذا يف املذكورة األخرى األنشطة جميع

مكتسبة. ثروة ليس ولكن نعيم، الجهل يف يكون قد املطَِّلع. وغري الكسول
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املقامرة

نطاق عىل وتُماَرس واسع، نطاق عىل مقبولة فهي مجتمعنا؛ يف غامضة منزلة للمقامرة
إنما تجاَهها نُظِهره الذي التناقض وهذا واسع. نطاق عىل أيًضا ومستنكرة واسع،
األسطوري األخالقي اإلرث من تعاني فكلتاهما الجنس؛ ُمتَع إزاء العام موقفنا يعكس
يوجد ال أنفسهم. البيوريتانيني من أكثر واستمر صمد الذي (املتزمتني)، للبيوريتانيني
الجديد، أو القديم العهد يف للمقامرة ضمني أو رصيح ازدرائي ِذْكر أي الواقع يف
ثَمَّ ومن املقارن؛ الدين يدرس ال (الذي الكاتب لهذا املعروفان الدينيان النصان وهما
املواضع من عدٍد يف الحظ ألعاب تتجىلَّ أخرى). دينية تعاليم عىل التعليق يستطيع ال
سبيل عىل يوشع، فكان اإللهي؛ اإلرشاد عىل للحصول كوسيلة عادًة الكتابني، هذين يف
أحد يكن لم السحيقة العصور تلك يف األرض. توزيع لتحديد االقرتاع يماِرس املثال،
ما أنَّ افرتاُض طبيعيٍّا يبدو كان أنه بد ال لذا االحتمالية؛ عن اآلن نعرفه ما يعرف
ِقبَل من ومحسومة محددة الواقع يف كانت عة، متوقَّ غري أحداث أنها عىل تبدو كانت
القوى هذه مع للتواصل أفضل طريقة أي بها. الخاصة الغامضة ألسبابها العليا، اإلرادة
هذا يظهر (سوف به؟ اإلمساك أو رؤيته نستطيع يشء عىل التأثري عىل حثها من العليا
الصمود من كبريٌ قدٌر النظرية لهذه ُكِتب وقد بالقانون.) الخاص الفصل يف مجدًدا
من ألشياء التنجيمية بالقوة يؤمنون يزالون ال الذين األشخاص فعدد واالستمرارية؛
قبل كاردانو، جريونيمو عمل ظهور وحتى السليم. املنطق يتحدَّى التاروت، أوراق قبيل

االحتماالت. إطار يف الحظ ألعاب لتحليل جادة محاولة أي نعلم لم عام، خمسمائة
االختيار هما القرار بصنع املتعلقتان الوحيدتان اإلشكاليتان تكون األلعاب، أبسط يف
املاكينات (تخضع القمار ماكينات تَُعدُّ املجازفة. حجم وتحديد اللعب، وعدم اللعب بني
األلعاب؛ هذه أبسط هي مطلًقا) ذراع بال لتصبح تعديل لعملية اآلن الواحدة الذراع ذات
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بالطيبة تكون أن أمل عىل بالنقود، تغذيتها سوى يشء بأي القيام املقامر عىل فليس
باألرجحيات حتى دراية عىل الالعب يكون ال وعادًة املقابل. يف شيئًا له تعطي لكي الكافية
قرار فإن ثَمَّ ومن إيجابية)؛ غري كونها من يقني عىل يكون أن املمكن من كان (وإن
األشخاص ماليني يعمد هذا، من الرغم وعىل تام. شبه جهٍل ظل يف يُتََّخذ عدمه من اللعب
يتزايد السطور، هذه كتابة أثناء يف بالخسارة. اليقيني شبه ع التوقُّ ذلك ظلِّ يف للعب
التي القليلة الواليات عىل مقترصًة ما وقٍت يف كانت التي املاكينات، هذه مثل انتشار
لذلك خالًفا التي الواليات، تلك يف الحمر الهنود محميات عرب القانونية، املقامرة تجيز
بالقرب الواقعة الواليات يف القمار قوارب عىل لها مالذًا وتجد فيها، قانونية غري تُعتَرب
عن بعيًدا إبقاؤها هي الشأن هذا يف امُلعَلنة غريَ القاعدة أن يبدو املائية. املسطحات من
من قضية إىل ليذهب األرباح من جزء أقل القتطاع والرتتيب املتناول، يف ولكن األنظار،
التي النقود مقابل املتوسط، يف تسرتده، الذي (املبلغ الربح ِنَسب وتتباين املهمة. القضايا
نحو السائدة الدفعة من الرغم عىل العامة، عن عموًما وتُخفى املكان، باختالف تضعها)
القرن أواخر يف مجتمعنا يف أخرى أماكن يف نراها التي والتجارة البيع يف الحقيقة التزام
مؤخًرا الكاتب رآها القمار ماكينات عوائد من عشوائية مجموعة تراوحت وقد العرشين.
العرشة (فماكينات املاكينة ومستوى املكان عىل اعتماًدا باملائة، و٩٧ باملائة ٩٠ حوايل بني
تخيَّْل التكاليف). لتغطية ربما الدوالر؛ ماكينات من أقلَّ عائدها يكون ما عادًة سنتات
باملائة ٥ ب األرجح عىل تحتفظ سوف املاكينة «هذه تقول: املاكينة عىل ملصقة بطاقًة
حني تكونني أين التصنيف، بطاقات يف الحقيقة أيتها بها»، تغذِّيها التي النقود من فقط

إليك؟ بحاجة نكون
يف الروليت عجلة كمثال البسيط، املنطق نفس لها النوع هذا من األلعاب وجميع
لديك سيكون ولكن مؤكد، شبه بشكل الطويل املدى عىل تخرس فسوف الخامس؛ الفصل
كي الكافية الشخصية بقوة تتمتع أن استطعت إذا جلسة، أي يف ربح لتحقيق فرصة
تدرك أن عليك فقط التكلفة، من لديك أهم املتعة قيمة كانت إذا ذلك. يجب حني تنسحب
يلعبون أشخاًصا شاهدت إذا أنك الخامس الفصل يف ذكرنا (وقد املتعة مقابل تدفعه ما
أن هو ذلك وسبب بوقتهم؛ يستمتعون أنهم «يبدو» ال ما فعادة املاكينات، هذه عىل
يندفعون يزالون ال الناس أن غري يعانون). وكأنهم أحيانًا يبدون يركِّزون حني البرش
القمار عىل مواردك تبدِّد أن للصحة األفضل ومن لها، داعي ال أخرى أشياء رشاء نحو
أن القمار ملاكينات املشابهة األلعاب حالة يف يلزم ما كل إن السجائر. عىل تبدِّدها أن من
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االستعداد لديك الذي املبلغ بشأن مدروس قرار اتخاذ ثم باالحتماالت، دراية عىل تكون
املتوسط. يف لخسارته؛

واأللعاب العملة رمي عىل تنطبقان الروليت مثال عىل تحسينيتان إضافتان ثمة
الخمسني نسبة من قريبًة تكون أو والخسارة، الفوز أرجحيات فيها تتساوى التي األخرى
حالة يف باملائة. خمسني من قليًال أقل نسبتها تكون أو املخاطر، فيها وتتساوى باملائة،
أفضل أن وتبنيَّ دوالر؛ ٢٠٠٠ ب املغادرة وأردنا دوالر ١٠٠٠ ب النادي إىل جئنا الروليت،
فرصة هناك يكون الحالة هذه ويف األول، الرهان يف اإلفالس نحو السعي هي اسرتاتيجية
إىل دوالر األلف ل تحوِّ أن عليك وأن ذلك، من أكرب احتياجاتك أن َهْب ولكْن للفوز.
نفس إنها حسنًا، لتعظيمها؟ طريقة أفضل وما ذلك، تحقيق يف ُفَرصك فما ١٠٠٠٠؛
ستخرس أنك املحتمل فمن الوقت؛ من لفرتة وجاِزف طاقتك بكل الَعْب العامة: القاعدة
جازفت أنك اآلخر، الجانب عىل َهْب، ولكْن محدودة. ذلك فرصة ستكون ولكن يشء، كل
األوىل الثالثة برهاناتك فزَت الحظ ولحسن األصلية، دوالر باأللف مبتدئًا نقودك، بكل
٨٠٠٠ اآلن جيبك يف لديك إن بقليل). ذلك من أقل أو ثمانية إىل واحًدا تبلغ (باحتمالية
سيكون التايل؟ الرهان عىل كاملة دوالر ٨٠٠٠ ال تضع أن اآلن ينبغي فهل دوالر؛
إىل والوصول الهدف تجاوز احتمال أجل من يشء بكل ستخاطر بذلك ألنك خطأً؛ ذلك
دوالر ٢٠٠٠ ب املراهنة هي املرحلة هذه يف املثىل االسرتاتيجية إن كال، دوالر. ١٦٠٠٠
تحتاج كنَت التي دوالر ١٠٠٠٠ ال بحوزتك فستغادر فزَت، إذا التالية. الرمية يف فقط
٤٠٠٠ ب املراهنة ويمكن بها، للعب دوالر ٦٠٠٠ معك فسيظل خرسَت، إذا ولكن إليها،
املراهنة هي األلعاب من النوع لهذا اسرتاتيجية أفضل فإن إذن التالية. اللعبة يف دوالر
فقط يكفي بما راِهْن ذلك وخالف الهدف، عن يقصيك ال ذلك كان إذا نقودك بكل
ملمارسة تلك من أفضل طريقة توجد ال أنه رياضيٍّا نثبت أن املمكن ومن إليه. لتوصيلك
ولكن جيدة، أخرى طرق فهناك الصياغة؛ دقيقة جملة هذه (كانت اللعبة. هذه مثل
التظاُهُر املثال، سبيل عىل الجيدة، الطرق ومن الطريقة. تلك من أفضل هو ما منها ليس
وتستخدم — املثال هذا إىل بالنسبة — دوالر ٥٠٠٠ ب الفوز تستهدف بأنك البداية يف
٥٠٠٠ ال إىل الوصول استطعَت إذا أما للهدف؛ الوصول أمل عىل السابقة االسرتاتيجية
نقودك؛ بكل َفْلرتاهن — حاًال سنرى كما خمسة، إىل واحد قدرها فوز بفرصة — دوالر
املباِرشة، االسرتاتيجية إياك تمنحها التي الفوز فرصة نفَس يمنحك أن شأنه من ذلك إن

متساوية.) شبَه األرجحيات كانت إذا حال يف
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وكان املثىل، االسرتاتيجية تلك استخدمَت إذا أخريًا: واحًدا سؤاًال يرتك ذلك ولكن
فما دوالر، ١٠٠٠٠ عىل بموجبه تحصل رهان يف األصلية دوالر ١٠٠٠ ال تستثمر أن أملُك
من واحدة فرصة من أفضل عىل تحصل أن يمكنك ال ذلك؟ تحقيق يف الحقيقية فرصك
االسرتاتيجيات. أفضل مع حتى عرشة، قيمته معامل يف نقودك لرضب ُفَرص عرش كل
قبل هدفك تحقيق فاحتمالية العادلة)؛ شبه (أو العادلة لأللعاب عامة قاعدًة تلك وتَُعدُّ
نوًعا أقل تكون قد أو به، ثروتك زيادة تريد الذي املبلغ معكوس بالضبط هي اإلفالس
ولكنه بالكامل، واضًحا ذلك يكون ال قد ما. حدٍّ إىل عادلة غري اللعبة كانت إذا ما
تثق أن يمكنك بحذر، ولعبَت للغاية، ضئيل بقدر عادلة غري اللعبة كانت وإذا صحيح.

الخسارة. من
فرصة حوايل تبلغ نقودك مضاعفة يف فرصتك أن يف املتمثِّلة العامة القاعدَة إن
فرصًة مرات ثالَث مضاعفِتها فرصُة تبلغ فيما عادلة، لعبة يف فرصتني كل من واحدة
(وهو احتمايل عالم ففي الواقع؛ يف عميقة جذور لها وهكذا؛ ُفَرص، ثالث كل من واحدة
احتماليٍة نتاَج هي لثروتك عة املتوقَّ القيمة تكون فيه) نعيش أن يتصادف الذي العالم
امتالك بني — دائًما املتوسط يف — الطويل املدى عىل فارق يوجد فال ماليٍّا؛ ومبلًغا
للرهان واملكسب الخسارة فيها تتساوى فرصة لك ل تخوِّ قسيمة وحيازة دوالرات عرشة
اختالف هناك دوالر. مائة عىل للرهان لعرشة واحد بنسبة فرصة أو دوالًرا؛ عرشين عىل
أن بمعنى الرياضية؛ الناحية من ليس ولكن النفسية، الناحية من األمور هذه بني شاسع
أفضل موضع يف ماديٍّا بك الحال ينتهي لن الطويل املدى وعىل واحدة. عة املتوقَّ القيمة

أسوأ. أو
بالطبع يعني وأيًضا تماًما، عام مبدأ ألنه الحسبان؛ يف نضعه أن يستحق املبدأ هذا
يف فرصتك فإن الفاحش، الثراء إىل الوصول بهدف القمار أندية أحَد دخلَت إذا أنك
الثراء بلوغ خياالت تكون قد االسرتاتيجيات. أفضل اتِّباع مع حتى الصغر، متناهية ذلك

خياالت. محض تظل ولكنها ممتعًة،
الروليت عجلة نستخدم وسوف األلعاب، من النوع لهذا أخرى إضافة ثمة أخريًا،
ولكن الروليت، يف واألسود األحمر الرهانني سوى نستخدم لم اآلن حتى كمثال. الحقيقية
فتحة وثالثني ستٍّا تضمُّ التقليدية الروليت عجلة إن بكثرٍي. ذلك من تعقيًدا أكثر الروليت
صفرين، أو بصفر مة مرقَّ أكثر أو أخرى وفتحة وثالثني، ستة إىل واحد من مة مرقَّ ملونة،
بينما الفتحات، هذه من فتحتان بها العادية األمريكية والعجلة إبداًعا. أكثر بعالمات أو
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باللون ملوَّنٌة مة املرقَّ الفتحات نصف فقط. واحدة فتحة بها التقليدية األوروبية العجلة
وسوف األمريكية، العجلة إطار يف نتحدث كنَّا وقد باألسود، اآلَخر والنصف األحمر

ذلك. نواصل
أو الربح يف متساوية فرص الالعب لدى الروليت؛ عىل للرهان عديدة طرق ثمة
أو زوجي رقٍم عىل راَهَن إذا أو األسود، أو األحمر اللونني، أحد عىل راَهَن إذا الخسارة
رقًما اختار إذا واحد إىل وثالثني خمسة بنسبة مكسب تحقيق فرصة لديه أن كما فردي،
الستة األرقام من معيَّنًا رقًما عرش اثني عىل راَهَن إذا واحد إىل اثنني وبنسبة معيَّنًا،
عىل فقط اقتَرصْت لو عادلة األرقام هذه كل عىل األرجحيات وتكون وهكذا. والثالثني،
القمار نادي مالك ولكن العجلة، عىل املوجودة امللوَّنة والفتحات والثالثني الستة األرقام
بني واحدة دورة بمعدل املتوسط، يف يحدث، ما وهو األصفار، تظهر حني األرباح يف يتمرغ
األوروبية. العجالت عىل املعدل هذا ونصف األمريكية، العجلة عىل دورة عرشة تسع كل
— واألسود األحمر عىل الرهانات شأن شأنها الرهانات، هذه لكل املثىل واالسرتاتيجية
قدر بأكرب املراهنُة هي — ما حاجٍة تلبية أجل من للمقامرة ماسة حاجٍة يف كنَت إذا
حني واالنسحاُب الربح، فرصة سبيل يف والتسلية املتعة عن متخلِّيًا الجرأة، من ممكن
سلًفا مستقرٍّا تكون أن ببساطة بد ال ذلك). يف الحظ حالفك (إذا أهدافك بلغَت قد تكون
أفضل يكون االسرتاتيجيات، هذه كل ويف مشئوًما. مصريًا فستواجه وإال أهدافك، عىل
أن يف ترغب الذي املبلغ معكوس تمثِّل للفوز احتمالية من االقرتاب هو فعله يمكنك ما
سلسلًة تلعب أن عليك فليس الروليت، طاولة عىل تكون عندما وهكذا ثروتك. به تضاعف
عىل املقامرة أجل من والخسارة املكسب فرص فيها تتساوى التي الرهانات من متتالية
خيارات أو اثنني، إىل واحد نسبتها بخيارات الرهانات تستويف أن يمكنك بل كبري، ربح
ما دائًما فهي املدى. الطويلة لألرجحيات تعرُّضك نسبة من تقلِّل أنك دام ما أخرى،

القمار. لنادي االنحياز ل تفضِّ
من العالم يف ما بكل تتمتع كنَت إذا فحتى القهري؛ للمقامر تحذيًرا نقدِّم واآلن
بعد ليلًة ذلك تفعل أن يمكنك ال الليلة»، «لهذه املثىل االسرتاتيجية وتتَِّبع النفس، ضبط
أنك تقرِّر أن يمكنك ال أخرى، بعبارة بربح. الخروج يف بفرصتك محتفًظا وتظل ليلة،
أجل من مثايل وبشكل بجدية وتلعب ثروتك، ضاعْفَت قد تكون حني بالتأكيد ستنسحب
وْصَفنا إنَّ البهلوانية. اللعبة نفس لتجرب التالية الليلة يف تعود ثم الهدف، هذا بلوغ
القهري، بالقمار مصابًا كنَت إذا أما فقط؛ واحدة ملحاولة يصلح املثيل لالسرتاتيجية
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كان مهما بحذر، تلعب حني الحال هو مثلما الطويل املدى عىل حتًما تخرس فسوف
يمكنك ليلة، بعد ليلًة للمقامرة ا حقٍّ بحاجٍة كنَت إْن لذا ضئيًال؛ ضدك األرجحيات انحياز
خسائرك عىل وتطلق اللعب، يجلبها التي بالتسلية وتستمتع بحذر، أيًضا تلعب أن

الدخول. ثمَن الحتمية
بنفس األرجحيات حساب يكون ال فقد قليًال، تعقيًدا األكثر األلعاب إىل بالنسبة أما
بإمكان ولكن — البوكر توزيعات أحد عىل الثالث الفصل يف مثاًال أوردنا وقد — السهولة
عىل تحتوي التي الكتب من الكثري يوجد البوكر، إىل (بالنسبة إيجادها. جاد العب أي
لهم تكون الجيدون والالعبون تنافسية؛ لعبة بالطبع وهي بها، الخاصة األرجحيات
قادًرا قارئ كلُّ يكون أن املفرتض ومن بسيط، تمرين بمنزلة فهي الكرابس، أما أفضليًة.

عرش.) أو أربع من نقطة عىل للحصول ثالث من فرصة لديه أن حساب عىل اآلن
مسابقات ذكرنا وقد تجاهل، محل أو معلومة غري أو خادعة األرجحيات تكون أحيانًا
إما الكربى بالجائزة الفوز عدم أرجحيات تكون حيث الخامس، الفصل يف اليانصيب
آخرين عن الصحف يف يقرءون الذين هؤالء جانب من أهمية بال تُعتَرب وإما مفهومة غري
أنا، هو الفائز يكون أن املمكن من أن لَوْهِم السيطرة تكون فحينئٍذ بالفعل؛ فازوا
النقود. بمنفعة يتعلَّق فيما املخاطرة، لخوض ما مربٌر هناك يكون أن يمكن وبالفعل

عن خربًا مؤخًرا الكتاب مؤلف قرأ لقد قريبة. الفرصة كانت لو فقط هذا ولكن
إىل بالنسبة العائد أن عن بفخر أعلن وقد للبوكر؛ مرئية محاكاة لعبة يضم للقمار ناٍد
األرجحيات ولكن مرتفًعا، هذا يبدو قد واحد. إىل خمسمائة كان فالش رويال توزيعة
الطريقة بنفس تماًما تحسب (أي أمينة محاكاة يف فالش رويال توزيعة ضد الفعلية
الثالث)، الفصل يف متشابهة أوراق أربع وجود عند األرجحيات حساب يف اتبعناها التي
فرصة الدقة، (لتحرِّي مكتملة بوكر توزيعة إىل بالنسبة واحد إىل ملليون كثريًا أقرب تكون
املكتملة. التوزيعة ذي البوكر يف ألًفا لعرشين فرصة من وأسوأ ،(٦٤٩٧٤٠ يف واحدة
وال املطلع، غري عىل رصيًحا احتياًال واحد إىل خمسمائة تبلغ التي األرجحيات وتُعتَرب

ذلك. عليه ينطيل أن الكتاب لهذا قارئ ألي ينبغي
كل األهمية يف يفوق املقامرة اسرتاتيجيات عن واحد درس هناك كان إذا الواقع، يف
اسرتاتيجية ألي يمكن ال أنه فهو ما، لهدٍف املالئمة االسرتاتيجية عن الصغرية الدروس
(االستثناء باألرجحيات. علم عىل تكن لم إذا خسائرك، تحجيم يف حتى الة، فعَّ تكون أن
تعرف أكنت سواء تقامر، ال كنَت إذا تخرس أن يمكن ال أنه هو القاعدة لهذه الوحيد
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أرجحيات حساب تضم ال الرياضية مهارتك كانت إذا حتى تعرفها.) ال أم األرجحيات
أوراق ثالث تسحب أن املنطقي من كان ما إذا أو الكرابس، يف الكبري الثمانية رهان
ا حقٍّ ترغب مما بأكثر تخربك سوف كتب فهناك الكاملة، املجموعة ذي البوكر يف متشابهة
كتاٍب يف األشياء عىل لالطِّالع اضطراره من بالحرج أحد يشعر أن ينبغي وال معرفته. يف
بإحضار لك يسمحوا لن أنهم ومع لديك. يها تنمِّ أن الرائع من عظيمة عادة فتلك ما؛
معظمنا فأدمغة للمخ؛ جيًدا تدريبًا يُعتَرب األرقام حفظ فإن القمار، نادي إىل كتاب
خرباء يبدون الذين لألشخاص باملرصاد تقف القمار نوادي أن شك ال للتدريب. تحتاج

املرات! عرشات منها ُطِرد املؤلِّف أصدقاء أحد إن حتى الرياضيات؛ يف
للُعبة كمثال الروليت عجلة يف واألحمر األسود رهانَِي اآلن حتى استخدمنا لقد
سوف للقمار تقليدي ناٍد أي أن من الرغم عىل أنه حقيقَة اعتبارنا يف واضعني بسيطة،
تتجاوز ال الفوز يف فرصتك فإن ربح، دون رهانك لقيمة مساويًا مبلًغا لك يدفع
أفضلية للفوز) ٪٥٢٫٦٣ بنسبة فرصة له تتوافر (الذي للنادي يكون ثَمَّ ومن ٤٧٫٣٧٪؛

الطويل. املدى عىل الفوز له يضمن بما ،٪٤ من بأكثر عليك
أنك افرتاض عىل للقمار، تقليدي أمريكي ناٍد يف سخاءً أكثر ألعاب هناك هل ولكن
ألعاٌب هناك بالتأكيد نفقاتك؟ تقليل يف ترغب ولكنك متعتك، أجل من للدفع استعداد عىل
ناٍد إىل الذهاب قرار ولكن القمار، عن وليس القرار صنع عن الكتاب هذا إن كهذه.
أهدافك ملعرفة العام النمط ضمن يقعان ستلعبها، التي األلعاب تحديد قرار ثم للقمار،

مناسبًا. موضوًعا يَُعدُّ األلعاب اختيار فإن ثَمَّ ومن احتماالتك؛ ومعرفة
عامة؛ كخدمة يعملون ال القمار بنوادي العاملني إن قديمة، لنقطة وتكراًرا بدايًة،
إبطاء يف تأمل أن فقط يمكنك الطويل، املدى عىل تفوز أن بها يمكنك طريقة توجد ال لذا
واألحمر األسود يكون اإلطار هذا ويف التسلية؛ من القدر نفس مقابل خسارتك معدل
كرابس، لعبَة ْل تأمَّ للقمار. تقليدي أمريكي ناٍد أي يف الرهانات أسوأ من الروليت يف
والتي جميًعا، األلعاب بني املفضلة األلعاب أكثر من واحدًة تَُعدُّ التي املثال، سبيل عىل
األوىل الرمية يف كاآلتي: هي اللعبة لهذه البسيطة والقواعد النرد، من زوٌج فيها يُلَقى
عرش؛ أحد أو سبعة الرقمان يفوز بينما عرش، اثنا أو ثالثة، أو اثنان، األرقاُم تخرس
الذي الرقم عىل يُطَلق األوىل، الرمية يف الخمسة االحتماالت هذه من أيٌّ تظهر لم فإذا
يأتي حني وإما مجدًدا، النقطة ظهور عند إما الالحقة الرميات وتنتهي النقطة، يظهر
بما بسيطة قواعد سبعة. للرقم الخسارة بينما للنقاط، الفوز ويكون أوًال، سبعة الرقم
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قليًال تسري األرجحيات أن استنتاج إىل تؤدي سبق فيما وصفناها التي والطرق يكفي؛
٪٤٧٫٣٧ ال بنسبة النسبة تلك قاِرْن الوقت. من ٪٤٩٫٢٩٣ ل سيفوز الذي الرامي، ضد
بد ال الكرابس عىل الروليت تفضيل أن وستجد الروليت، يف واألسود باألحمر الخاصة
الفوز احتمالية دامت» «ما النقود، لخسارة لهفٍة أو املرء، من جهٍل عن إما يكون أن

النحو. هذا عىل والخسارة
إطار يف الربح يدفع ال القمار ونادي الحقيقية، األرجحيات هي تلك انتظر، ولكن
بتعديل عموًما يقومون ثَمَّ ومن املكسب؛ عىل يعتمدون فهم الحقيقية؛ األرجحيات
املعتاد، النمط ولكن بينها، فيما القمار أندية وتختلف ذلك. مع يتوافق بما األرجحيات
الكرابس؛ يف ى) يُسمَّ (هكذا باس رهان عىل الرهان مبلغ قيمة نفس دفع هو الواقع، يف
بالروليت. مقاَرنًة الحالة، هذه يف شديد خسارة خطر ظل يف تعمل القمار فنوادي
عادًة القمار نادي ولكن الرامي، ضد رهانك تجعل أن الكرابس لعبة يف أيًضا بإمكانك
عرش اثني عىل الرامي حصل إذا الدفع عن االمتناع خالل من واحدة األرجحيات يجعل ما
من (وهذا مرة. وثالثني ستٍّ كلَّ واحدة مرة حدوثه املفرتض األمر وهو كارز)، (بوكس
ونوادي يُذَكر. ال الفرق ولكن الرامي، ضد تراهن أن قليًال األفضل من يجعل أن شأنه
يف َفْلتقامر إذن عملهم.) هو فذاك األرجحيات؛ حساب كيفيَة يعرفون َمن لديها القمار
األرجحيات كانت إذا الكرابس طاولة إىل اتجه ولكن رضوريٍّا، ذلك كان إذا القمار نوادي

آَخر. ناٍد إىل َفْلتتجه كذلك، تكن لم فإذا هنا؛ ناقشناها كما
الدفع عىل ا حقٍّ عازًما كنَت إذا تعرفه أن يستحق الكرابس يف للمراهنة آَخر خيار ثمة
رهانك بتعزيز القمار نوادي معظم لك تسمح سوف الكرابس. طاولة عىل تسليتك مقابل
تقدم «وسوف ضعفه، حتى أو األصيل، الرهان مبلغ يعادل بما نقطة، عىل الحصول بعد
لنوادي ثابتة ربح نسبة يوجد ال كان وملا اإلضايف». الرهان عىل ونزيهة عادلة أرجحيات
القمار لنادي (الذي األصيل الرهان تجعل أن لك املفيد فمن اإلضايف، الرهان عىل القمار
ما بقدر كبريًا الحرة» «األرجحيات رهان تجعل فيما اإلمكان، قدر صغريًا به) أفضلية
املخاطرة قرَّْرَت الذي املال من قدٍر أكربُ يكون أن ينبغي أخرى، بعبارة القواعد. به تسمح
أموالك عىل يحصل النادي سيظل الطريقة بهذه الحرة؛ األرجحيات لرهان مكرًَّسا به
لك وسمح مستمرة، بصفة ذلك فعلَت إذا أطول. فرتة سيستغرق ذلك ولكن النهاية، يف
تحسن أن يمكنك األصيل، الرهان ضعف يعادل حرة أرجحيات رهان بوضع القمار نادي
معتربة؛ شبه كنسبة تبدو نسبة وهي ،٪٩٩٫٣٩٤ إىل ٪٩٨٫٥٨٦ من املحتمل عائدك

الطويل! املدى عىل تخرس ستظل وأنك ،٪١٠٠ من أقل تزال ال أنها تذكَّْر ولكْن
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لكلٍّ للمراهنة، الطرق من واملزيد املزيد والكرابس الروليت من كلٍّ يف يوجد بالطبع
من أكرب مساحة يستهلك سوف هنا باملناقشة تناُوَلها ولكنَّ لة، املفضَّ اسرتاتيجيتها منها
بال أبًدا تراِهَن وأالَّ أرجحياتك، دوًما تعرف أن هو ببساطة املستفاد والدرس الالزم؛

تفكرٍي.
إحصائية ميزًة تمنحك جاك للبالك نظم بالفعل فهناك بينها؛ فيما األلعاب تختلف
دراية عىل يبدون الذين عبني ِلالَّ يَِقظة تكون القمار نوادي ولكن القمار، نادي عىل ضئيلة
البالك لعب يحب القمار نوادي من يُطَرد الذي الريايض صديقنا إن الالزم. من أكثر

جاك.
الثابتة االحتمالية وقوانني النادي ضد أنت — التنافسية غري األلعاب تناولنا اآلن حتى
مثرية تنافسية ألعاب توجد ولكن للحساب. قابلة بأنها املثىل اسرتاتيجيتها تتسم التي —
إىل بالنسبة تناُفسية الخيل سباقات إن تقول لعلك الخيل. سباق مثل للمقامرة، تُستخَدم
الرسمية البداية ُقبَيْل د تُحدَّ التي فاألرجحيات ذلك؛ يف تماًما مخطئ ولكنك فقط، الخيول
املراهنة اختيارات خالل من بالكامل تتحدَّد املشرتكة، للرهانات نظاٍم يف مباَرشًة للسباق
صة املخصَّ النسبة من أقل بالطبع يكون (الذي بالكامل والعائد الخيل، سباقات ملدمني
يراهن الذي الشخص إن للفائزين. يُدَفع باملائة) و٢٠ ١٥ بني ما ترتاوح التي لإلدارة،
سوق يف وكما األشخاص؛ عىل يراهن وإنما الخيول، عىل يراهن ال السباق مضمار يف
من أفضل وليس املنافس، من أفضل تكون أن يف النجاح مفتاح يكمن املالية، األوراق
يكون بأن أو وبراعة، بحرفية الفائزين انتقاء خالل من ذلك ق يتحقَّ أن ويمكن الطبيعة.

بهذا. اإلفالت بمقدورك كان إذا بالطبع بالغش أو منك، مستًوى أقلَّ منافسك
املالية، األوراق سوق سمات من الكثري لها السباق خيل عىل املراهنة إن الواقع، يف
ألي متاحًة تكون كلها) (وليس الصلة ذات املهمة املعلومات من الكثري إن حيث من
بالتأكيد وهناك أثرها؛ واقتفاء لتتبُّعها له يؤهِّ ما املبادرة وروح النشاط من لديه شخص
فيه يُكتَشف بحتٍّا تخيُّليٍّا موقًفا ْل تأمَّ هذا، نتفهم لكي بذلك. للقيام البواعث من الكثري
األسماء ذات الخيول من بداخلهم عميق نفور لديهم الناس أن الدءوب البحث خالل من
كل معها تجرجر وكأنها أسمائها، واقع من بطيئًة تبدو إذ نطقها؛ يتعذَّر التي الطويلة
أن لو ولكن والرسعة، االسم بني عالقة توجد ال أسماؤها. منها ن تتكوَّ التي الحروف تلك
العائد َلكان رسعتها، عن النظر بغضِّ الخيول، هذه مثل عىل املراهنة من أجفلوا الناس
الذين لألشخاص سيكون ثَمَّ ومن ما؛ بسباق تفوز حني يكون أن ينبغي ا ممَّ قليًال أعىل
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عىل املراهنة خالل من فقط الطويل، املدى عىل أفضلية تلك الضعف بنقطة دراية لديهم
صفحات يقرءون األشخاص من آالف عدة هناك ولكن الطويلة. األسماء ذات الخيول
لدرجة السباقات، بمجال العمل من بون يتكسَّ إنهم بل السباقات، إىل ويذهبون النموذج،
أرجحيات وتنخفض للركب، الناس من مزيٌد وينضم ويتداول، ينترش ما رسعان الخرب أن
سوف ومفتوحة، عادلة سوق ويف النهاية، ويف الطويل. االسم ذي الحصان عىل املكسب
هذه وتتوقف الحصان، هذا مثل عىل الرهان لنجاح الحقيقية األرجحيات عىل يتفقون
الطريقة هي تلك مكاسب؛ أي جلب عن اإلنساني الضعف الستغالل املحددة الطريقة
كانت إن املؤلف يعرف ال وأمانة، صدق (بكل كفاءة. ذات سوق أي بها تسري التي
قطُّ يراهن لم فهو الخيول. سباقات عن املسئولة الجهات لدى مقبولًة الطويلة األسماء

األشخاص.) أعني الخيول، عىل
إن حسنًا، ا؟ حقٍّ صحيحة هي فهل نظرية؛ سوى ليس اآلن حتى ذلك كل ولكن
كانت إن ونرى الخيول، من آالف بضعة سجالت يف البحث هو ذلك ملعرفة السبيل
فوز الحتمالية عادٍل تقديٍر عند استقرت قد الرسمية السباق بداية وقت يف األرجحيات
ما وهو األوىل، الثالثة املراكز أحد أو األولني، املركزين أحد (أو األول باملركز الخيول أحد
الخيل تجلب (بحيث واحد إىل خمسة تساوي التي الفرص كل خذ هنا). تناوله تجاهلنا
لحوايل تفوز كانت إذا وانظر ذلك، نحو أو لعام دوالران) قيمتُه لرهاٍن دوالًرا عرش اثني
عليه املجمع الرأي وكان بذلك، القيام عىل األشخاص من العديُد أقَدَم لقد الوقت. ُسدس
تقديًرا تَُعدُّ السباق بداية قبل ما فأرجحيات كبرية؛ درجة إىل دقيقة وسيلة أنها هو
خالل من كبرية أموال لربح سبيٍل من وما للفوز، الفعلية لالحتمالية مذهل حدٍّ إىل جيًدا
األرجحيات هذه ولكن املراهنة. يف املشاركني جموع عىل التخمني يف ق التفوُّ محاولة
نقوٍد من وضعه ينبغي ا ممَّ أكثر لوضع الناس لدى صغرية نزعة فهناك مثالية؛ ليست
من للفوز. املفضلة الخيول عىل ينبغي ا ممَّ وأقل الضئيلة، الفوز فرص ذات الخيول عىل
عن ع والرتفُّ كبري، فوز تحقيق كَوْهِم ذلك؛ وراء نفسية أسباب وجود يف االعتقاد السهل
فرصة لديها التي املفضلة الخيول عىل واحد بدوالر الفوز أجل من بدوالرين املراهنة
إلدارة كاٍف هذا ولكنَّ النقود. ملنفعة املماثلة األخرى املظاهر من وغريها للفوز، كبرية
الطويل. املدى عىل املميزات تلك من أمواٍل لجمع عقالنية فرصة أيَّ يمحو ألنه السباق؛
مؤهالت ذوو أشخاص أجراها (والتي املوضوع هذا عن للمؤلف معروفة دراسة وأحدث
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مجلة يف ونُِرشت وجرتنر، وداماتو، براون، أجراها التي تلك كانت اإلحصاء) يف علمية
.١٩٩٤ عام صيف يف «تشانس» بعنوان إحصائية

إحصائية أُُسس له منها البعض إن بل نرشها، وتم للفوز «النظم» من الكثري ابتُكر
أرجحيات تعترب ثَمَّ ومن بالكفاءة؛ السوق تمتُّع «يفرتض» الرائجة النظم وأحد صلبة،
قد حصان كل أن الحتمالية صحيًحا انعكاًسا السباق بداية ُقبَيْل تُوَضع التي املراهنة
الجزء عن (بعيًدا عادلة املشرتكة املراهنات أرجحيات أن يعني وهذا بالسباق؛ يفوز
املراهنة يف مكسب أي هناك يكون لن ثَمَّ ومن السباق)؛ إلدارة يذهب الذي املستقطع
الستنتاج الفوز احتماليات الستخدام وسائل هناك أن غري األرجحيات. بهذه الفوز عىل
الخاصة املراهنة أرجحيات تكون وقد الثالث، أو الثاني املركز يف حصان كلِّ حلول فرصة
حسابية عملية تلك صحيحة. غري أو صحيحة األوىل الثالثة املراكز أو األولني باملركزين
يستطيعون ال املراهنني ومعظم ضعًفا، أكثر عليه ترتكز الذي األساس كان ملا أصعب،
إىل بالنسبة السوق يف كفاءة عدم هناك يكون أن املمكن فمن إذن ببساطة؛ إجراءها
حاسبة آلٌة بحوزته مطَِّلع شخص وأي األوىل، الثالثة واملراكز األولني املركزين رهانات
نرش وقد ربحها. تؤتي رهاناٍت األخرية اللحظة يف يضع أن يمكنه ما غالبًا حديثة يدوية
ولكنه حينه، يف منطقيٍّا وكان العرشين، القرن ثمانينيات مطلع يف الخاص النظام هذا
الكفاءة عدم إن حتى املراهنني، من للغاية محدود عدٍد جانب من إال يُستخَدم ال اآلن
ذات سوق أيُّ به تسري الذي املنهج هو فهذا األرجح؛ عىل وجود لها يَُعْد لم ربما السابقة
أو مستثمر كل يكون أن تشرتط ال كفاءة ذات سوق أيَّ أن وتذكَّْر حال. كل عىل كفاءة

منهم. كاٍف عدد وجود يكفي بل حكيًما، مراهن
ونزاهة. بعدل تُلَعب نقاشنا يف نتناولها التي األلعاب أن مسبًقا يفرتض هذا كل
عىل هو ما إىل بالنظر النقطة، هذه يف اليشء بعض متشائم بأنه الكتاب مؤلف ويعرتف
للتحايل وسيلة إليجاد قوي دافع يتوافر كبريًة، املحتملة املكاسب تكون فحني املحك؛
وال للتحدِّي، يستجيبون الذين هؤالء يتواجد القوية الدوافع ُوِجدت وأينما القواعد، عىل

ذلك. إثبات يمكن ال وبالطبع جميًعا، أمرهم يُكتَشف
األرجحيات، اعرف واضح. فالنمط األخرى؛ الحظ ألعاب تحليل إغراءَ نقاوم سوف
بشأن واضًحا وُكْن األشياء، أم األشخاص أمام تراهن كنَت ما إذا بشأن الوضوح تحرَّ
أو عادلًة األرجحيات كانت إذا الطويل املدى عىل الفوَز ِع تتوقَّ ال ذلك، كل وفوق أهدافك.
تحظى لكي يكفي ما الحظ حسن من وتملك جيًدا، بوكر العَب تكن لم ما بالطبع أسوأ،

اللعبة. يُِجيدون ال بأصدقاء األقل) عىل لفرتة (ولو
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بعنوان (١٩٦٦ عام يف منه الثانية الطبعة (صدرت رائع كتاب نُِرش ،١٩٦٤ عام يف
قد العمليات محلِّيل من جحافل كانت كوك. إيرنشو تأليف من املئوية» بالنَِّسب «البيسبول
املشكالت عىل منهجية احتمالية تقنيات تطبيق عىل الثانية العاملية الحرب خالل تدرَّبوا
يف التطبيقات إىل اآلن يتَِّجهوا أن إليهم بالنسبة طبيعيٍّا وكان والتكتيكية، االسرتاتيجية
الطفولة، يف الرياضات هذه يمارس كان حال، كل عىل منهم، فالكثري الرياضة؛ مجال

يُقاَوم. ال دافٌع مألوفٍة مشكالٍت عىل جديدة معرفة لتطبيق القهري والدافع
ملماريس اليومية األنشطة عىل تقريبًا تأثري أيُّ ذلك عنها أسفر التي لألعمال يكن لم
الشعر ذوي املثقفني من عاَلم هناك كان لو كما األمر يبدو املختلفة؛ الرياضات ومدرِّبي
يمارسون التبغ ماضغي من آَخر وعاَلم الوقت، طوال علمية أبحاثًا يُخِرجون الطويل
منذ أخرى كتٌب ظهرت وقد يفعلون. وأمهاتهم آباؤهم كان مثلما فعيل، بشكل األلعاب
وإن أخرى، لرياضات مشابهة وتحليالٌت كثرية، ليست كانت وإْن كوك، كتاب صدور
عن اإلحصاءات من ضخمة مجلدات هناك إن إذ غريب؛ األمر إن كثرية. ليست كانت
إرضاب فيه يحدث ال عام كل يف الدوريات يف تقام التي املباريات آالف وهناك البيسبول،
ذلك من أكثر صارت ولكنها األيام، تلك يف بالكاد األلَف يتجاوز عددها (كان لالعبني
املهني، الواجب سبيل عىل الصحافة يف تُنَرش مباراة بكل الخاصة اململة والتفاصيل اآلن)،
البيسبول ومدرِّبي العبي أن بما أنه تعتقد قد القادمة. لألجيال بها االحتفاظ ويتم
عىل للحصول متلهفني يكونون فسوف الفوز، أجل من يلعبون أنهم يفرتض املحرتفني
سبيل عىل فبإمكانهم، مساعدتهم؛ شأنها من يكون قد بالطبع) (قانونية متاحة أداة أي
د يتعمَّ أن املتوسط، يف امُلجدي، من كان ما إذا والبيانات املعلومات من يعرفوا أن املثال،
أحد وجود وعدم الثانية القاعدة عىل العٍب وجود يف األوىل القاعدة إىل املْيشَ الضارُب
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العب هناك كان إذا امللعب داخل إىل الرضبة توجيه األفضل من كان ما إذا أو بالخارج،
من ضخمًة مجموعًة وخلفاؤه كوك حلََّل وقد بالخارج. أحد يوجد وال األوىل القاعدة عىل
البحث من يتبني كان األحيان أغلب ويف التقليدية، التكتيكات هذه من العديد عن البيانات

الحقائق. تربرها ال املناورات تلك سمعة أن
االستخدام ولكن االحرتافية، الرياضات يف واسع نطاق عىل الكمبيوتر أجهزة تُستخَدم
للبحث مباَرشًة، وبعدها املباريات أثناء وتخزينها البيانات تجميع عىل يقترص األغلب يف
الخصم لدى ضعف نقاط عن وللبحث الخصوم، ِقبَل من تُستغل ضعٍف َمواطن عن
قدرتها هو الكمبيوتر أجهزة يف الحاالت هذه مثل يف يُستخَدم ما إن استغاللها. يمكن
الذي د املعقَّ ر املتطوِّ التحليل نوعية إجراء عىل القدرة وليس والتجميع، التصنيف عىل
بقدر الرياضة عالم يف الفرص وتتوافر ما. للُعبٍة العتيقة االسرتاتيجية املعتقدات يتحدَّى
واسع، نطاق عىل الحاسوبية املحاكاة عمليات تُستخدم حيث األعمال؛ عالم يف تواُفرها

كبري. تأثري لها وكان
املقدرة، تلك أنباء تنترش أن املرء ع يَتوقَّ الكفاءة، ذات السوق فكرة مع وتماشيًا إذن،
فبالرغم الحتمية؛ االحتمالية قوانني مع ليتماىش سلوَكهم املحرتفون املديرون يكيِّف وأن
أو للقمار ناٍد يف املقامرة عن كثريًا البيسبول رياضة ِحيَل تختلف ال يشء، كل من
ولكن الوقت، ملعظم األرجحيات وفق تلعب أن ينبغي إذ البورصة؛ يف املتهورة املضاربة
ويف كبريًا. املنتظر املكسب ويكون الوقت، ينفد حني القليلة املناسبات يف بجرأٍة تقامر
االحتمالية قوانني ترسخ لكي الوقت من الكثري هناك يكون للبيسبول، طويل موسم
كلَّ أن تعتقد قد وهكذا ملقاومتها؛ منطقي عذر أيُّ يوجد ال ثَمَّ ومن وهيمنتها؛ سيادتها
يفعل مثلما قلب، ظهر عن القائمة االحتماالت يحفظ الدوري ِفَرق مدرِّبي من مدرِّب
منذ كوك كتاب طبع َف توقَّ لقد كذلك. األمر ليس لألسف ولكن محرتٍف، بوكر العِب كلُّ
الكتاب هذا عن بحثه خالل الكتب من قليلة حفنة سوى املؤلِّف يجد ولم طويل، وقت
«رجال بعنوان البيسبول عن الرائع ويل جورج كتاب وحتى للموضوع. ذكًرا ولو تُوِرد
«من كان الحظ. يذكر ما غالبًا أنه غري الفهرس، يف «احتمالية» كلمة يحوي ال العمل» يف
إىل فبالنظر كذلك؛ ليست ولكنها مئوية، ِنَسب لعبَة البيسبول لعبة تكون أن املمكن»
ال السطور)، هذه كتابة وقت سنويٍّا دوالر مليوَن يتجاوز (الذي «املتوسط» الالعب راتب

كذلك؟ أَليس تعليٍم، انعدام إىل السبُب يرجع أن يمكن
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مثال إنه مثالية؛ مباراة أداء فرصة وهو أََال سابق؛ كتاب يف به استعنَّا بمثال لنبدأ
الخيارات معظم من أفضل بشكل الفكرة ح يوضِّ فهو ثَمَّ ومن حسابه؛ ويسهل بسيط،

األخرى.
السبعة الضاربني جميع بإزاحة الرامي فيها يقوم مباراة هي املثالية املباراة
القواعد؛ نحو ميش أو أخطاء، أو للكرة، رضب أو ركض، فال يواجهونه؛ الذين والعرشين
سهولة وراء والسبب تشاء). ما اخَرتْ الرضب؛ يف كفاءة عدم (أو الرمي يف إتقان فقط
الذي األول الضارب يزيح أن الرامي فعىل ر؛ التصوُّ سهلة العملية أن االحتمالية حساب
٠٫٧ تبلغ ضارب كل إزاحة احتمالية كانت فإذا … يليه الذي ثم يليه، الذي ثم يواجهه،
عليك ما كل فإن السنني)، عرب جمعها تمَّ التي للبيانات وفًقا تقريبًا صحيحة نسبة (وهي
مرة. وعرشين سبًعا نفسها يف ٠٫٧ رضب هو مثالية مباراة تحقيق احتمالية إليجاد فعله
اإلجابة وتكون اليوم، املتوافرة اليدوية الحاسبة اآلالت عىل إجراؤها يسهل عملية تلك
يمثِّل ضارب كل أن هو ا حقٍّ افرتضته ما كل ألًفا. عرش خمسة يف واحدة فرصة حوايل
يزيد ما اآلن يوجد إخراجه. يف للنجاح ٠٫٧ بنسبة فرصة وجود مع للرامي، جديدة حالة
ثَمَّ ومن فرصة؛ راٍم لكل تكون (إذ مثالية مباراة لتحقيق سنويٍّا فرصة آالف أربعة عىل
سوف ثَمَّ ومن ذلك؛ من أقل سبق فيما كانت وإن الواحدة)، السنة يف فرصتان توجد
تلك يف أقل كانت حدوثها معدالت بأن علًما أعوام، أربعة أو ثالثة كلَّ مثالية مباراة ع تتوقَّ
ثماٍن هناك كان الكتاب هذا كتابة وقت يف أقرص. واملواسم أقل الِفَرق كانت حني األيام
١٩٥٦ عام الرسن دون بمباراة بدأت الحديث، العرص ى يُسمَّ فيما املباريات هذه مثل من
التي الرتبيعي الجذر قاعدة إىل بالنظر التوقعات، مع تماًما تتفق والتي النهائيات!) (يف
بأن والقايض — وضعناه الذي االفرتاض يكون وهكذا عرش؛ السابع الفصل يف ورَدْت

صحيًحا. — إزاحته تتم أن يف ما بشكلٍّ الفرصة نفس لديه ضارب كل
املدربني جميع أن من الرغم وعىل املشابهة. الرياضات كلِّ يف عامة سمة هذا يَُعدُّ
واالنحدار، اإلخفاق فرتات وعن املتواصلة، النجاحات عن بحكمة يتحدثون واملحرتفني
بعدم القائلة النظرية مع تتفق ما عادًة األدلة فإن السلة؛ كرة يف الساخنة واأليادي
يشءٍ بكون الحكم عىل قدرتهم بعدم يشتهرون املراقبني وأن األشياء، هذه مثل وجود
آلة ناقشنا حني الثامن، الفصل يف هذا تناولنا وقد منهجيٍّا. نمًطا له أن أو عشوائيٍّا ما
فبغضِّ عرش؛ الثامن الفصل يف املال لسوق مناقشتنا يف أخرى ومرة للتخمني، شانون
نظام، أي هناك يكون ال قد حيثما نظاٍم رؤية يحبون فهم الناس، عقول يف ا عمَّ النظر
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عن كتاب يف الرياضة عن فصٍل من أكثر هو ما يستحق وعميق مهم جد موضوع وهذ
القرار. صنع

كامنة باحتمالية محكومة الرياضية الفعاليات أن ا حقٍّ صحيًحا كان إذا ولكن
تظهر أن املمكن من أخرى) وأمور والتدريب، والوزن، والطول، باملهارة، د (تتحدَّ وراءها
القرار صنع قواعد تطبيق إذن ينبغي أنماط؛ أنها ً خطأ يُظن عشوائية تذبذبات فيها
عاَمْي يف الصادر كوك كتاب كان لقد واسع. نطاق عىل الكتاب هذا يف عنها نتحدث التي
كان إن — محدود تأثري سوى له يكن لم لكن ممكنًا، هذا لجعل محاولًة و١٩٦٦ ١٩٦٤
لقد هواة. أم محرتفني أكانوا سواء للُّعبة، الفعليني املمارسني عىل — األساس من تأثري له
من أكثر الرياضة مجال يف خاصة الرياضيات، عىل التهكُُّم الحديثة أمريكا يف رائًجا صار
معرفة امتالك دون الرياضيات دروَس يستوعبون املدربني بعض بالطبع آَخر. مجال أي
ملعرفة حقيقي بديل يوجد ال ولكن األسلوَب، هذا يتَِّبعوا أالَّ املمكن ومن منها، بأيٍّ رسمية
الصغري باولوس جون كتاب (انظر آَخر. يشء أي يف أم القرار صنع يف سواء به، تقوم ما

للمشكلة.) الرئيسية املالمح عىل لالطَِّالع الرياضية» «األمية بعنوان للعقل املستِفز
من نتأكَّد أن علينا فعلنا، كما ببساطة، االحتماالت رضب عملية إجراء أجل من
حدوِث احتمالية عىل يؤثِّر فإنه يشء، حدث إذا أنه يعني (والتالزم متالزمة غري أنها
أظهرت وقد مستقل. بشكل تحدث األحداث أن افرتاض الخطأ من فسيكون وإال آَخر)؛
االستثناء. منه أكثر القاعدة هو التالزم غياب أن متعدِّدة، رياضات عىل متعدِّدة، دراسات
سلسلة من عام بشكل البيسبول مباراة تتألف إذ البيسبول؛ يف واضح ذلك يف والسبب
أو وجود ويف عبني، ِلالَّ مسبق خروج دون أو بخروج وراٍم، ضارب بني املواجهات من
ينبغي فِلَم املباراة. مدار عىل متكرِّرة مواجهات ولكنها القاعدة، عىل العبني وجود عدم
سالسل هي السلة وكرة القدم وكرة الهوكي إن صلة؟ ذات إحصائيات هناك تكون أالَّ
سابقتها، عن مستقلة منها كلٌّ امللعب، أو املضمار أو الجليد عرب الهجمات من متعاقبة
من سلسلة عن عبارة البيسبول موسم إن عنها؟ إحصائيات جمع ينبغي ال إذن فلماذا
وهي الواحد، العام أوقات معظم عرب ومراًرا مراًرا تتكرر الفرق نفس بني املواجهات
األخرى، عن مباراة كلُّ تختلف بالطبع يتخيَّل. أن للمرء يمكن ما بقدر متكرِّرة مواجهات
من كان إذا ا عمَّ يتحرَّى أن فعليٍّا املرء وبإمكان أعىل، منظور من متماِثلة أيًضا ولكنها

ُمجديًا.) (ليس امللعب. داخل إىل الرضبة توجيه املتوسط»، «يف امُلجدي،
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تمخض الذي األمر وهو واحرتامها، العمليات بتحليل االهتمام ظهور إىل باإلضافة
األملانية الغواصات عىل العثور يف املساعدة هو لذلك األشهر اإلنجاز (وكان الحرب عن
واقعية مباريات هناك الحقيقي. الكمبيوتر عرص فجر بزغ الثانية)؛ العاملية الحرب يف
الذي البيسبول أخرى، مرة أبرزها، ولكن الرياضات، لجميع متاحة للدهشة مثري بشكل
املباريات، عن مالحظتها يُجَرى التي اإلحصائيات بصدق تعكس داخليًة عملياٍت يحوي
أدوات جْلُب فحسب اآلن ممكنًا يَُعْد لم ثَمَّ ومن والالعبني؛ الِفَرق عن األحيان بعض ويف
الخاصة املرشحة األفكار اختبار أيًضا يمكن بل الرياضية، األحداث لتحليل رائعة تحليلية
فائدٌة الطريان ملحاكيات وكما تصلح. ال التي األفكار ورْفض الجديدة، باالسرتاتيجيات
(ليسوا والجنراالت الجنود تدريب يف فائدة املعارك وملحاكيات الطيارين، تدريب يف هائلة
البيسبول. مدرِّبي تدريب يف املباريات محاكيات تفيد أن املرء ع سيتوقَّ جنوًدا)، جميًعا
والتحليالت البيانات يجمع أن األقل عىل املرء بإمكان ولكن بالطبع، مستحيل حلم ذاك

ًرا. تطوُّ أكثر يوٍم فجَر يظهر أن أمل عىل
السبع املباريات يف األفضل الفريق نتائج إىل النظر يمكننا االحتمالية، إليضاح
٤ / ٠ بنتيجة مباريات سلسلة كانت إن وننظر النهائية، املباريات بسلسلة الفائز لتحديد
كلُّ كانت فإذا ينبغي. ا ممَّ أكثر ال به، تحدث أن ينبغي الذي باملعدل تحدث (اكتساح)
هو منهما (كلٌّ الفريقان كان وإذا قبُل، من جَرْت التي املباريات عن مستقلًة مباراة
االنتصارات توزيع فإن ما، حدٍّ إىل املهارة يف متساويني به) الخاص القسم بدوري الفائز
تَُعدُّ (بالطبع عملة. رمي طريق عن عليه ستحصل ا ممَّ ما حدٍّ إىل قريبًا يكون أن ينبغي
املهارة».) «تساوي الفرتاض استثناءً البعيد املايض يف العظيم يانكي نيويورك نادي ِفَرق
عىل هذا كوك طبق وقد مفيدة. معلومات ر توفِّ أن وينبغي ما، نوًعا مبسطة صورة تلك
خربة بجمع قمنا وقد كبري، حد إىل جيد بشكل ونجح ،١٩٠٣–١٩٦١ عام من البطوالت
فيه أُلِغيت الذي العام وهو ١٩٩٤؛ عام يف هذا كتابة وقت (يف املاضية عاًما الخمسني

االختبار. نفس إلجراء الالعبني) إرضاب بسبب البطولة
بنتيجة مباريات سلسلة لعب فرصة تكون أن يفرتض الفرضيات، هذه خالل من
هذه يف ولكن األوىل، باملباراة يفوز أن فريق أي فبإمكان ثماٍن؛ من واحدة فرصًة ٤ / ٠
املكسب فرص تَساوي مع التالية، الثالث باملباريات الفريق نفس يفوز أن بد ال الحالة
االكتفاء (أو بسهولة الحسابية العمليات من النوع هذا إجراء يمكن مرة. كل يف والخسارة
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الثالث)، الفصل يف البوكر إىل بالنسبة فعلنا كما منهجي بشكل الخيارات جميع بخوض
ييل: كما هي عات والتوقُّ االحتماالت إىل بالنسبة والنتائج

٤ / ٣ ٤ / ٢ ٤ / ١ ٤ / ٠ النتيجة
٠٫٣١٢ ٠٫٣١٢ ٠٫٢٥٠ ٠٫١٢٥ االحتمالية
١٥٫٦ ١٥٫٦ ١٢٫٥ ٦٫٢٥ املتوقعة النسبة
٢٤ ١١ ٨ ٧ املرصودة النسبة

املهارة، يف متساويان الفريقني أن مهمني: افرتاضني عىل يرتكز هذا كل أن تذكَّْر
وكما الصفر. نقطة من مباراة كلَّ الفريقان يبدأ إذ مستقلة؛ أحداثًا تَُعدُّ املباريات وأن
املتوقعة، الِقيَم حول إحصائية تذبذبات ع نتوقَّ أن يمكننا عرش، السابع الفصل يف أكَّدنا
يف اإلطالق عىل غرابَة فال لذا عة؛ املتوقَّ لألرقام الرتبيعي الجذر عن كثريًا تزيد ال بمقادير
٢٫٥؛ هو ٦٫٢٥ ل الرتبيعي الجذر إن سبعة. ورصد ٤ / ٠ بنتيجة اكتساحات ستة ع توقُّ
من املرصود اقرتاب مقداُر ويكون معقوًال، فارًقا ثالثٍة أو اثنني فارُق سيكون ثَمَّ ومن

عه. نتوقَّ قد مقدار أي من أفضل ع املتوقَّ
نتقبَّل فنحن قليًال؛ التوتُّر ينتابك لكي كثريًا ذلك من ألبعد تنظر أن عليك ليس ولكن
ع، املتوقَّ تكرارهما معدل من بأقل تأتيان اللتني و٤ / ٢، ،٤ / ١ النتيجتني نسبة بالكاد
من باملائة ٣٠ تصل أن فينبغي ٤ / ٣؛ بالنتيجة الخاصة النسبة تقبُّل نستطيع ال لكننا
أربع أي النصف؛ حوايل إىل النسبة تصل الحقيقة يف لكن السابقة، النتيجة إىل املباريات
التقريبي. لحدنا الرتبيعي الجذر عن مرتني أبعد هذا خمسني. أصل من مباراة وعرشين
مربع اختبار ى يُسمَّ به االستعانة يمكننا نجاًحا أكثر يكون قد إحصائي اختبار (ثمة
أن ينبغي التبايُن من النوع هذا بأن يخربنا — χ اليوناني الحرف هو كاي — كاي
اليشء. بعض للدهشة مثري يشء إذن هناك عرشين.) إىل فقط واحدة مرة مصادفًة يحدث
إحصائي، تذبذب سوى وليس البحتة، الصدفة نتاَج هذا يكون أن بالطبع «املمكن» من
ينبغي بأننا توحي له، املضادة واحد إىل عرشين تبلغ التي التقريبية األرجحيات ولكن

التفكري. يف قليًال أكرب جهًدا نبذل أن
أن افرتاض إن لتفنيدهما. إذن الوقت وحان فقط، فرضيتني وضعنا لقد حسنًا،
فلو الخطأ. االتجاه يف َلسار صحيًحا، ذلك كان فلو يجدي؛ ال املهارة يف متساوية الِفَرق
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االحتمال َلصار اليانكي)، ِفَرِق مْجِد أياِم يف (كما اآلخر من ا حقٍّ أفضل واحًدا فريًقا أن
املباريات عدد يقل ثَمَّ ومن واحد؛ طرف ذات املباريات من سلسلة هناك تكون أن األكرب
من أكرب عدد يتجه إذ املضادة؛ املشكلة فنواجه نحن أما متقاربة. بنتيجة تنتهي التي

.٤ / ٣ نتيجة إىل الالزم
لواله الذي مستقلة، املباريات بأن القائل االفرتاض تفنيد سوى أمامنا يبقى ال بذلك
طويلة سلسلة خوض نحو يقود الذي التالزم بعض هناك يكون أن املمكن من لكان
منذ تَقرََّر قد إنه إذ السبب؛ ليس عبني ِلالَّ تحفيزية مكافآت رصف إن املباريات. من
األربع املباريات مقابل رسمية) بصورة األقل (عىل لالعبني الدفع يتم أن طويل زمن
يقرِّر فقد تدريبية؛ اسرتاتيجية تلك تكون أن املمكن من فقط. السبب ولهذا فقط، األوىل
ا ممَّ محتملة؛ سابعة ملباراة لديه ضارب أفضل يدَِّخر أن ٣ / ٢ بنتيجة متقدم مدرِّب
ستكون سبع. إىل املباريات سلسلَة ليطيل السادسة، للمباراة خسارته احتماالت من يزيد
املقاَمرة اسرتاتيجيات (قاِرِن االحتمالية منظور من أمرها يف مشكوًكا اسرتاتيجية تلك
والشبكات ك امُلالَّ حافز هناك وأخريًا مفاجئًة. تكون لن ولكنها السابق)، الفصل يف
املباريات سلسلُة امتدت ما إذا األرباح من املزيد لتحقيق بون يتأهَّ الذين التليفزيونية
ولكن عدة، لسنوات الحافز من النوع ذلك بشأن الناس بني همس دار وقد أطول، لفرتة
النوايا، أفضل توافر مع حتى ولكن تالعب. أي وجود عىل دامغ مادي دليل يوجد ال
القائلة الجِليَّة الحقيقة تجاُهل الصعب من والنزاهة، باألمانة الجميع تمتُّع عىل والتأكيد
من املزيد يحمل إنه بل تقريبًا، للجميع أفضل مقابًال يعني املباريات سلسلة امتداد بأن
طرف، أيِّ ِقبَل من سلوك سوء ألي حال بأي نشري ال نحن للجمهور. والتسلية املتعة

بحت. إحصائي تذبذب مسألة مجرَد التبايُن يكون أن املرجح ومن
حتى تستمر مباريات سلسلة أي إن قليًال. أبعد ملسافة األثر نتبع دعونا ولكن
وأيُّ مباَرشًة، ذلك قبل ٣ / ٣ للتعادل وصَلْت قد تكون أن بد ال ٤ / ٣ لنتيجة الوصول
قبل ٣ / ٢ لنتيجة وصلت قد تكون أن بد ال ٣ / ٣ بنتيجة للتعادل تصل مباريات سلسلة
مستًوى يف الفريقان وكان ،٣ / ٢ املباريات سلسلة نتيجة كانت إذا ولكن مباَرشًة؛ ذلك
عىل ر املتأخِّ الفريق أو املتقدِّم الفريق يفوز ألن متساٍو احتمال فهناك متساٍو، مهاري
محتملتني و٤ / ٣ ٤ / ٢ النتيجتان تكون أن يفرتض لذلك السادسة؛ باملباراة سواء حدٍّ
يبنيِّ ما وبحسب الواقع، يف تقريبًا. متساوية بنَِسب َقا تتحقَّ أن ويفرتض عينه، بالقدر
وانتهت مرة، وعرشين أربًعا ٤ / ٣ النتيجة حتى املباريات سالسل واصَلْت فقد جدولنا،
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التي والثالثني الخمس النهائيات ففي إذن فقط؛ مرة عرشة إحدى ٤ / ٢ النتيجة عند
كان مسارها، يف ما نقطٍة عند ٣ / ٢ بمرحلة مرَّْت التي البطوالت يف وتحديًدا نتناولها،
(أو السادسة. املباراة خسارة فرصة من زاد «شيئًا» فَعَل مدرِّب أو متقدِّم فريق هناك
املعهود. غري عىل جيد بشكل لعب نهائية، هزيمة مواجهة يف كان الذي اآلَخر، الفريق أن
يوجد وال النهائي، يف تلعب محرتفة، الفرق هذه كلَّ إن إذ بجدية؛ الخيار ذلك نأخذ لن

تستطيع.) ما قدر جيد بشكل دوًما تلعب ال بأنها لالعتقاد سبب
بساطة يف السادسة املباراَة ٍم متقدِّ فريق خسارة إىل أدَّْت التي االسرتاتيجية كانت لو
اعتقدوا إذا ذلك سيفعلون املدرِّبون كان لو ا عمَّ املرءُ َلتساءََل ضاربيك، أفضل استبقاء
فرصة يتبعها اليوم، مباراة لخسارة واحد إىل اثنني تتجاوز فرصًة يمنحهم أنه ا حقٍّ
ذلك يف حتى ذلك يهم ال قد السابعة. املباراة يف البطولة لخسارة مفرتضة متساوية

محسوبًا. وليس حديس، أمر البيسبول يف القرار اتخاذ ألن الحني؛
يحتمها النهاية حتى لالستمرار النزعة كون يف يتمثَّل محتمل آَخر تفسري ثمة
منها أربٍع لعب تتضمن أن بد ال مباريات سبع من سلسلة أيَّ ألن املباريات؛ جدول
لعب من ما ميزٌة األقل عىل هناك كان وملا اآلَخر. االستاد يف األخرى والثالث استاد، يف
وحدها املباريات جدول وضع عملية تميل أن املرء ع يتوقَّ فسوف أرضه، عىل الفريق
أن من الرغم عىل أنه هي النظرية هذه إىل بالنسبة املؤسفة والحقيقة املباريات. لتمديد
البيسبول يف تأثريها فإن السلة، كرة يف الكايف بالقدر واضحة أرضه عىل فريق لعب ميزة
سالسل نتائج بني فمن ٤ / ٣؛ بالنتيجة الخاص الرقم لتفسري يكفي يكاد وال محدود،
(الذي أرضه عىل اللعب ميزة يملك الذي الفريق فاز الخمسني، املاضية النهائية املباريات
لنصف إال للنهاية ينفذ لم القرار هذا أن من الرغم عىل أرضه، عىل مباريات أربع يلعب
فهي األساس، من ميزة هناك كانت فإذا بالضبط؛ مرة وعرشين خمًسا فقط)، الوقت
عنها السلة كرة يف بكثري أكرب امليزة هذه تكون ِلَم تماًما واضًحا (ليس كبرية. ليست
حتى ل التحمُّ قوة عىل خاصة بصفة تعتمد السلة كرة ألن ربما األخرى؛ الرياضات يف
تأثري السبب يكون ربما أو الراحة؛ من أفضل قدر عىل يكون املضيف والفريُق النهاية،
من املعِنيَّة األطراف جميع به يتمتَّع ا ممَّ الرغم عىل الحكَّام، أو الالعبني عىل الحشد

التخمني.) حرية له جميعنا احرتافية.
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مجرد النهائية املباريات سلسلة نتائج يف االنحراف هذا يكون أن إمكانية هناك تظل
لسلسلة كوك تحليل يف ذلك يظهر (لم أكثر. ال والصدفة الحظ قوانني إىل راجع تذبذب
بمحض ذلك حدوث احتمالية حساب املمكن من (.١٩٠٣–١٩٦١ من لألعوام النهائيات
يتم التي اإلجابة نفس وهي الخمسني، يف واحدة فرصة هي اإلجابة وتكون الصدفة،
األشياء هذه مثل البوكر. يف الشكل نفس من لعب أوراق ثالث أخذ عند إليها ل التوصُّ
الصدفة. يف األمر يكمن أن «املمكن» فمن لذا نعتقده؛ الذي بالقدر ليس ولكن تحدث،

عادلة لعبًة باإلحصائيات، ابتالءً القائمة الرياضات أكثُر البيسبول، لعبُة تُعتَرب
(عىل ا حقٍّ املذهل ومن والتصحيح، باالنتقاد املولعني الهواة القرار صناع إىل بالنسبة

املنطقي. للتدقيق تخضع ال التي املقدَّسة التقاليد عدد الكتاب) هذا ملؤلِّف األقل
املواقف لتحسني مة مصمَّ التدريبية املناورات من مجموعة توجد املثال، سبيل عىل
الفريق إحراز احتمالية لزيادة أي املدافع؛ أو املهاجم الفريق إىل بالنسبة القواعد عىل
الفدائية، الرضبُة املدافع الفريق إىل بالنسبة املألوفة التكتيكات أحد من أهداًفا. الضارب
الفكرة تكمن بالخارج. العبني أي يوجد وال األوىل القاعدة عىل العب هناك يكون حني
أي سيحتاج بينما نقطة»، إحراز «موقع يف يكون الثانية القاعدة عىل العب أي أن يف
ولكن نقطة. يحرز كي إضافية رضبات عدة أو رضبة إىل األوىل القاعدة عىل العب
فليس الالعبني؛ أحد بخروج التضحية عموًما «السيئ» من أنَّ تبنيِّ األوىل اإلحصاءات
وعىل ثمينة. سلع بمنزلة وهم جولة، كل يف الستهالكهم فقط العبني ثالثة سوى لديك
عىل الراكض الالعب إىل بالنسبة واحدة لقاعدة التقدُّم يكون ما عادًة الخصوص، وجه
هدف. إحراز احتمالية تقلُّ إذ سيئة؛ صفقًة الالعبني؛ ألحد له داعي ال خروج حساب
إحدى وضْعَت وإذا الحيس. وتفكريهم املدربني معظم خربة عكس عىل الحقائق، هي تلك

هيمنته. سيفرض الحديس التفكري أن فستجد الحديس، التفكري مواجهة يف الحقائق
يكون ال حني األوىل القاعدة نحو متعمًدا قوي ضارب ميش إىل بالنسبة اليشء نفس
من بالخارج. واحد العب أو العبان إما هناك ويكون الثانية، القاعدة عىل العب هناك
إجبار أو متواصلة، واحدة لعبة يف العبني إخراج احتمالية من هذا يعزِّز أن املفرتض
نسبيٍّا؛ الحدوث نادَرِي ان يَُعدَّ األمرين وكال الثالثة، القاعدة عند الخروج عىل الضارب
يضع هنا انتقائي. بشكل نفًعا فيها أْجَدْت التي األوقات لتذكُّر يميلون املدربون كان وإن
أخرى مرة يُذَكر. ثَمن أيِّ دون القاعدة عىل للخصم، محتملة ونقطة العبًا، املدافع الفريق

للهجوم. — أقل وليست — أكثر نقاط عن يُسِفر ما عادًة هذا أن البيانات ح توضِّ
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ما أعرف فأنا بالحقائق، تربكني «ال تقول: املهندسني بني شهرية مقولة هناك
حدسك به يخربك ا ممَّ بالرغم لها، وتمتثل الحقائق مع تتفق مرحلة أي يف أفعل.»

يقول: بيكون لفرانسيس منسوب اقتباٌس كوك كتاب مستهل يف َوَرَد وخربتك؟

األديرة أحد يف اإلخوة بني مفجع خالف شبَّ الرب، أعوام من ١٤٣٢ العام يف
النزاع ظلَّ يوًما عرش ثالثة مدى وعىل حصان، فم يف األسنان عدد حول
معارف وتَجلَّْت القديمة، والسجالت الكتب جميُع أُحِرضت ف. توقُّ بال مشتعًال
اليوم بداية ويف املنطقة. هذه يف قبُل من بها يُسَمع لم وثمينة، رائعة واسعة
العلم ذوي رؤسائه من اإلذَن طالبًا الطلعة وسيم شاب راهب جاء عرش، الرابع

كلمة. ليضيف الغزير
العميقة، حكمتهم لجرح امتعضوا الذين املتنازعني ولدهشة الفور، وعىل
حصان فم يف والنظر قبُل، من به يُسَمع لم فظٍّ بأسلوٍب الهدوءَ يناشدهم راح
وانتابتهم بالغ، بشكل كربياؤهم ُجِرحت ذلك عند لتساؤالتهم. إجابة ليجدوا
برشاسة عليه وا انقضُّ جمعتهم، التي البالغة الثورة إثر وعىل مفرطة؛ غضبة
الَوِقح الشاب هذا أغوى قالوا، حسبما بالتأكيد، الشيطان ألن ؛ التوِّ يف وطردوه
تخالف الحقيقة إليجاد قبل من بها يُسَمع ولم مقدَّسة غري بطرائق ح يرصِّ كي

اآلباء! تعاليم كل

املستحيل من أن اتضح الحقائق، من التأكَُّد دوًما املفيد من أن عىل التأكيد سبيل عىل فقط
جهود إن إذ والتنويرية؛ الرائعة القصة تلك مصدر هو الواقع يف بيكون يكون أن إثباَت
إىل تشبه جيدة، قصة ولكنها اآلن. حتى بالفشل باءت املجمعة أعماله يف عليها العثور
به وصل إنه قيل الذي أرسطو، عن ُرِويَت أيًضا) ملفقة تكون (ربما قصًة كبري حد
نفس والنساء للرجال كان ما إذا حول نزاع شبَّ حني زوجته فم يف نَظَر أْن إىل األمر
يف املفرتض من السلطة. من املستوى ونفس الدرس، ونفس القصة، نفس األسنان؛ عدد
حني نغضب أالَّ اآلن، نعيشه الذي الوثائقية» و«الدراما املدفوعة» اإلعالنية «الربامج عرص
القرار صنع عملية من الحط شأنه من وهذا نفعل؛ ولكننا الحقائق، عن الناس يتغاىض
نسب يف تشكُّكنا من بالرغم قويٍّا، درًسا تحمل رائعة قصة اآلنفة القصة فإن لذا العام؛

ِلبيكون. القصَة كوك
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التي — اللعبة عن الحديثة اإلحصائية الدراسات تؤكِّد ما دائًما البيسبول؛ إىل عودة
بعينها، مباراة أي أحداث أن نظريَة — اللعبة أهل وليس إحصائيني يد عىل دائًما تُجَرى
ألنماط ظهور أي وأن نسبيٍّا، بعض عن منعزل بعضها املباريات، من سلسلة أي ونتائج
الناس لدى نزعة وجود عىل نؤكد إننا املباراة. مشاهدي جانب من نَِشطة خياالت نتاج هو
صنع مجال يف ر مدمِّ تأثري لها برشية نقيصة يَُعدُّ ما وهو لها؛ وجود ال أنماط لرؤية
املدَّعني، عن الخرباء يميِّز ما هو املختََلَقة األنماط عن الحقيقية األنماط وتمييز القرار.
الرياضة مجال يف صني متخصِّ من وكم املوضوع. كان مهما الهواة، عن صني واملتخصِّ

فيها. املتخصصني رياضاتهم إحصائيات فهم يف هواة األمر حقيقة يف هم
النقاط، إحراز يتبادالن فريقني ن تتضمَّ تنافسية رياضة كل إىل النظر املمكن من
عشوائية. عملية باعتبارها النقاط، من األقىص الحد أساس عىل الفائز فيها ويتحدد
أن ببساطة تعني هي بل املصطلح، يوحي مثلما غامضة ليست العشوائية والعملية
لالنتقال معينة احتمالية توجد منها كلٍّ يف الظروف، أو الحاالت من بسلسلة تمر املباراة
الفريقان يتبادل السلة، كرة رياضة يف ذلك، وعىل وهكذا. التالية، الحاالت من حالة كل إىل
تُؤَخذ، ال أو منه الكرة تُؤَخذ وقد أهداًفا، يحرز ال أو املهاجم الفريق يحرز وقد الهجوَم،
أحداث وتتواىل احتمالية، الحاالت هذه من ولكلٍّ وهكذا. خطأً، الفريقني أيُّ يرتكب وقد
أن املعقدة اإلحصائيات ذات الرياضات محلِّيل معظم افرتََض الشاكلة. هذه عىل املباراة
البساطة، يف غاية عشوائية عملية صورة هيئة عىل جيد بشكل تُوَصف املختلفة الرياضات
وعىل لها. وصولك كيفية عىل الحالية الحالة بنتائج الخاصة االحتماالت فيها تعتمد ال
قد كانوا إن كثريًا يهم ال الكرة، عىل األمريكية القدم كرة يف فريق يحصل حني ذلك،
العب من الكرة ضياع أم اآلَخر، الفريق لَالعب اعرتاٍض أم ركلة، طريق عن عليها حصلوا
ما، موضٍع يف الكرة عىل حصلوا لقد كانت. طريقة أي أم بداية، رضبة أم اآلخر، الفريق
ذلك يف أن شك ال األمر. يف يهم ما كل هذا امللعب، أرض عىل املهاجم الفريق اآلن وهم
الصورة إنها ما؛ نوًعا جيدة صورة أنها ح يوضِّ التحليل ولكن املبالغ، التبسيط من شيئًا
ولكنها البيسبول، يف نفسها للدرجة جيدة تُعتَرب ال فيما والهوكي، السلة كرة يف املثىل

يكفي. بما جيدة
االستهانة من العام النمط هذا يطغى فهل للبيسبول؛ الفصل هذا معظم كرَّسنا لقد
تلك ضوء يف نعم، هو الجواب حسنًا، األخرى؟ الرياضات عىل الحقيقية بالبيانات
أيًضا، تُقَرأ. ا ممَّ أكثر واإلدارية اإلحصائية الدوريات يف وتُنَرش تُجَرى التي التحليالت
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ركائزه، عىل تُجَرى التي اإلحصائية باألعمال اآلخر هو يبايل أالَّ االستثماري الوسط اعتاد
اإلحصائي بالتحليل االهتمام من شديدة موجة َرْت تفجَّ فقط األخرية السنوات ويف
الذي الرصد هذا لألنماط، رصٍد عمليُة دوًما هناك (كانت األسهم. ملحافظ ص املتخصِّ
االنفجاري النمو أمران؛ ذلك يف ساَهَم وقد االستثمار.) مجال يف التنجيم لعلم املعادل يَُعدُّ
املزيد يربح أن الواقع يف املرء بإمكان أنه واكتشاف املتطورة، الكمبيوتر أجهزة توافر يف
أن بما أنه املرء ع يتوقَّ سوف ذلك وعىل جيد. نحو عىل باملهمة القيام طريق عن املال من
يوًما بصمتهما يرتكان فسوف االحرتافية، الرياضات يف أيًضا متوافران العاملني هذين

املستقبل. غياهب يف اليوم ذلك يظل ولكن ما،
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خياًرا يختار أن القرار) (صانع الالعب عىل يكون القرار، صنع مشكالت من كثري يف
وجود عدم أو الجزئية، املعلومات من محدود قدر ظلِّ يف خيارات، عدة بني من واحًدا
القصرية القصة هو املآزق هذه لجميع األسايس النموذج ولعل اإلطالق. عىل معلومات أي
ستوكتون. آر فرانك تأليف من النمر؟»، أم «السيدة بعنوان ١٨٨٤ عام الصادرة املعروفة
ساحٍة إىل بإرسالهم اآلِثمني معاَقبِة عادُة لديه القصة هذه يف امللك كان يتذكَّرون، ال (مَلن
اآلَخر وخلف مفرتس، نمر يقبع البابني هذين أحد وخلف طرَفيْها، كال عىل بابان بها
النمر يختارون َمن مصري كان أحدهما. يختار أن املذنب وعىل جميلة، سيدة توجد
سواء واللحظة، التوِّ يف بها الزواج فعليهم السيدة، يختارون َمن أما ومباًرشا؛ واضًحا
السيدة وأن ذََكر، اآلثم الشخص أن القصة يف بديهيٍّا يفرتض ال. أم ذلك يفضالن أكانا
كال عىل األيام، هذه تماًما الئًقا ليس وهذا مكافأة، أو جائزة باعتبارها إليها سيُنَظر
— الطلعة وسيَم وكان — الحاشية رجال من رجل عىل ُقِبض يوم وذات الصعيدين.
التقليدية بالعقوبة حينه يف عليه وُحِكم امللك، ابنة مع عاطفية عالقة يف الدخول بتهمة
مفاجأة، أي وراءه سيخفي باب أي معرفة يف الحدث قبل امللك ابنة نجحت الساحة؛ يف
المرأة نهائيٍّا عنه التخيلِّ أو املوت، إىل حبيبها إرسال بني ما االختيار يف طويًال وعانت
نظر املوعود، اليوم يف الساحة يف النهاية، ويف أخرى. اختيارات أي هناك يكن فلم أخرى؛
ففتحه اليمني؛ إىل الباب نحو له وأشاَرْت سيفعل، أنه تعرف كانت كما إليها، الرجل
صنع يف كاملة تحديات إىل القصص هذه مثل تطوَّرت لقد ذلك.) عند القصة وانتَهِت

لها. خاص كامل بَفْصل جديرًة لجعلها يكفي بما معروفًة وأصبحت القرار،
من السجناء أحد فيها سمع التي السجينني، معضلة من مختلفة بصورة لنبدأ
املحتجزين الثالثة السجناء من سجينني أن فيه، موثوًقا يكون ما عادًة الزنزانة يف مصدٍر
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وهو — ان السجَّ له ويؤكِّد الخرب، لهذا فيسعد التايل؛ اليوم يف رساحهما سيُطَلق حاليٍّا
إن بل بالفعل، صحيح الخرب أن — للثقة أهل أنه الطويلة خربته من أدرك شخص

معلومات. بأي باإلدالء ع يتطوَّ ال ولكنه هما، َمن يعرف السجان
فرصته أن وهاري) ديك اآلخرين والسجينني توم، ه (َوْلنسمِّ السجني يدرك بالطبع
ملعرفة متلهف ولكنه ،٢ / ٣ قدرها احتمالية أي ثالث؛ من اثنتان هي رساحه يُطَلق أن يف
يعرف كي يفعله أن يستطيع يشء أي هناك كان إْن ويتساءل مفهومة، لهفة وهي املزيد،
يخىش ولكنه مباِرش، بشكل ان السجَّ سؤال هي ذلك لتحقيق البديهية والخطوة يريد. ما
يف يفكِّر لذا للخطر؛ رساحه إطالق يف فرصه تعريض يف املباِرش األسلوب يتسبَّب أن
بغضِّ رساحهما، يُطَلق سوف هاري أو ديك أن بما أنه فيستنتج املشكلة، حول االلتفاف
يُطَلق سوف آَخر سجني اسم عن ان السجَّ يسأل أن يضريه فلن مصريه، عن النظر

رساحه.
يُطَلق سوف هاري إن يقول ان السجَّ أن لنفِرتْض األمر؛ يف ليفكِّر ف يتوقَّ ولكنه
تارًكا رساحهما، سيُطَلق اللذين الشخصني أحد مكان ذلك سيستنفد حينها رساحه،
ليس إن إذ متساوية؛ فرصة يمنحه أن شأنه من وهذا ِلديك، وإما له إما اآلَخر املكان
بسبب ٠٫٥٠٠ إىل ٠٫٦٦٧ من فرصه قلََّل قد وسيكون ديك، عن كفته ترجح ميزة له

منطقي؟ أمر هذا هل السؤال. عن يعزف لذا فقط؛ السؤال
«خمسني الشهري كتابه يف اللغَز هذا موستلر فريدريك البارز اإلحصائي أدرج
التي املشكالت جميع بني «من بأنه فيه وأفاد الحلول»، مع االحتمالية يف عسرية مشكلة
توم أن إىل موستلر وخلص الخطابات.» معظم يف املشكلة هذه تَِرد عنها، الناس يل يكتب
بعد حتى ثالث، من فرصتان لديه وتظل السجان، عىل السؤال بطرح ُفَرصه من يحدَّ لم
سنعود ولكننا اآلن، ذلك يف أوردها التي حجته نكرِّر لن عليه. واإلجابة السؤال توجيه
الصلة، وثيقة مألوفة مشكلة بشأن أُِثريت التي البلبلة موجات أحدث نتناول أن بعد إليها
وسوف «باراد»، مجلة لدى عمود كاتبة وهي سافان، فو مارلني أثارتها التي تلك وهي

واحدة. املنطقية املعضلة أن نرى
طلب حني الضجة حدثَِت وقد ل، التحوُّ مشكلة املشكلة هذه عىل نطلق أن يمكن
معدل أعىل َلْت سجَّ إنها يقال التي وهي باإلجابة؛ تُدِيل أن منها سافان فو عمود قرَّاء أحد
بعض من عينات الكتاب مؤلف أخذ (لقد جدال. بال الذكاء من بالٍغ قدٍر وعىل ذكاء،
الشك يساوره قارئ أليِّ يؤكِّد أن ويمكنه يُْرس، بكل اجتاَزتْها التي الذكاء اختبارات
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بالذكاء ى يُسمَّ ما وجود عدم يدَّعون الذين هؤالء إن اإلبهار. يف قمة أداءها أن ذلك يف
تقريبًا. التايل النحو عىل فو عىل السؤال ُطِرح وقد الجنون.) يعانون الفطري

يف التليفزيون يف مشابه برنامج هناك (كان مسابقات برنامج يف تظهر أنك َهْب
ثالثة، اثنني، بواحد، مة مرقَّ أبواب، ثالثة الربنامج مقدم فيه يُِريك األوقات)، من وقٍت
سيارة هناك ولكن األبواب، تلك من بابني خلف ماعًزا هناك أن صدٍق) (عن يخربك ثم
ونحن تختاره، الذي الباب خلف تجده ما عىل تحصل سوف اآلَخر. الباب خلف رائعة
تفسري يوجد (ال ماعز. ال سيارة عىل الحصول ل تفضِّ بأنك بديهيٍّا نسلِّم ألن بحاجة
هذا ويف معلن. غري االفرتاض فهذا ثَمَّ ومن األشخاص، بني الرغبات الختالف واضح
واحد، رقم الباب أنت تختار املعلنة.) غري االفرتاضات تحذر أن عليك األشياء من النوع
عليه يقع الذي الباب فتح وقبل اختيارك، تحدِّد أن بعد بأنه تقيض اللعبة قواعد ولكن
لتغيري فرصة ويمنحك الثالثة، األبواب من آَخر باب بفتح الربنامج مقدِّم يقوم اختيارك،
اآلن ويسألك ماعًزا، خلفه ليجد ثالثة، رقم الباب بفتح املقدِّم يقوم ثَمَّ ومن اختيارك؛
القرار مشكلة هي تلك اثنني. رقم الباب إىل اختيارك ل وتحوِّ رأيك، تغريِّ أن تود كنت إن

فيها. التفكري أنعم تحوِّله. ال أو اختيارك ل تحوِّ أن بك؛ الخاصة
رقم الباب اخرتَت حني تقريبًا: التايل النحو عىل لألمر سافان فو استنتاج كان
ا ممَّ السيارة؛ خلفه يحوي الذي الباب الختيار ثالث من واحدة فرصة لديك كانت واحد،
قد وها اآلخرين. البابني أحد خلف السيارة تكون ألن ثالث من فرصتني هناك أن يعني
الُفَرص تتغريَّ ولم ثالثة، رقم الباب خلف «ليست» بالتأكيد أنها املتعاِون املذيع لك أظَهَر
السيارة تكون ألن ثالث من فرصتان هناك تكون وهكذا واحد، رقم الباب إىل بالنسبة
رقم للباب مدَّخرة كانت التي االحتمالية انتقَلِت لقد الواقع، يف اثنني. رقم الباب خلف
موستلر استنتاج (كان اختيارك. ل تحوِّ أن عليك بالطبع لذا اثنني؛ رقم الباب إىل ثالثة

تفصيًال.) أكثر استدالٍل مع ولكن االستنتاج، هذا نفس هو
تقول السجني، للُغز إجابته عن الخطابات من فيًضا يه بتلقِّ موستلر أفاد ومثلما
«باراد» مجلة إن املسابقات. برنامج مشكلة عن الرسائل آالف ْت تلقَّ إنها سافان فو
عىل أنها يعتقدون الرسائل أصحاب من العظمى الغالبية وكانت االنتشار، واسعة مجلة
أصبحت اآلن الفرصة أن املرتاسلون بها أدىل التي شيوًعا األكثر اإلجابة كانت وقد خطأ،
من أعاله، املذكورة توم بحجة الغالب يف مستعينني واثنني، واحد البابني بني متساوية
يجعل ا ممَّ األصح؛ هو أيهما تعرف وال خيارين، إىل الثالثة الخيارات اختزْلَت قد أنك
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أََال مفيدة؛ أخرى معلومة َمْت قدَّ سافان فو أن األمر يف املثري العملة. لرمي مشابًها األمر
مخطئة، كانت أنها باملائة ٩٠ رأى الناس، عموم من املرسلة الخطابات بني من أن وهي
التي الجلبة ويف ضدها. فقط منها باملائة ٦٠ كان الجامعات من املرسلة الخطابات بينما
ومشاعرهم، بآرائهم الدكتوراه درجة عىل الحاصلني اإلحصائيني من عدد أدىل ذلك، تََلْت
بشكل سافان فو ُفوِجئت لقد العكس؛ من أكثر الفرص تَساوي لفكرِة انحيازهم وكان
َكْت تمسَّ ولكنها املعارضة، قوة وبمدى املشكلة، أثاَرتْه الذي امللتهب بالحماس واضح

لها!) هنيئًا مقال؛ عىل تعليق مقاومة الصعب (من بموقفها.
حكم بمكانة النزاع هذا صلة ارتباط الِحِظ السياق، خارج ذلك أن من الرغم (عىل
القانونية باملسائل وارتباطه الحكم، يف تطرأ التي دة املعقَّ األمور مع التعاُمل يف األغلبية
أي يف الشعبي بالتصويت الفنية القرارات نتخذ هل القادم. الفصل يف سنناقشها التي
قد األمر هذا أن لو العامة؟ نحمي أن لنا فكيف بال، اإلجابة كانت إذا ديمقراطية؟
يف ستنجح الحمقاء باي القيمة وكانت متساٍو، بشكٍل املصوِّتون النقَسَم للتصويت ُطِرح
حالة يف املرشعني ضبط بالصدفة عابر رياضيات عالم أن لوال الترشيعي، إنديانا مجلس

تلبُّس.)
املسابقات، برنامج سؤال إجابة حول يزالون، وال صون، املتخصِّ اإلحصائيون تناَزَع
ويمكنه يفهمها، أن شخص أي فبمقدور شكوك. ألي القاتلة بساطتها من الرغم عىل
استخدم فقط املوقف: محاكاة السهل من إن بل املوضع، ذلك يف نفسه يضع أن حتى
تحمالن وورقتان آس ورقة منها «األبواب»، بمنزلة لتكون ألسفل وْجُهها لعب أوراق ثالث
ما رسعان املرات؛ من عرشات بضعة اللعبة والعب واملاعزين، السيارة لتمثيل اثنني رقم
يختلف وملاذا الجلبة؟ هذه ما إذن سافان. فو َعْت ادَّ مثلما فائدته، له التحول أن ستجد
املاعز عىل العثور بعد متساوية الفرصة تجعل التي الحجة يعيب الذي وما الخرباء؟
عند حتى الالعبني، جميع لدى معلن غري ما افرتاض هناك هل أم ثالثة؟ رقم الباب خلف

اللعب؟ بأوراق اللعبة محاكاة
كلتا يف خطأ يوجد ال أنه للغاية) تعليميٍّا اللغز يجعل ما (وهذا املذهلة الحقيقة
بهذا مرتبطة حكاية تكمن وهنا منهما، كلٍّ نتيجتَْي اختالف من الرغم عىل الحجتني،
أمامه، يتجادالن كانا جارين حول تدور سليمان، امللك عن قديمة دعابة (هناك األمر.
تناَمى وحني حق.» عىل «أنت يقول: امللك كان لديه، بما منهما جاٍر كلُّ يُدِيل أن وبعد
عىل كالهما يكون أن يمكن ال «ولكن للملك: قال بالصدفة، مارٍّ قاٍض مسامع إىل هذا

حق.») عىل أيًضا «أنت قائًال: امللك فأجابه حق.»
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فيهم (بَمن الالعبني جميع ولكن ذكرنا، كما اللغز يف مفقودة معلومات هناك
أن دون حتى الغائبة، املعلومات هذه بشأن واعية غري افرتاضات وضعوا سافان) فو
تؤمن فهي سافان؛ ِلفو إهانة أية توجيه بهذا نقصد ال األحيان. أغلب يف غيابها يالحظوا
عدم يجب إنه حتى للغاية، بديهية الناقصة املعلومات بشأن افرتاضها بأن واضح بشكل
أن املضاد االفرتاض أصحاب هؤالء يعتقد هل ولكن ا. حقٍّ غائبة املعلومات تلك اعتبار
بدرجة وبديهيني طبيعيني يبدوان الرأيني هذين إن تماًما. وبديهي طبيعي «افرتاضهم»
ُوِضع قد افرتاًضا أن وعٍي عن يالحظ ال منهما أيٍّا أن لدرجة املدرستني، كلتا ألتباع كبرية

األساس. من
الالعب ل يحوِّ أن يجب هل هنا؟ يحدث الذي ما باأللغاز؛ الحديث عن َفْلنكفَّ
تبنيُّ هو القرار صنع يف مشكلة أي ملعالجة السليمة الطريقة إن حسنًا، اختياره؟
أن قبل الحالة، هذه ويف لها. احتماالت أي تعيني قبل حتى املتاحة، املتنوعة الخيارات
اثنني أو واحد رقم الباب خلف السيارة خيارات؛ ثالثة هناك يبدو الربنامج، مقدم يبدأ
املنطقي من لذا اللعبة؛ رشوط يف عليه منصوص تفضيل أي يوجد ال وبالتأكيد ثالثة، أو
من املحدَّدة تلك هي املبدئية االحتماالت أن افرتاض ثَمَّ ومن اللعبة؛ يف النزاهة افرتاض
حتى طيب نحو عىل يسري يشء كل الثالثة. األبواب من باب لكلِّ ١ / ٣ أي الجميع؛ ِقبَل

اآلن.
أي يوجد ال أخرى ومرة واحد، رقم الباب — أنت هو الذي — الالعب يختار اآلن
كاملنصوص هي صحيًحا اختيارك يكون أن وُفَرص يشء، أيَّ تعرف ال فأنت هنا؛ سحر

ثالث. من واحدة فرصة عليها؛
يتساءل لم لكن ثالثة، رقم الباَب فتح قد الربنامج مقدم ألن املتعة؛ تبدأ اآلن ولكن
ينقلها التي واملعلومات هنا، عديدة احتماالت هناك الباب. ذلك اختيار «سبب» عن أحد
عنها يفصح لم والتي به، الخاصة القواعد عن مسبًقا تعرفه ما عىل تعتمد اختياره لك
ثالثة رقم الباب يفتح بأن والدته وَعَد قد — املثال سبيل عىل — يكون ربما اآلن؛ حتى
من إذن سيكون وراءه. ا عمَّ النظر بغضِّ واحد، رقم الباب املتساِبق اختار إذا «دائًما»
النتَهِت السيارة، كانت فلو ماعز؛ هناك كان املرة هذه يف أن فقط العارضة املصادفة قبيل
فإن إذن منطقه، هو هذا كان إذا نصيبك. من الخسارة ولكانت الحد، هذا عند اللعبة
يكون وبذلك لك، إضافية معلومة بالفعل هي الباب خلف سيارة هناك تكن لم أنه حقيقة
تفضيالت أي دون اثنني، رقم الباب أو واحد رقم الباب عىل اقترص قد السيارة موضع
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سبب أي وال اثنني، رقم الباب إىل ل للتحوُّ سبب أيَّ يمنحك لم الربنامج مقدِّم إن معروفة.
يعتقدون كانوا الذين سافان، فو مراسيل من العظمى الغالبية كان لقد ل. التحوُّ لعدم
اسرتاتيجية عن دراية بال االفرتاض هذا يضعون اآلن، متساويًة صارت قد األرجحيات أن
ولكنهم يضعونه، أنهم حتى يدركون ال الحاالت معظم يف كانوا وربما الربنامج، مقدم
مارلني ذكاء يف لشخص كيف تساءلوا قد أنهم شك وال حق؛ عىل بأنهم يشعرون كانوا

السخيف. الخطأ هذا مثَل يرتكب أن سافان فو
محكوم وأنه لوالدته، كهذا عهد أيَّ قطع قد يكن لم الربنامج مقدِّم أن َهْب ولكن
يحوي الذي الباب يفتح أن مطلًقا له ينبغي ال أنه يرى قد القواعد. من أخرى بمجموعة
بقرار املحيطة اإلثارَة ر ويدمِّ مبكًرا، اللعبة يُنِهي أن شأنه من هذا ألن السيارة؛ خلفه
فسوف الرتفيه، مجال يف يعمل أنه وبما الجمهور، اهتمام هو هذا تكلفة ستكون الالعب.
تتمثَّل الربنامج مقدم اسرتاتيجية كانت فإن لذا جانبه؛ من منطقية سياسة هذه تكون
يمكنه البداية، من صحيًحا اختيارك وكان مطلًقا، سيارة خلفه يحوي باب فتح عدم يف
من خاطئًا اختيارك جاء إذا «ولكن» يشاء؛ كما ثالثة رقم أو اثنني رقم الباب يفتح أن
إذن اآلَخر؛ الباب يفتح فسوف ا، حقٍّ ثالثة أو اثنني رقم الباب خلف إما والسيارة البداية،
حني معلومات أي لك يقدِّم وال ماعًزا، خلفه يحوي باب فتح عىل دوًما قادًرا سيكون

ذلك. يفعل
خلف السيارة تكون أن فرصة عىل الربنامج مقدِّم يؤثِّر لم السيارة، موقع كان أيٍّا
بذلك يكون خلفه، السيارة تكن لم إذا ولكن األصيل، اختيارك هو الذي واحد، رقم الباب
الوقت لثلثَي أخربك فقد إذن الجائزة؛ خلفه يحوي اآلَخرين البابني من أيٍّا أخربك قد
البابني أيَّ — األول املقام يف واحد رقم الباب اختيار يف صواٍب عىل تكن لم حني —
حوِّل . حقٍّ عىل سافان فو كانت فقد اسرتاتيجيته، هي هذه كانت إذا تختار. اآلَخرين
واثٌق أنك يعني ال هذا إن حظك. بُحْسِن وتباَه لك، متاحة الفرصة بينما اختيارك إذن
البداية)، يف صواب عىل كنَت أنك ثالث من فرصة (فهناك اختيارك ْلَت حوَّ إذا الفوز من

فرصتك. يضاعف ولكنه
اعتماًدا ، حقٍّ عىل ضارية مناَفسة بينهما طرفان فيها يكون أن املمكن من حالة تلك
وفًقا (أو عشوائي بشكل الباب فتح فإذا الربنامج؛ مقدم تحكم التي الداخلية القواعد عىل
األرجحيات صارت فقد إذن يفتحه، الذي الباب خلف السيارة تكن ولم لوالدته)، لوْعِده
السيارة خلفه الذي الباب يفتح أالَّ طويلة فرتة منذ قرََّر قد كان إذا أما متساويًة؛ بالفعل
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ثالثة، رقم الباب خلف ملا مختلسة نظرًة منحك فقد اللعبة، من املرحلة هذه يف مطلًقا
اختيارك. بتحويل املعلومة تلك تستغلَّ أن وعليك

حسبما حدث يشء كل أن لو ماذا : بحقٍّ لالهتمام واملثري الصعب السؤال إىل واآلن
مقدم اسرتاتيجية عن يشء بأي دراية عىل تكن لم الواقع يف ولكنك بالفعل، ُوِصف
التي الجني متناقضة وضع إىل ستعود حينئٍذ ذلك؟ عن السؤال من وُمِنعَت الربنامج،
تلك يف تتمثَّل، (والتي الحيوية املعلوماُت فيها كانت والتي التاسع، الفصل يف ورَدْت
بالشكل فكَّرَت إذا ببساطة. لك متاحة غريَ املرصيف) وحسابه الجني نوايا يف الحالة،
الحالة عىل حيوي بشكل تعتمد الصحيحة االسرتاتيجية أن تدرك فسوف الصحيح،
عليك يكون سوف حينئٍذ بذلك؛ يخربك أن بصدد ليس وهو الربنامج، ملقدم الذهنية
من التحوُّل بشأن القرار وسيكون الجني، مع األمر استلزم مثلما ن، تخمِّ أن ببساطة
التي الطريقة هي هذه أَليست . أدقَّ الربنامج ملقدم النفيس تحليلُك كان كلما أفضل عدمه
يف ضري هناك يكون لن أنه الشمس وضوَح الواضح األمر الحياة؟ يف األمور بها تسري
ومن متساوية؛ األرجحيات فإن والدته، وعد قد الربنامج مقدِّم كان لو حتى ألنه ل؛ التحوُّ

حق. عىل سافان فو كانت لقد شيئًا. تخرس لن ثَمَّ
ابنة تشري السيدة؟». أم «النمر قصة إىل أي البداية؛ نقطة إىل العودة يمكننا وأخريًا
قد القصة أن لو ويفعل؛ اليمني، إىل الباب يفتح كي التَِّعس الحظ ذي للعاشق امللك
وبال وحينئٍذ، للقرار؛ نظرية البتُِكَرت مَضْت، عام مائة من أكثر من وليس حديثًا، ُكِتبت
عقل تشغل أنها بد ال التي الرصاعات يف التفكري سيُنعم الحظ التعيس الحبيب كان شك،
مصالحها يخدم أنه قرََّرْت تكون قد ما بشأن األفضل الحكم إىل ُل سيتوصَّ وكان األمرية،
أعطانا لقد سعيد. مستقبل يف ُفَرصه لتعظيم له تؤهِّ بطريقٍة يواِصل ثَمَّ ومن الشخصية؛
السيدة؟»، أم «النمر لقصة املكمل الجزء قرأ تقريبًا أحد ال فقط. األوىل الخطوة ستوكتون

ذلك. لعمل مناسبًا وقتًا هذا ويَُعدُّ
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والعرشون الثاني الفصل

واملحلفون القانون

السليم» «املنطق املعروف كتيبه العظيم، األمريكية الثورة كتيبات مؤلِّف بني، توماس بدأ
بفعل والحكومة احتياجاتنا، بفعل رضورًة صار قد املجتمع إن بقوله ،(١٧٧٦ (فرباير
املجتمع؛ أهداف وليس الحكومة، أهداف عن تعبري القوانني إن األمر؛ يف فكِّْر رشورنا.
والعقوبة الحكومة، عنه ستتجاوز الذي والقدر للرش، الحكومة بتعريف تخربنا فهي
وحني املقبولة. الحدوَد يتجاوزون وهم يُضبَطون الذين بهؤالء الحكومة ستُنِزلها التي
هي فتلك للمذنبني، املناسبة العقوبَة د ونحدِّ الرش، حدود وقياَس الرش، تعريَف نحاول

قرار. صنع عملية إىل القانون فيها ل يتحوَّ التي اللحظة
العثور يف صعوبًة قانونيٍة مسائل بشأن نصائح عن يبحثون الذين هؤالء يواِجه لن
عدد ضعف حوايل أي املتحدة؛ الواليات يف محاٍم مليون من يقرب ما فهناك محاٍم؛ عىل
مجتمعة، العالم أنحاء بقية يف املحامني عدد هذا من وأكثر هناك، املتواجدين األطباء
القانونية الخدمات وتكلِّف األرض. سكان من باملائة ٥ من أقلَّ تحوي بالدنا أن مع
لكلِّ سنويٍّا دوالر خمسمائة حوايل أي سنويٍّا؛ دوالر مليار ١٠٠ عن يزيد ما األمريكيني
ذلك، إىل باإلضافة أخرى. مهنة أي دْخَل املحامني دخل متوسُط يتجاوز فيما منَّا، واحد
ضعُف — الكتاب مؤلف رأس مسقط — كاليفورنيا والية يف مواطن لكلِّ املحامني عدُد

البالد. أنحاء بقية يف نظريه
كيف نتساءل لن اإلطار. هذا داخل القرارات اتخاذ كيفيَة الفصل هذا سيتناول
ال النقانق أو القوانني يحبُّون َمن إن تقول القديمة فاملقولة نفسها؛ القوانني تصنع
من العديد أنتَجِت الحكم من املتنوعة مستوياتنا أن كما ُصِنعت. كيف يسألوا أن ينبغي
مفادها مزحة هناك منها. صغريًة نسبًة ولو يعرف فعليٍّا شخص يوجد وال القوانني؛
فيما فهمها البرش يستطع لم ذلك ومع قوانني، العرشة تتجاوز لم اإللهية القوانني أن
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يقرب ما الفيدرالية الرضائب مصلحة قواننُي تضم منها؛ أكرب عدد اآلن ويوجد يبدو.
أو غامضًة تكون ما وغالبًا املرهق، املبهم املكثف النثر من صفحة آالف عرشة من
الواضح ومن االستثناءات، الستثناءاِت باستثناءاٍت ومليئًة داخليٍّا، نفسها مع متناقضًة
ثقافًة الرضائب دافعي املواطنني ألكثر حتى مفهومًة تكون بحيث مكتوبًة ليَسْت أنها
الرسميني املمثلني أن بالصحف بنرشها جديرة عارضة اختبارات (تُظِهر وتعليًما.
الرضيبية لألسئلة خاطئًة إجاباٍت يقدِّمون األحيان أغلب يف الفيدرالية الرضائب ملصلحة
والخاص وحده، اآللية املركبات وقانون الحقيقيون.) املواطنون يطرحها التي الحقيقية
مملة بتفاصيل صغرية بطباعة صفحة وخمسمائة ألًفا يمأل وحدها، كاليفورنيا بوالية
قوانني وهناك صفحة، ألَفْي كاليفورنيا لوالية العقوبات قانوُن يمأل فيما ومضجرة،
وحوايل بعيد، حد إىل بالغة قانونية هيمنة تحت ترزح دولة فنحن بكثري؛ أكثر أخرى
فليس لذا محامون؛ الكونجرس وأعضاء والسيناتورات، الفيدراليني، مرشعينا نصف
أساس هما والغموض فالتعقيد التعقيد؛ هذا من للحدِّ كبري حافٌز وأصدقائهم هم لديهم

والقضاة. املحامني عمل
من الرغم فعىل األوقات؛ من وقت يف ذلك عن مختلفة كانت املحاماة مهنة أن بد ال
نصف من أكثر كان ،١٧٨٧ عام يف الدستورية الجمعية رئيس كان واشنطن جورج أن
يف رائًعا إنجاًزا الوقت نفس يف ويَُعدُّ القراءة سهل الدستور أن غري محامني. الحارضين
حكومة ألي أوليٍّا مخطًطا يقدِّم يزال ال ذاته الوقت ويف املتضاربة، املصالح بني املوازنة

خطأهم. وليس خطؤنا، فذلك اآلن، فاعلية بال تبدو الحكومة كانت وإذا فاعلة.
قوي حافز أيُّ هناك يكون ما فنادًرا جديدة؛ بمشكلة ليس للقانون املتزايد والعبء
ملواجهة جديدة ولوائح قوانني إلصدار مستمرة قوية رغبٌة توجد فيما ما، قانوٍن إللغاء
(وهي الفراغ تمقت الطبيعة إن يقال حديثًا. ُمدَركة مشكالت أو جديدة مشكالت أي
الكون من العظمى الغالبية كانت فلما حمقاء؛ يعتربها الكاتب كان ما دائًما مقولة
أي ولكن الفراغ)، تعشق الطبيعة أن إذن بد فال الواقع، يف ضخًما فراًغا هي الطبيعي
رضوريًة الجديدة القواننُي وتُعتَرب إدراكها. فور تُمَأل ألن تميل القانون كتب يف فراغات
جمهور يوجد فال املشكالت؛ تتالىش حني تُلَغى ما ونادًرا الحالية، الظاهرة املشكالت لحلِّ
إزعاًجا تسبِّب عندما إال تُلَغى ال فالقوانني الرضورية؛ غري القوانني إلغاء أجل من يضغط
تُلَغى فال بوضوح. بآرائهم أفرادها يجاهر سكانيٍة فئاٍت بني صاخبًة جلبًة وتثري حقيقيٍّا
أن لدرجة الحاالت، من للغاية محدود عدد عىل تنطبق أو أهميتها، تفقد عندما القوانني
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مركبة ترخيص يتمُّ قد كاليفورنيا، (يف كبريًة. خسارًة يسبِّب لن الكتب يف وجودها عدم
تُزوَّد أن الحالة هذه يف بد ال ولكن أحصنة»، بال «عربة ک ١٩٢٣ عام قبل ُمصنَّعة آلية
التجهيزات بهذه مزوَّدًة تكن لم لو حتى ورفارف، صوت، وكاتم الخلفية، للرؤية بمرايا

ذلك؟) عليها ينطبق التي السيارات عدد كم األصل. من
معظم فإن ، التغريُّ دائِم مجتمٍع يف ، تتغريَّ ال لقوانني تكديٍس عملية خالل ومن لذلك،
ما أفضل هو هكذا وضعها يكون ربما ومهجورة، أهمية لها ليس الواقع يف القوانني
أي هيكلَة تُِعيد وقت أيِّ يف إن تقول الرشكات مديري بني شائعة مقولة (هناك يمكن.
تُِعيد أنت الوقت نفس ويف تؤرقك، كانت التي املشكلة حلِّ يف بالفعل تنجح فأنت رشكة،
فأنت وحلَّتْها؛ معها تعاَمَلْت قد السابقة الهيكلة عمليُة كانت التي املشكلَة الوجود إىل

قبُل.) من ُحلَّت ألنها أمرها نسيَت
ميالدية، ٥٢٧ العام يف الحْكَم األول جستنيان البيزنطي اإلمرباطور تَوىلَّ حني
من أجيال يد عىل قرون عرب ِصيغت التي الرومانية، القوانني تراُكم من عام ألف ورث
ما ونادًرا املستبدين، والوالة امللوك من متنوعة أخرى ومجموعة واألباطرة، القانونيني
(وظللنا اليوم الحال هو مثلما آنذاك، املمكن من كان بغابٍة. أشبه كانت لقد تُلَغى؛ كانت
القضايا؛ معظم يف املتعارضة لآلراء قانونيٍّا دعًما تجد أن عام)، ملائتَْي الحال هذا عىل
بالطبع ذكرنا (لقد ذلك. حيال شيئًا يفعل أن اإلشادة، يستحق بشكل جستنيان، فقرََّر
تُنَجز، أن لألشياء أردَت إذا أنك ترييزا، بماريا يتعلَّق فيما عرش الحادي الفصل يف
قانوني، إلصالح الحاجة عن جستنيان اإلمرباطور أعلن إمرباطوًرا.) تكون أن املفيد فمن
إنجاز واكتَمَل مهمتهم، يف البدء عىل وحثَّهم إمرباطوريته، يف القانونيني أفضَل واستدعى
إلنجاز أخرى مجموعة تعيني تمَّ ذلك بعد شهًرا. عرش أربعة يف املهمة من األول الجزء
عام بحلول الروماني القانون من عام ألف إصالح مهمة واكتمَلْت املهمة، من ى تبقَّ ما
وأُلِغيت األشخاص، من مجموعة وأنجَزتْها العمل، من أعوام ستَة العملية استغرَقِت .٥٣٣
الحايل؛ بموقفنا ذلك قاِرْن إمرباطوري. بمرسوٍم بعَدها رة املتحجِّ العتيقة القوانني جميُع

األهمية. عديم واحد قانون لَسنِّ الطويلة الفرتَة تلك األمُر يستغرق أن يمكن حيث
الدول يف آَخر أو بشكل جستنيان مها عمَّ التي القوانني منظومة ظلَّْت النهاية، يف
املدني، القانون بدول اآلن واملعروفة الرومانية، اإلمرباطورية من جزءًا ما يوًما كانت التي
الدول هذه مثل تتميَّز . بحقٍّ إمرباطورية روما كانت لقد أوروبا؛ أجزاء معظم وتضم
أيِّ محتوى يُعتَرب حيث القانون؛ مع التعاُمل يف ألسفل أعىل من يتدرَّج أسلوٍب باتِّباع
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عىل املكتوب القانوُن يطغى الدول هذه مثل ويف لظهوره؛ األصيل السبب من أهمَّ قانوٍن
والسوابق. الُعْرف

املجتمع ر تطوُّ مع تكوَّنت التي العادات تكون حيث العام؛ القانون دول يف والعكس
أن جزئي) بشكل األقل (عىل يُقَصد الدول هذه ويف القانون، عنارص من ا مهمٍّ عنًرصا
بريطانيا (تَُعدُّ الدول هذه مثل يف املقبولة. العامة للخربة رمزيٍّا تعبريًا القوانني تكون
سابقة قرارات أيُّ — القضائية السابقة تتَِّسم أمثلتها) أبرز املتحدة والواليات العظمى
قانونية، حجة أليِّ حيويٍة بأهميٍة — البحتة العادية والتقاليد أخرى، محاكم أصدَرتْها
احتمالية تقليل يف أهميته له الغامضة القوانني تفسري يف السوابق عىل البالغ واالعتماد
أحٍد تحميل يمكن ال أنه عىل كارتا املاجنا ِت نصَّ عليه، وبناءً داخيل. تناقض حدوث
القديمة؛ العادات بحكم قانوني بشكل مسئوًال يكن» لم «ما جرس، إصالح مسئوليَة
تشارلز قال وقد املجتمع. تاريَخ ليعكس أُِعدَّ بل بمفرده، يقف لكي ا ُمَعدٍّ ليس فالقانون
دستور لدينا إننا املايض، القرن ثالثينيات يف العليا األمريكية املحكمة رئيس هيوز، إيفانز
بالفعل العليا املحكمة إن الدستور». إنه القضاة يقول ما هو «الدستور ولكن بالفعل،
املدرسة. يف تعلَّمناه ا ممَّ أهميًة أقلُّ فعليٍّا الدستور يقوله وما األخري، املالذ محكمة هي

شيئًا الرتكابه ميشيجان يف يُحاَكم األطباء أحد كان السطور هذه كتابة وقت يف
القانون انتهاك بتهمة للمحاكمة قدَّمه االدِّعاء ولكنَّ مكتوب، لقانون انتهاٌك فيه ليس

بالكامل. جديًدا عاَلًما يفتح للمدَّعني املتاح الخيار وهذا املكتوب؛ غري العام
عنارص بعَض د يجسِّ منهما فكلٌّ دقيًقا؛ ليس األسلوبني بني الَفْرق أن الواضح من
القانون دول يف فالقانون تختلف؛ وأصولهما وراءهما الكامنة الفلسفات ولكن اآلَخر،
تضاف قرارات القضاة إصدار السببني؛ لكال تراكمي — املتحدة الواليات مثل — العام
العملية)، هذه لوصف املستخَدم املصطلح هو القضائي» («القانون السوابق ملنظومة
إىل باإلضافة منها. القليل إلغاء مع القوانني، من العديَد الترشيعية األجهزة وإصدار
الثاني النصف يف التنظيمية الوكاالت عدد يف بالغًة زيادًة املتحدة الواليات شهدت ذلك،
مناطق يف التنظيمية اللوائح من كبريًا قدًرا الوكاالت هذه تُصِدر العرشين؛ القرن من
وتطبقها، لوائح تصدر لم فلو عملها؛ هو (هذا القوانني. قوة لها لوائح وهي مسئوليتها،
اإلمرباطورية مثل ظللنا، إذا لذلك تنظيمية.) كجهات مهامها يف منها فشًال ذلك َالعتُرب
نظر وجهة من كبري حدٍّ إىل املستبَعد األمر وهو — عام أللف الجنون هذا يف الرومانية،

تخيُّله. يمكن ال نطاٍق عىل جستنيان مشكلَة فسنواجه — املؤلف
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عىل أكَّدنا كما — تستطيع ال ألنك بالطبع؛ وثيقة عالقة القرار؟ بصنع هذا عالقة ما
هذا ماهيُة تكون أن دون ما هدٍف تحقيق تستهدف قرارات تتخذ أن — الكتاب مدار
نَقَل أملانيٌّ فيلسوٌف برباعٍة عنه َ عربَّ الذي الفخ يف وقعَت وإال عقلك، يف واضحًة الهدف
ابتُِكرت فنية ملصطلحات استخداٍم سوء هي الفلسفة إن قال حني فيجنر، يوجني كلماِته
الكثري نجد القانون، يف د املتعمَّ للغموض بسيط واحد كمثال خصيىص. الغرض لهذا
َف نترصَّ أن مسئوليتنا تكون ما وغالبًا العقالني»، «الشخص سيفعله ملا اإلشارات من
أنفسنا، (نحن الغموض وذلك القانون؛ النتهاك نُعاَقب أن خشيَة عقالنيني، كأشخاص
األعداء أما دوًما، بالعقالنية يتَّسمون ال أصدقاءنا ولكنَّ عقالنيني، نكون ما دائًما بالطبع،
الكلمات. تغيري دون السائد االتجاه اتِّباَع للقانون يجيز العقالنية) من ذرَّة يمتلكون فال
األهداَف تعكس أن يُفرتَض ضمنية تحيُّزات عىل يقوم القانون مجال يف القرار صنع إن

القوانني. تغيرِي عناءِ تكبُِّد دون تتغري أن ويمكن املجتمعية،
مزيٍد يف التسبُّب من ا حقٍّ مذنب شخص منع من أهم بريء شخص تحرير أَليس
رساح يُطَلق أن أم السجن، يف األبرياء بعُض يعاني أن ل نفضِّ هل واإلفساد؟ الرضر من
الحاالت معظم يف جرائمهم؟ مزاولَة يعاِودوا كي القتل أو االغتصاب معتادي بعض
غري النتيجتني كلتا إن حتى اإلدانة، إزاء كاٍف حقيقي شكٌّ هناك يكون عليها املتنازع
كال حدث وقد تقدير. أقل عىل الحدوث واردتَي تكونان محاكمٍة ألي فيهما املرغوب
نميل، اتجاه أي يف تحدِّد القرار بصنع الخاصة قواعدنا إن بالفعل؛ مرات عدة األمرين
يمكن فيهما املرغوب غري النتيجتني كلتا أن بوهِم أنفسنا نوايس أن ينبغي ال ولكن
األبرياء، كلَّ تطلق أن أردَت فإذا حقيقي. شك أي مواجهة يف ممكن غري فهذا تجنُّبهما؛
تدين فسوف املذنبني، كلَّ تدين أن أردَت وإذا معهم، املذنبني بعض أيًضا تطلق فسوف

مًعا. األمرين كال ق تحقِّ أن يمكنك ال األبرياء؛ بعض
القانونية؛ املسألة من واحٍد نوٍع سوى منها الرباءة أو بجريمة اإلدانة تَُعدُّ ال بالطبع
امللكية، حقوق مثل القانوني؛ القرار لصنع األخرى الجوانب عن أيًضا نتحدَّث أن بد فال
األخرى. القانوني القرار صنع مشكالت من ومجموعة املدنية، بالحقوق ى يُسمَّ وما
عىل حجًما يطغى الفصل هذا يجعل أن شأنه ومن القانون، من زائدة جرعًة ذلك سيكون
القارئ. لخيال البقية ونرتك التوضيحية القضايا بعَض نتخريَّ سوف لذا الكتاب؛ بقية
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مذنب؟ أم بريء

سهلَة الرباءة أو اإلدانة مسائل كانت القديم، التاريخ فرتات من كبرٍي قدٍر مدار عىل
يف الوحيدة املشكلة كانت لذا الصحيحة؛ اإلجابة تَعرف اآللهة كانت فقد نسبيٍّا؛ الحل
أخوك «أين قابيَل: الربُّ سأل فحني اآللهة. لغة فهم يف تكمن الحقيقية الحقيقة إيجاد
أحد برامز، ستيفن تساءل (وقد يعرف. كان بالطبع ألنه بالغيٍّا؛ السؤال كان هابيل؟»
حال، أي عىل ذلك، كان اللعبة؟) تلك يلعب أن الرب اختار ملاذا األلعاب: نظرية داريس
لذا القدر؛ بهذا للتواصل دوًما تميل اآللهة تكن لم أخرى مجتمعات يف ا. مباِرشً تواُصًال
العديد ويف األمر. حقائق عن لإلفصاح لدفعهم مداهنتهم؛ وإما خداعهم إما رضوريٍّا كان
بالكهنة مفرتًضا يزال) (وال كان للغاية) قديًما ليس (وبعضها القديمة املجتمعات من
بمنزلة يكونوا أن يستطيعوا حتى باآللهة، مباِرشٍ اتصاٍل عىل يكونوا أن اآلخرين وامللوك
من الكثري وهناك اآللهة؛ من املرسلة اإلشارات قراءة يستطيعوا أو األحكام، تلك يف وسطاء
قد بأنه اعرتاف أيُّ القديمة الرتتيبات هذه يف يوجد ال ولكن الفكرة. هذه عىل التنويعات
اآللهة كانت وملا البرشي. للجنس نسبيٍّا جديد مفهوم فذاك حقيقي؛ اليقني هناك يكون
يف النظرية هذه من باٍق أثر ثمة للتحدُّث. دفعها عىل فقط يقترص األمر كان فقد تعرف،
علمنته ْت تمَّ الذي املصطلح (وهو يمني بحلف الشهود بمطالبة املتمثِّلة الحالية عادتنا
وسوف الحقيقة، تعرف أعىل سلطة وجود الفرتاض نظًرا بشهادة)؛ إدالءً ليصبح اآلن
ًزا تحفُّ أكثر يكونوا أن ثَمَّ ومن بهذا؛ يؤمنوا أن بالشهود يفرتض األكاذيب. من تغضب
القسم، تحت للكذب قانونية عقوبات (هناك القسم. تحت يكونون حني الحقيقة إلخبار

الكتاب.) مؤلف َ حريَّ طاملا فارق وهو العادي؛ اليومي للكذب ليس ولكن
بالنار، واملحاكمة باملحنة، واملحاكمة باملبارزة، املحاكمة مثل إجراءات تقوم
أن عىل تحرص سوف اآللهة أن مبدأ عىل بالتعذيب، املحاكمة وحتى بالغرق، واملحاكمة

القضية. يف األمر حقيقَة النتيجُة تعكس
يف تأليفه تم الذي الساحرات»، «مطرقة كتاب املوضوع هذا يف الرائعة الكتب من
كان املجتمع. يف الساحرات بوجود املرتبطة القانونية املشكالت مع للتعامل ١٤٨٤ عام
حال) بأي عنَّا ذكاءً يقلُّون ال فهم بأنفسنا، اعتدادنا من الرغم (عىل العرص ذلك أهل
أِي الفاسدين، أتباعه وأن الشيطان، من لهجمة يتعرَّض املسيحي العاَلم أن يعتقدون
النهاية يف معتقداتنا تبدو (وسوف االعتقاد هذا ظل يف مكان؛ كل يف َحْولنا الساحرات،
فعند بقاء؛ مسألة هي الساحرات دابر قطع أن واضًحا كان مماثل)، بشكل مضلَّلًة
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من والحرب عاليًة، املخاطر كانت الهجوم. وصدِّ للمقاومة املرء يعمد لهجوم، التعرُّض
واضًحا كان ولكن النتيجة. هي التفتيش محاكم وكانت مستعرة، أرواحنا حماية أجل
شخصية ضغينة أي حسم يستطيع كان َمْوتور شخص أي أن آنذاك، حتى القدر، بنفس
ل التوصُّ عىل الحرُص الرضوري من كان لذا بالسحر؛ كاذب اتهام توجيه خالل من
التفتيش قاضيا بذل وقد بالسحر. ا حقٍّ تعمل املتهمة كانت ما إذا ومعرفة املسألة، لحقيقة
الرسمي الحكمة مصدَر باعتباره البابا عليه صدَّق (والذي الكتاب بتأليف قاَما اللذان
ملعايري (وفًقا دامغ بشكل اإلدانة ثبوت من للتأكُّد جهدهما قصارى السحر) موضوع عن
أطال فقد — بحٍث محلَّ عدمه من ساحرات وجود يكن لم الساحرات. إعدام قبل الزمن)
معرفة الرتكيز محور كان بل — النقطة هذه حول النقاَش الساحرات» «مطرقة كتاب

ال. أم بالسحر تشتغل بعينها متََّهمٌة كانت ما إذا
مدى اختبار بل بريئة، امرأة من اعرتاف انتزاَع التعذيب من الغرض يكن لم إذن
بدء بعد أو تعذيب، دون تعرتف التي املرأة تكون ذلك وعىل عليها؛ الشيطان سيطرة
ر التطهُّ إمكانية ر يوفِّ الفوري االعرتاف ولكن بالطبع، مذنبًة مباَرشًة، التعذيب عملية
واضًحا يكون شديد، تعذيب بعد إال تعرتف ال التي املرأة أما الخطيئة. من والخالص
تلك أسوأ أما بها. عالقة تربطه أنه بدَّ ال الذي الشيطان، من املساعدة ِت تلقَّ قد أنها
يمكن ال ببساطة هذا ألن الشديد؛ التعذيب تحت حتى مطلًقا، يعرتفن ال َمن فهن النسوة
ولكنه ملتويًا، منطًقا ذلك لنا يبدو قد أجل، الشيطان. من كاملة سيطرة دون يتم أن
وكانوا الساحرات، من تخليصنا يحاولون كانوا الذين أولئك لدى كذلك يُعتَرب يكن لم
إنقاذ أجل من ذلك كل كان عليهن؛ الشيطان تأثري اختبار طريق عن لتحديدهن يسعون
العامة «العدالة أن عىل رصاحًة ينصُّ الساحرات» «مطرقة وكتاب املسيحية، الحضارة
االعرتاف كان ولذلك باعرتافها»؛ تَُدْن لم ما باملوت ساحرٍة عىل الحكم عدم تقيضبوجوب
اإلعدام، عقوبتها التي للجرائم اآلن به نلتزم ا ممَّ لإلدانة أعىل معياٌر ذلك ولعل ا. مهمٍّ

االعرتافات. انتزاع يف الرباعة بنفس لسنا بالطبع ولكننا
فبحكم الساخن؛ بالحديد املحاكمة عن الساحرات» «مطرقة يف كاشفة فقرة هناك
الساخن، بالحديد بمحاكمٍة املطاَلبة يف الحقُّ بجريمٍة متَّهم شخص ألي كان قديم، تقليد
ملسافة ساخن حديدي قضيٍب حمَل يحاول أن خاللها من للشخص يمكن كان والتي
الساحرات» «مطرقة كتاب يورد رساحه. إطالَق يعني ذلك الشخصيف نجاح كان معينة؛
األصيل بالحق حقيقية) ساحرة بأنها القرية يف معروفًة (كانت ساحرة فيها طالبَْت حالًة
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للرفض سبيل ثمة يكن لم — بذلك لها ُسِمح بالطبع الساخن، بالحديد ملحاكمٍة املثول يف
القديمة للعادة ووفًقا املطلوبة؛ املسافة ضعَفي الحديدي القضيب حمل من وتمكَّنَْت —
بمنزلة النتيجَة تلك الساحرات» «مطرقة كتاب مؤلَِّفا رأى رساحها. إطالُق حتميٍّا أصبح
لتلك الحديد حمل من تمكَّنَْت قد الساحرُة تكون أن محاًال كان إذ للعدالة؛ إجهاضخطري
ما املساعدة تلك إليها ليُسِدي بدوره الشيطان يكن ولم الشيطان، مساعدة دون املسافة
املحاكمة حق يَُعْد ولم رساحها، إطالق من بد ال كان ولكن لوالئها؛ تقديًرا ذلك يكن لم
عن الحديث من القدر بهذا َوْلنكتِف املدانات. للساحرات به ُمعرتًَفا الساخن بالحديد

الساحرات.
ما جريمٍة أي حقيقَة بأن االعرتاف خالل من املنطقي النموذج نخرق أن بمجرد
تُسِدي لن اآللهة وأن األرجح)، عىل املتهم عدا (ما شخص ألي معروفًة تكون ال قد
عندها نقف التي النقطة هي وتلك بكثرٍي، أصعَب القرار صنع مشكلة تصبح نفع؛ أي
الفصل يف وصفناه الذي لاليقني البحت التعريف يف العرشين. القرن نهاية يف ونحن
يف االجتماعية املشكلة وتكمن ال، أم مذنبًا ما متَّهٌم كان إْن بشأن اليقني يوجد الثالث،
كما حتمي، بشكل هذا ويعتمد الاليقني؛ هذا مواجهة يف الالزمة القرارات اتخاذ كيفية
هي املتحدة، الواليات يف لدينا، املستخدمة الطرق وإحدى أهدافنا. عىل دائًما، الحال هو

محلفني. هيئة عىل القضية عرض
شارملان، زمن يف مرة ألول ظهرت قد أنها فيُعتَقد غامض؛ تاريخ املحلفني لهيئات
يف استخدامها تاريخ يُعَزى ما وغالبًا النورمانديني، يد عىل إنجلرتا إىل نُِقلت قد وأنها
الحقيقة يف ولكن (١٢١٥ق.م)، كارتا ماجنا وثيقة إىل اإلنجليزية باللغة الناطقة الدول
بعض أن تعلن الوثيقة أن صحيح املحلفني. هيئات عن يشء كارتا املاجنا يف يوجد ال
قضائي. دور ذلك ولكن الجرية»، يف أمناء رجاٍل «بقسم إال تُفرض ال قد العقوبات
يُعاَقب ال قد والبارونات اإليرالت جانب من السيئ السلوك أن عىل الوثيقة نفس وتنص
هيئة أمام محاكمة وليس النظراء، تقييم قبيل من ذلك ولكن أقرانهم، خالل من إال عليه

محلفني.
ونَمْت عام، خمسمائة حوايل منذ ترسخت فقد الفكرة، هذه أصل عن النظر وبغضِّ
إىل هناك من انتقلت حيث إنجلرتا؛ إىل وصوًال القنال عربت ثم الرشقية، أوروبا يف ببطء
شعبيتها يف انحداًرا واجَهِت بعدها الوقت)، ذلك يف إنجلرتا (مستعمرات املتحدة الواليات
املحلفني هيئة محاكمات كانت هنا. وتتسع تتنامى ظلَّْت ولكنها العالم، أنحاء بقية يف
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الواليات باستثناء املتحرضة، الدول معظم يف االضمحالل وشك عىل وإما مهجورًة، إما
ذات مساهمة أطراًفا املحامني روابط وتَُعدُّ يحبونها، فاملحامون الحظ؛ التعيسة املتحدة
محاكمٍة يف الحق عىل رصاحًة ينصدستورنا التطوير. تعوق التي املرشعني هيئات يف ثقل
يف تنعقد التي املحلفني محاكمات إجمايل من باملائة و٩٠ محايدة، محلفني هيئة أمام
يعزز والذي الشائع، االعتقاد هذا من الرغم وعىل املتحدة. الواليات يف تنعقد بأرسه العالم
هيئة أمام املثول يف حقٍّ أيِّ بشأن يشء أي عىل « ينصُّ «ال الدستور فإن املدارس، يف
وهناك محايدًة. املحلفني هيئُة تكون أن فقط يُشرتط وإنما أقراننا؛ من مكوَّنة محلفني
للمتهمني يكون وأن للمجتمع، ممثلًة املحلفني هيئة تكون أن مثل الحقة أخرى اشرتاطات
الدستور. يف تَِرْد لم أيًضا االشرتاطات وتلك تحاكمهم، التي املحلفني هيئة اختيار يف دوٌر
ألف مائة عىل يزيد ما ينعقد الدستورية.) الجمعية جانب من سخرية محلَّ كانت (وربما
الرقم، هذا تقارب أخرى دولة توجد وال املتحدة؛ الواليات يف عام كلَّ محلفني محاَكمة
التي املحلفني هيئَة يختار أن ملتهم فيها يحقُّ واحدة دولًة الكتاب هذا مؤلِّف يعرف وال
يف للمحاكمة اإلعداد يف رئيًسا مكوِّنًا املناسبة املحلفني هيئة عن البحث ويَُعدُّ ستحاكمه.
الحقيقيني الهدفني هما الحقائق وتحديُد الحقيقة عن البحُث كان ولو املتحدة، الواليات
ولكن املؤلف، نظر يف الجنون قبيل من يبدو هذا فإن محلفني، هيئة أمام محاكمة ألي

محاميًا. ليس املؤلِّف هذا أن الواضح من
العقود خالل املتحدة الواليات يف املحلفني شخصية عىل وجوهري كبري تغريُّ طرأ
هي املحلفني هيئات اختيار معايريُ كانت للغاية، قريب وقت فحتى املاضية؛ القليلة
عىل قيود هناك يكن ولم الحيادية، رشط رأسها وعىل كبري، حدٍّ إىل الدستورية املعايري
النزاع. محل املوضوع عن بيشء علم عىل محلفني كانوا لو حتى أْكفاء، محلفني عن البحث
بشكل البالد)، مستوى عىل دائرًة تسعون (وعددها الفيدرالية القضائية الدوائر كانت
املعايري وكانت بها، تتواجد التي الواليات يف املعتمدة والتقاليد املمارسات تتبع عميل،
يشرتط قانونًا الكونجرس أَقرَّ ١٩٦٨ عام يف ولكن الواليات، بني كبري بشكل تختلف
كان املجتمع». من نزيه عريض قطاع من «عشوائيٍّا الفيدرالية املحلفني هيئات «اختيار»
يف لدينا أصبح ،١٩٦٩ عام من وبدءًا لذلك، الدستور؛ بنود من بنًدا وليس قانونًا، ذلك
التمثيل عىل املنظومة، بقية إىل انتَقَل ما رسعان كثريًا، أكرب تشديٌد الفيدرالية املحاكم
عمليٍّا تُعتَربان واملعرفة الكفاءة عنده صارت الذي الحد إىل املحلفني، هيئات يف املتناِسب
إقناع هي القضية أطراف من طرف كلِّ ملحاِمي املدركة املهمة إن إقصائيًة. معوقاٍت
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واضح، بشكل املحامني، مصلحة من يجعل ما للحقائق؛ رؤيتهم بصحة املحلفني هيئة
القيام يمكن َمن وأفضل خداعها، يمكن أْي إقناعها؛ يمكن محلفني هيئة هناك تكون أن
النزاع؛ محل املوضوع بفهم أو باملعرفة املشتتة غري العقول ذوو املحلفون هم بذلك معهم
أو الذكاء من األدنى الحد عن بالكاد يزيد ما يملكون الذين هؤالء الحقيقة، أردنا إذا أو
األكرب وبالعار جامعي، كأستاذ عمله بعار جهاًرا يعرتف الكتاب هذا مؤلف (إن التعليم.
عىل يُرَفض لذا — ورعونته الشباب طيش ثمن — الدكتوراه درجة عىل حصوله وهو
القضية. يف للمحامني الحقائق هذه تتضح حني املحلفني بهيئات التحاقه طلب الفور
يعتمد األمر تأكيد؛ بكل اآلَخر الطرف من رفُضه يتم الطرفني، أحد من يُرَفض لم وإْن
بالطبع املحلفني. هيئة إرباك عىل أكثر ل يعوِّ الذي األضعف القضية صاحب الطرف عىل
وقد ذلك؟) عن يعرفون ماذا ولكن العلمية، والدرجة ِللَّقب تقديرهم يف املحامون يبالغ
رْفُض للمحامني يجوز ال بأنه الدستور) يف هذا يَِرد لم أخرى (مرًة العليا املحكمة حكَمِت
يف يندرج ال التعليم ولكن الديني، االنتماء أو النوع، أو بالِعْرق، تتعلَّق ألسباب محلَّف
انحداًرا — جوهري بالفعل وهو — الجوهري ِ التغريُّ هذا نتيجُة وكانت القائمة. هذه
بعض جزئي بشكل عزَّزه السكان، من كبرية نسبة ِقبَل من باملنظومة الثقة يف كبريًا
واملدنية؛ الجنائية القضايا من كلٍّ يف عنها والدفاع تربيرها يصعب التي املحلفني قرارات
تخضع ال قد الحقيقة، بشأن نزاعاٍت واضح بشكل تحسم التي املحلفني، هيئة فقرارات
نهائية. قرارات فهي للدستور؛ وفًقا البالد، يف محكمة أي جانب من والتقييم للمراجعة
اختيار عند الحقائق وإيجاد الحيادية ي توخِّ من — االنتقالية الفرتة هذه خالل
الحدث ولكن بارزة، أحداث هناك كانت — والالمباالة املتكافئ التمثيل إىل املحلفني
وهو األمريكيني السيناتورات أحد مشهد هو الكتاب مؤلف ذاكرة يف راسًخا سيظل الذي
هذا كان البالد. يف محكمة أعىل األمريكية، العليا باملحكمة للتعيني ملرشح تأييًدا يتحدَّث
يبدو يكن فلم ذهنيٍّا؛ قاًرصا اآلن نسميه ما لكونه واسعة النتقادات تعرََّض قد املرشح
إال خادعًة)، املظاهر تكون أن املمكن من منصفني، نكون (حتى الذكاء من كبري قدر عىل
املستوى، متوسط يكون قد ح املرشَّ بأن باالعرتاف الرئيس اختيار عن داَفَع السيناتور أن
العليا. املحكمة يف التمثيَل يستحقون املتوسطون األشخاص حتى بأنه بترصيٍح أتبعه
تكون بأن املطاَلبة طريق نبدأ أن بمجرد ولكن تماًما)، مضحًكا (بل سخيًفا األمر يبدو
ليشمل الفكرة نطاق ع نوسِّ ال ملاذا املجتمع، من عريض لقطاع ممثلة محلفني هيئة أي
املؤهالت قوائم من للعديد اآلن تمتدُّ الحجة وتلك املعايري، يف ا مهمٍّ ًا تغريُّ هذا يَُعدُّ القضاة؟
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لصاحب السابق الحق عىل األولوية له وظيفٍة، عىل الحصول يف فرد كل فحق الوظيفية؛
مقابل سندفعه الذي الثمن إن للوظيفة. واألجدر األكفأ الشخص عن البحث يف العمل

ثمن. هناك سيكون ولكن بعُد، معروًفا ليس هذا
تفسري وليس النزاع، محل الحقائق لتحديد فقط بها يستعان املحلفني هيئة إن
السذاجة قبيل من أحدهم يعتقد قد األدوار. بني الحتمي التشابُك من الرغم عىل القانون،
بتحديد صلة ذات تكون لن الكتاب هذا يف كبرية أهمية أوليناها التي األهداف مسألة أن
يتَّسع الحقائق، إزاء شك هناك يكون فحني ذلك؛ اعتقاد الخطأ من ولكن الحقائق،
ما. فطريٍّ تحيٍُّز بفعل اتجاه أي يف القرار دفع ويمكن مختلفة، نتائج لظهور املجال
وقد ما، اتجاٍه يف امليل الكلمة تعنيه ما كل ولكن سيئًة، سمعًة «تحيُّز» كلمة اكتسبَْت لقد

أخرى. باعتبارات مربًرا — يكون ال أو — امليل هذا يكون
الحكم بتفضيل مجتمعيٍّا قراًرا اتخذنا اإلدانة، أو الرباءة مسألة يف املثال، سبيل عىل
االدِّعاء؛ كاهل عىل اإلثبات عبء بإلقاء ذلك فعلنا وقد الجنائية، القضايا يف اإلدانة بعدم
مدان أنت الرضائب مصلحة مع تعامالتك يف املقابل، يف إدانته. تثبت حتى بريء فاملتهم
تكون أن يجب رضائبك، قيمة بخفض تطالب كنَت فإذا براءتك؛ إثبات يمكنك حتى
املرور رشطي اتهمك وإذا كافيًا. ليس َقَسمك إن إذ ذلك؛ يف أحقيتك إلثبات ا مستِعدٍّ
القبيل، هذا من يشء أي تفعل لم أنك وأقسْمَت اإلشارة، كرس أو املقرَّرة الرسعة بتجاوز

أنت. عليك يقع فهو هو؛ كاهله عىل يقع اإلثبات عبء إن تقول أن الخيال من فإن
(وهو اإلدانة بعدم الحكم رضورة إىل الجنائية الدعاوى يف املحلفني هيئات ه نوجِّ لذا
مذنب املتهم بأن — للشك مجاًال يَدَع ال بما — االدِّعاء يقنعهم لم ما الرباءة)، عن يختلف
تعكس وهي قليًال، األمور كفة إلمالة متعمدة محاولة إال هي ما الكلمات وهذه بالفعل.
تطلق أن األفضل من أن مفاده الجريمة) ضحايا يشاركه ال غالبًا الذي األمر (وهو رأيًا
عىل املبدأ هذا انطبق وإذا بريئًا. تحبس أن عن أخرى مرة للجريمة ليعود مذنب رساح
الشارع؛ يف الناس من قلة سوى عليه يوافق فلن األفراد، ضد الشنيعة الجرائم معتادي
إن يرون كانوا ما إذا له أصدقاءَ يسأل أن الكتاب مؤلِّف حاول وقد قوانينُنا، تلك ولكْن
بالجريمة إدانته ُفَرص أن مع اغتصاب، بجريمة اتُِّهم شخص رساح إطالق يجب كان
التي الجرائم من ليست فهي قبُل؛ من الفعلة تلك ارتكبوا املغتصبني (معظم متساوية.
الشخص؛ هذا رساح يُطَلق أن بد ال وأعرافنا، لعاداتنا وفًقا العمر.) يف واحدة مرة تُقرتَف
ينفعل معقول. شك إىل بالتأكيد ضمنًا يشري ٥٠ : ٥٠ بنسبة إدانة فرصة وجود إن إذ
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لضغط، يتعرَّضون حني ولكن مواجهته، عدم لون ويفضِّ السؤال، جرَّاء من الناس معظم
الجرائم إىل وبالنسبة الجرائم. اختالف مع لإلثبات مختلفة معايري تطبيق تم لو يودُّون
يعاِود أن مرًة الجريمة ارتَكَب لشخص املرجح من يكون حيث االغتصاب، جريمة مثل
الحكم، يف للخطأ مجاٌل هناك كان لو حتى األمان، تحرِّي الناس ل يفضِّ أخرى، مرة الَكرَّة
الرحيم الجانب يستيقظ األفراد، نحو هة املوجَّ غري أْي شناعًة، األقل الجرائم حالة يف أما

التمييز. هذا بها ليس قوانيننا ولكن بداخلنا،
غري من ألن بسيطة؛ بكلمات املعقول الشك بتعريف تُلِزمنا الحالية منظومتنا إن
محكمة. قاعة يف قائمة كاحتمالية املألوف غري املفهوم هذا مثل مع تتعامل أن ر املتصوَّ
إحدى (يف واملحامني. القضاة أيدي بني يكون حني كارثة إىل ل يتحوَّ قد األمر أن والحق
يف القايض قال للشهادة، للمثول الكتاب مؤلف فيها استُدِعي التي الفيدرالية الدعاوى
املحكمة و«هذه كمراهن، َف َلترصَّ ا، مهتمٍّ كان لو ألنه باالحتمالية؛ يهتم ال إنه علنيٍة جلسٍة
اإلطاحة ْت تمَّ ما ورسعان الحال، بطبيعة سخيف تعليق هذا للمراهنات». مكانًا ليست
التي االحتمالية، عن التحدُّث عىل قدرتنا عدم ضوء يف ولكن العليا.) املحكمة ِقبَل من به
الشك حيال نفعل ماذا الشك، تحت القرار صنع عملية مع للتعاُمل املالئمة اللغة تَُعدُّ
املثقلة والكلمات الكالم، يف واملواربة اإلطناب خالل من املوضوع مع نتعامل املعقول؟
الفيلسوَف تذكَِّر معنًى. أي بال ذاته الوقت يف ولكنها املقاطع، واملتعدِّدة باالحتماالت

آنًفا. عنه ثنا تحدَّ الذي األملاني
أمًرا املعقول الشك لتعريف املناسبة الكلمات اختيار يُعتَرب املحاكم معظم يف
بعد ربما أعىل، سلطة ِقبَل من يُعتَمد بل للقايض، يُرتَك أالَّ معها يجب لدرجٍة ا مهمٍّ
للمصطلح املعتَمد التعريف نص ييل وفيما القانون. فقهاء جانب من طويلة مشاورات

األخرى: الواليات يف لنظريه مشابه وهو كاليفورنيا؛ يف

يتعلَّق يشء كلَّ ألن جائز؛ شك مجرد ليس إنه كالتايل: املعقول الشك يُعرَّف
املمكن الشك لبعض عرضٌة املعنوي، الدليل عىل ويعتمد اإلنسانية، بالشئون
بعد — املحلفني عقوُل فيها تكون التي القضية من املرحلة تلك إنه الخيايل. أو
يشعرون بأنهم القول عن معها يعجزون حالٍة يف — األدلة كلِّ واعتبار مقاَرنِة

االتهام. بحقيقة معنوي، يقني إىل تستند ملزمة، بقناعة

تمتلك أن بل متأكًِّدا، تكون أن عليك فليس كذلك؟ أَليس بالتأكيد، يعيننا التعريف هذا
محاكمة أي يف املحلفني هيئة عىل حرفيٍّا، تالوته، يجب اللغو هذا فحسب. معنويٍّا يقينًا
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املحكمة، قاعة يف االحتماالت ِذْكر عدم مقابل ندفعه الذي الثمن إنه كاليفورنيا؛ يف جنائية
املحلفني. محاكمات بنتائج التنبُّؤ استحالة أسباب أحد وهو

وهو مسلًكا، التعذيب اتخاذ يمكن األبرياء، إدانَة األحيان بعض يف أردنا إْن لذا
رساح إطالَق لنا فضَّ وإذا ظاهريٍّا. املتحرضِّ العالم يف واسع نطاٍق عىل يُماَرس يزال ال
األمرين ق نحقِّ أن يمكننا ال ولكن ما، حدٍّ إىل ذلك يف بارعة الحالية منظومتنا فإن املذنب،

مًعا.

الدقة

مواجهة يف معيَّنة قرارات اتخاذ مشكلة حول مجملها يف القرار صنع عملية تتمركز
فالشكوك كان؛ يشء أي أم املنافع، أم االحتماالت، أم الحقائق، إزاء أكان سواء الشكوك؛
مشكلة عىل أيًضا هذا ويرسي القرار. صنع يف تدخل التي العنارص مجموعة من جزء
غري والحقائق يكفي، بما فضفاضة فالقوانني — السابق الجزء يف ناقشناها التي اإلدانة
وعدم الشك يكثر حيث — صعبًة الرباءة أو اإلدانة قضية يجعل بما يكفي، بما واضحة

اليقني.
وضع مع ذاته القانون صياغة وهي الشكوك، من العديد لحسم أخرى وسيلة ثمة
صياغًة صياغته طريق عن القانون داخل اإلدانَة ن تضمِّ أن فيمكنك الذهن؛ يف التطبيق
عن بالتبعية، ذلك، تنفيذ ويمكن يمكن، ما أسهَل اإلدانة إثباُت يكون بحيث طة مبسَّ

تطبيقه. قابلية سبيل يف للقانون االجتماعي بالغرض التضحية طريق
هي الرسيعة الطرق عىل الرسعة حدود معظم أن املفرتض من املثال، سبيل عىل
لجميع رسيع طريق أي عىل آمنة رسعة توجد ال وبديهيٍّا، واألمان؛ للسالمة بدائل
معيار أيُّ يوجد ال كذلك والطريق، املرور ظروف ولجميع املركبات، ولجميع السائقني،
أوهامنا أحد من ولعل آمنة؛ الرسيعة الطرق تكون أن ينبغي كيف يحدِّد عليه متَّفق
حوادث كل عىل القضاء َالستطعنا أكرب، بجهد فقط حاولنا لو أننا العديدة السخيفة
قدر تحديد مشقة من أنفسنا إعفاء هو الوهم لذلك األسايس الغرض إن الرسيعة. الطرق
توجد ال تحقيقه. أجل من عنه للتخيلِّ استعداٍد عىل نحن وما بالفعل؛ نريده الذي األمان
قائدي كل يعلم فكما ودقيق؛ دائم بشكل خطر هو ا عمَّ آِمن هو ما تفصل محدَّدة رسعة
التحكَُّم يستطيعون ال السيارات قائدي فبعض عديدة؛ أخرى ات متغريِّ هناك السيارات،
أعىل برسعات آخرون يقود بينما الساعة، يف ميًال أربعني رسعة عىل وهي سياراتهم يف
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السماح خالل من ذلك تدِرك جميعها) ليس (ولكن الرسعة قوانني من والعديد بكثرٍي،
حدٍّ عىل وأماٍن برسعٍة يقود الواقع يف كان أنه إثبات) (ومحاولة بادِّعاء املِرسع للسائق
القانون.) أنف برغم املحكمة، يف للفوز تُذَكر فرصٌة لديك فليست ذلك؛ تحاول (ال سواء.
املنصوص تلك وهي استثناءات، أي عليها تُطبَّق ال املطلقة الرسعة حدود بعض وهناك
الحد هذا مثل بأرسها املتحدة الواليات لدى كان وقد األساسية، الرسعة قوانني يف عليها
أن صحيح عاًما. عرشين مدى عىل الساعة يف ميًال وخمسني خمسة البالغ للرسعة، املطَلق
١٩٧٤ عاَمْي العربي للنفط األول الحظر بعد البنزين عىل للحفاظ كوسيلة بدأ قد األمر
بعدها عاًما لعرشين عليه اإلبقاء تمَّ ولكن آَخر)، حظر أي هناك يكون (لن و١٩٧٥
أيُّ الواليات بعض لدى يكن لم للرسعة، القومي الحد فْرِض (قبل باألمان. تتعلَّق ألسباب
سائٍق رعونة إثبات لكن فقط. الحذر يشرتط القانون وكان اإلطالق، عىل للرسعة حدود
القانون تطبيق مسئولو ل يفضِّ ثَمَّ ومن رسعته؛ قياس من كثريًا أصعُب القيادة يف ما
ما هو الصدام، تجنُّب وليس القرار، اتخاذ تجنَُّب إن أكرب. بدرجٍة املطلقة الرسعة حدوَد

الرسعة.) حدود مسألة وراء يقف
لها تكون أن بد ال كاليفورنيا يف بأحصنة املزوَّدة غري العربات أن ذكرنا لقد
الكاملة املجموعة تركيب يتم ال فِلَم صوت؛ وكاتم الخلفية، للرؤية وَمرايا رفارف،
صوت كاتم تركيب اشرتاط من بدًال ضوضائها، عىل حدٌّ يُفَرض ال ِلَم األمان؟ لتجهيزات
ال ولكن الصوت، وكواتم والرفارف، املرايا، رؤية بإمكانك حسنًا، محدَّدة؟ فاعلية له ليس
أمامي بزجاج تقود أن واضح بشكل اآلمن غري من آَخر، وكمثال الضوضاء. رؤية يمكنك
كاليفورنيا يف مشكلًة؟ األمر يمثِّل لكي املطلوب الَحْجب قدر ما ولكن الرؤية، يحجب
متاحة كاليفورنيا فقوانني واليته؛ عن الحديث لتكراره الكتاب ملؤلف العذَر (َوْلنلتمس
قطُرها مربعٌة مساحٌة تُحَجب أن القانوني من مماثلة) قواعد لديها األخرى والواليات له،
ولكن للسائق، األقرب األمامي الزجاج من السفيل الركن جانبي أحد عىل بوصات خمُس
أن يعرف كلنا اآلَخر. الجانب عىل بوصات سبع تكون أن يمكن املحجوبة املساحة
السائقني وبعض األمامي الزجاج أنواع بعض إىل بالنسبة بوصات، خمُس قطُره مربًعا
قامة ذو سائق بينما للرؤية، بالًغا حجبًا يسبِّب الِقَرص)، البالغة القامة ذوي سيما (ال
هذه عىل القانون ولكن األمامي، الزجاج من الجزء ذلك حتى يلحظ ال للغاية طويلة
يحمل أنه من الرغم عىل املحكمة، يف قراٍر اتخاذَ يتجنَّب فهو تطبيقه؛ يسهل الصياغة

املزعوم. بغرضه محدودة صلًة
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تطبيقها، عملية لتسهيل مصاغة وقواعَد قواننَي القانون كتب كل يف املرء سيجد
الواقع يف يَُعدُّ والذي والخطأ، الصواب بني الفاصل للخط قاطعًة حدوًدا بذلك رًة موفِّ
لوكاالت يسلم الواقع يف ألنه ديمقراطية؛ ألي جوهريٍّا رضًرا هذا يحمل للغاية. ضبابيٍّا
أنه كما القضائية، للمنظومة تئول أن ينبغي التي القرار صنع عملية القانون تطبيق
ميًال والخمسني الخمسة حدِّ تطبيق ُعْمر من األخرية األشهر خالل ففي التمييز. يعزِّز
أن يعني هذا وكان بالكاد، إال للقانون يمتثل سائق أيُّ هناك يكن لم الساعة، يف
لتفضيالتهم وفًقا عليه، القانون لتطبيق سائق أو سيارة أي اختيار الرشطة بإمكان
تحديًدا أنهم الصغرية الرياضية السيارات سائقي بني جيًدا املعروف ومن الخاصة.
والسائقني الشباب السيارات قائدي شأن شأنهم للقانون، التمييزي للتطبيق عرضة

برَّاقة. ألوان ذات سيارات يقودون الذي
التخاذ الحاجة من بالفعل تقلِّل مدروسة، غري كانت مهما الدقيقة، القوانني ولكن

مخرج. بمنزلة إنها القانون؛ يف قرار

دة معقَّ أمور

اختبار مثل الشكل، يف بسيطة ولكنها أهميتها، لها الرباءة أو اإلدانة مثل أموًرا إن
تعاُقد هناك كان هل كذلك؛ تكون ال القانونية املسائل بعض ولكنَّ والخطأ، الصواب
عن الرئة رسطان من النوع هذا نتج هل املبيدات؟ من خطورة هناك هل صحيح؟
كانت هل الفيضان؟ نتيجة كان انهياره أن أم رديئًا، الجرس تصميم كان هل التدخني؟
هيئات تتخذ وهكذا. الحب؟ عيد يف الشوكوالتة تناول يف لإلفراط نتيجًة الثآليل هذه
يف كبرية، متعًة األمر هذا يف املحامون ويجد أيًضا، األمور تلك يف مهمًة قراراٍت املحلفني
مساعدة هي محاٍم أي مهمة أن املحرتمون املحامون يخربك سوف فيها. يحدث مرة كل
يتخذون الذين املحامني ولكنَّ كانت، أينما الحقيقة رؤية عىل املحكمة أو املحلفني هيئة
املحامني معظم وسيخربك قريب؛ ا عمَّ العمالء قلة من سيعانون لهم، رئيًسا هدًفا هذا من
وهو ممكن، نحٍو أفضل عىل لهم يدفعون الذين العمالء تمثيل هو الحقيقي التزامهم أن
غايًة أموًرا تتضمن املحلفون فيها يفصل التي النزاعات وبعض تماًما. مختلف هدف
أم القايض، أم املحامي، أكان سواء — املحكمة قاعة يف أحد ال أنه لدرجة التعقيد، يف
محتمل محلف (أي باملوضوع. مسبقة معرفة أي ولديه األمَر يتناول — املحلفني هيئة
يؤدِّي ما هو الغطرسة من نوًعا إن رفضه.) سيتم ما رسعان املهارات، هذه مثل لديه
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بشأن العليا للمحكمة تاريخي حكٍم يف ١٩٩٣ عام يف مقدًَّسا صار (الذي االعتقاد إىل
مع مسئول بشكل التعامل عىل القدرة لديه قاٍض أي بأن املخدرات) أنواع أحد آثار
املحلفني، أو املحامني عن يشء أيَّ العليا املحكمة تذكر لم طريقه. يف يأتي موضوع أي
الحياة يف محامون هم قضاة، من مؤلَّفة الحكم هذا كتبت التي املحكمة أن جانب إىل

الواقعية.
الرائع الكتاب (انظر هنا املناقشة يف ه حقَّ نَِفيَُه أْن نستطيع ال طويل موضوع إنه
الكتابة يف ق التعمُّ إغراء إن املوضوع). جوهر عىل لالطِّالع هوبر بيرت تأليف جاليليو»، «ثأر
العلمية، األدلة صالحية عىل العديدة التجارب تينييس، والية يف سكوبس محاكمة هائل:
وما األسبستوس، النووي، الحمض دليل الطائرات، حوادث الرسطان، عالجات الفلورة،
والقانون الحكومة تتضمن التي دة املعقَّ بالقضايا املتعلِّقة القرار صنع وعمليُة ذلك. إىل

واستمتع. هوبر، كتاب اقرأ فوضوية. عمليٌة
تعنيه وما بالفعل، د معقَّ فهو ًدا، معقَّ ما موضوٌع كان إذا أنه يف املشكلة تكمن
بسيطة، كلمات يف رشحه إمكانية عدم يعني ما البسيط؛ باألمر ليس أنه هو هنا الكلمة
الفيزياء يف أستاذًا الكتاب هذا مؤلف كان لقد للمعرفة. ومتلهف ب متأهِّ ِلمستمٍع حتى
املواد من ليست الفيزياء أن املبارشة العملية التجربة واقع من ويَعرف حياته، ملعظم
تدريسها تحاِول أنك تخيَّْل ولكن الظروف؛ أفضل تحت حتى تدريسها، يسهل التي
ال التي األشياء وتحريف تقوله، يشء كل ودحض تفنيد مهمته شخص به فصٍل يف
بأن الطالب عىل واإللحاح منك، اشمئزازه إخفاء وعدم عقاب، دون والكذب يدحضها،
من فصٍل أمام يجري هذا كل بالكسوف؛ للتنبُّؤ أفضل طريقة مثًال، الشاي، أوراق
اآلراء بإعطاء توجيههم وتمَّ لديهم، مسبقة خلفية وجود لعدم خصيىص اختريوا الطالب
يخنة تُصنَع مثلما متوازنة، مناقشة كهذا حدٍث عىل نطلق (أحيانًا الثَِّقل. نفَس املضادة
منظومًة الترشيعية مجالسنا يف لدينا إن واحد.) وأرنب واحد بحصان واألرنب الحصان
من ضئيًال ولو قدٍر تحت األمور لوضع والتوازنات الضوابط من يكفي بما معرقلة
مشاهد لدينا الترشيعية، املجالس يف (حتى املحاكم. يف لهذا وجود ال ولكن السيطرة،
الفصل يف ذكرناه الذي ١٨٩٧ عام قانوَن يمرِّر يكاد وهو الترشيعي إنديانا والية مجلس
التي والقرارات سكوبس، القرد محاكمة عن أسَفَر الذي تينييس وقانون عرش، الرابع
أنجلوس لوس فيها بما — واملدن الواليات من عدد ألي الحاكمة الهيئات جانب من تُتََّخذ
األمر يُعَزى الحاالت هذه بعض ويف الحظ. التعساء ألطفالهم الفلورة فوائد إلنكار —
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يكون ال أخرى حاالت ويف متعلِّمني، غري سون متحمِّ أشخاص يبذلها التي الفعالة للجهود
أحد.) من مساعدة دونما للمهمة تتصدَّى الترشيعية فاملجالس رضوريٍّا؛ حتى هذا

أن لفكرة مكرَّسة جمعية وجود تخيَّْل لذا املسطحة؛ لألرض جمعية هناك تزال ال
أن الطالب تعليم من املدارس ملنع دعوى ترفع قد الجمعية هذه مثل إن .٥ = ٢ + ٢
بديلة، احتمالية لها نظرية» «مجرد ک بتقديمها ومطالبتها حقيقة، وكأنها ٤ = ٢ + ٢
شك بال كانوا وقد لدراستها؛ مساويًا وقتًا تستحق احتمالية وهي ،٥ = ٢ + ٢ أن وهي
يبدو (هل واألفكار. العقائد غرس وليس التعليم، هو مدرسة أي من الهدف إن سيقولون
إيجاد الصعب من يكون لن والتطور.) الخلق نظرية مع الحال هي تلك مألوًفا؟ هذا كلُّ
٢ + ٢ أن لفكرة مؤيد موقف التخاذ استعداٍد عىل خبري، حتى أو ما، مكاٍن يف مرجع
وقرار مختلفة. وأتعاب الخربة، من مختلفة بمستويات الخرباء (يأتي .٥ ا حقٍّ تساوي
نوعية اختيار للقايضيف واسًعا مجاًال أعطى آنًفا ذكرناه الذي ١٩٩٣ عام العليا املحكمة
إنجييل مرجع هناك الدائرة محيط قضية يف املحكمة. يف بها املسموح الخبري شهادة
لباي، املقرتحة إنديانا كقيمة خاطئًا ليس اقرتاح وهو القطر؛ أضعاف بثالثة يقدِّره
يستدعي ،٢ + ٢ مسألة عن الخيايل السيناريو هذا يف لذا، ا.) جدٍّ خاطئًا يظلُّ ولكنه
ليدور إي)، د. ه (لنَسمِّ للمنصة برنستون من معروًفا وفيزياء رياضيات عاِلَم الدفاُع

التايل: الحوار

مرة؟ ألول أربعة تساوي اثنني زائد اثنني بأن لالعتقاد ْلَت توصَّ متى دكتور،
طفًال. كنُت منذ عرفتُها لقد أوه،

دون وتتقبَّلها تصدِّقهم، بأن فقط أخربوك أم معلِّموك، لك أثبَتَها هل
إثبات؟

فحني االبتدائية؛ املدرسة يف األمور هذه مثل إثبات السهل من ليس حسنًا،
للحفظ. األشياء بعض تحتاج الرياضيات، دراسة يف تبدأ

معلِّميهم؟ من تعلَّموها وهل فحسب. بها تترشَّ جعلوك فقد إذن
الغري. عن منقولة أقاويل مجرد تلك اعرتاض،

خبريًا. بصفته الشاهد يعرفه بما التِزْم االعرتاض. قبول تم
البديلة؟ النظريات عن معلِّموك أخربك هل دكتور، يا حسنًا
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عليها يُطَلق أن تستحق بديلة نظريات توجد ال الغضب) (يتملَّكه كال
األساس. من نظريات

عكس يعتقدون أفاضل أناًسا هناك ألن اليوم هنا فنحن دكتور، يا اهدأ
أيًضا. حقوق ولهم ذلك،

مضلَّلون. ألنهم أجلهم؛ من باألسف أشعر
يمكنك فهل الحد، هذا إىل نفسك من واثًقا كنَت إذا دكتور، يا إذن حسنًا،
فنحن أربعة؟ تساوي اثنني زائد اثنني أن هذه الفاضلة املحلفني لهيئة تثبت أن

ذلك. إثبات تحاول نسمعك أن نودُّ جميًعا
به تُستخَدم الذي بالشكل الرياضيات يف «إثبات» كلمة نستخدم ال نحن

املحكمة. يف
بديهيات عن قبُل من سمعَت هل دكتور، يا حسنًا تفعل. أن يمكنك ال إذن

بيانو؟
الرياضية للمنظومة األساَس تشكِّل البديهيات من مجموعة إنها بالطبع،

الطبيعية. لألعداد
اثنني زائد اثنني الغريبة الفكرة بأن القول يمكن إذن دكتور، يا رائع

عليها؟ تعتمد أربعة تساوي
أجل. منها، تنطلق أن يمكن حسنًا،

صاغية. آذان كلهم املحلفني؟ لهيئة البديهيات تلك إثبات يمكنك وهل
… تعني إثبات كلمة أن قبُل من أخربتَُك لقد

املزعومة؟ البديهيات تلك بيانو أثبََت وهل دكتور، يا أجل أجل،
االفرتاضات هي فالبديهيات تُثبَت؛ ال والبديهيات بديهيات، إنها ال، بالطبع

نظريات. إثبات أجل من تضعها التي
افرتاضات، محض جميًعا لكنها أبرياء، ألطفال هذا كلَّ تدرِّس أنت فهمُت؛

إثباتها؟ تستطيع وال
أعصابك. تماَلْك املطرقة، تلك أنزل دكتور، دكتور، [القايض]:

كيميائيٌة موادُّ كانت ما إذا بشأن فالتساؤالت تعتقد؛ قد كما ُمستبَعًدا ليس األمر إن
كان ما إذا أو النووي، الحمض أدلة تفسري ينبغي كيف أو الرسطان، «تسبِّب» معيَّنة
تحت محلفني هيئات تحسمها كلها التصميم؛ إىل أم املواد إىل يُعَزى ما إنشائيٌّ انهياٌر
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الستئصال جرَّاٍح اختياِر يف كما — لنا حقيقية أهمية األمر يمثِّل وأينما مشابهة. ظروف
ليس ولكن الخربة، أجل من الديمقراطية عن للتخيلِّ نميل فإننا — ملتهبة دودية زائدة

املحلفني. هيئة محاكمات يف
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سبق ملا إعادة

يتَّخذها التي البسيطة القرارات من يبدأ سوف الكتاب أن البداية يف ذكرنا نحن؟ أين إذن
فيها نعرف ال التي املجاالت ثم املجموعات، بمشكالت مروًرا الحقائق، بكلِّ علٍم عىل فرٌد
باألمر. املعنيِّني لألفراد أو بأكمله، للمجتمع مثىل قرارات التخاذ متَّسقة طرٍق أيَّ ببساطٍة
بالحكم الخاصة القضايا وكل األوىل، الفئة تحت بها بدأنا التي املواَعدة لعبة تندرج
هذه كلِّ بني املشرتكة السمات بعض عىل التأكيَد حاولنا ولكننا األخرية، الفئة ضمن تقع
إننا إذ بذلك؛ القيام قليًال املخاَطرة (من رسدها. إعادة املفيد من يكون وقد املشكالت،
اللقم فيه صارت الذي العرص هذا يف سيما ال الحياة، تبسيط يف للمبالغة نميل جميًعا
بديًال الكتب ومراجعات للتاريخ، بديًال الوثائقية والدراما األخبار، لنرشة بديًال الصوتية

للكتاب. ملخٌص هو سييل ما أن تعتقد أن ينبغي ال لذا للكتب.)
ترغب ما البداية من تتبنيَّ لم ما املستحيل من رضٌب عقالنية قرارات اتخاذ إن
حدٍّ عىل والجماعية الفردية القرارات عىل هذا ويرسي تجنُّبه، يف ترغب وما تحقيقه، يف

األخرية. إىل بالنسبة أصعَب األمُر يكون أن بديهيٍّا كان وإْن سواء،
وتقرن النقصان، أو بالزيادة املحتملة، النتائج عىل قيمًة تُضِفي أن أيًضا أمكنك إذا
إليه تحتاج ما كلَّ يمنحك املزيج هذا فإن معيَّنة، بنتيجة الخاصة باألرجحيات الِقيَم تلك

عقالني. قرار التخاذ
(والعكس خطؤه يتَِّضح أن يمكن صلبة أرضية عىل يقف الذي العقالني القرار حتى
ساَرِت إذا الذات احتقار أو بالذنب الشعور يف لالنغماس سبٌب يوجد ال لذا بالعكس)؛
غري فهي مؤكَّدة، غريَ ما نتيجٌة كانت فإن ع؛ متوقَّ غري بشكل خاطئ اتجاه يف األموُر
خاطْرَت إذا تخرس ا ممَّ أكثر تفوز وسوف املخاطرة؛ هو فعله يمكنك ما وكلُّ مؤكَّدة،

بذكاء.
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منه؛ املستفيدين عن القرار صنَّاع فْصُل سيئة قراراٍت التخاذ األكيدة الطُُّرق من
وهيئات رضائب، بال التمثيل يف كما التعبري، جاز إذا لهم، املقرَّر عن املقرِّرين فصل أْي
بصالح اهتمامهم بشأن متعالم بأسلوب يتحدَّثون الناس أن من الرغم وعىل املحلفني.
أي يتكبَّدوا أن دون إبداؤه يمكن حني ُصَوره أوضح يف يتجىلَّ االهتمام هذا فإن املجتمع،

خجًال. يتوارى نجده مزعجة، تكاليف لإليثار تكون حني لكن شخصية، تكلفة
وكلما ما؛ مستًوى عىل االحتمالية فهم من نوًعا يستلزم العقالني القرار صنع إن

الصعوبة. بهذه ليس عليه والتمرُّس أفضل، ذلك كان الفهم، ازداد
الفردية، القرارات من بالعقالنية صبغها يف جوهريٍّا أصعَب الجماعية القرارات تَُعدُّ
توجد وال والخداع، للتالعب الجماعي القرار صنع عملية آليات يف كبري مجال وهناك
أخرى. من للمرض مقاَومًة أكثر وسائل هناك ولكن هذا، من محصنة انتخابية وسيلة
من تخلو جماعي، تفضيل إىل الفردية التفضيالت لرتجمة ُمقِنعة طريقة توجد ال
فإن لذا جدال؛ بال صحيحة وهي أرو، نظرية فحوى هو هذا فيها؛ املرغوب غري العواقب
يرتتَّب التي تلك هي موقف أي يف مرغوبيًة األكثر والطريقة عيوبًا، تصويٍت وسيلِة لكلِّ

الرضر. من ممكن قدٍر أقلُّ عيوبها عىل
عىل الحصول تستهدف التي الجماعية القراراُت تكون أن بالرضورة صحيًحا ليس
شخًصا ثمة أن أيًضا وليسصحيًحا ؛ ككلٍّ للمجتمع أو لألغلبية، نفع ذاَت األغلبية موافقة
بذلك والقيام ذلك، عكَس تعلِّمنا فاملدارس الجوهرية؛ املشكلة لتلك ُمرضيًا حالٍّ يعرف
ليست بأنها تتظاهر أن من مشكالتك تعرف أن لك وخريٌ تماًما، عكسية نتائج يعطي

بذلك. يخربك أن يمكنه نفيس طبيب وأي موجودًة؛
هو فرد كلِّ سلوك يف املتحكِّم كان إذا بأنه تقيض التي األكذوبة أن املؤكد من
تكون أن تعدو ال للمجتمع؛ إيجابية النتيجة تكون فسوف املستنرية الشخصية املصلحة
املصلحة لنتائج تمويه بمنزلة تعمل أكذوبة أنها أيًضا املؤسف ومن أكذوبة، مجرد

املستنرية. غري الشخصية
الخاصة، قراراتنا صنع عملية داخل طريَقها تجد األفكار هذه أن من الرغم وعىل
الخاطئ االفرتاض عىل مرتكزًة تبدو العامة سياساتنا من الكثري فإن عميق، مستًوى عىل

الصحة. من أساس له سبق ا ممَّ يشء ال بأنه
تام بشكل ُمْرٍض شكٍل أيَّ بعُد البرشي الجنس يخرتع لم لذلك، مالزمة وكنتيجة
أن تزعم التي والخرافة الجميع؛ مصلحة يف يصبُّ جماعي قرار صنع صورة يف للحكم،
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ال أننا فحقيقة أخرى؛ أكذوبة مجرد هي االخرتاع لذلك تجسيٌد بنا الخاص الحكم نظام
الزعم. ذلك صحِة إثباَت تعني ال أقرب أخرى صورة أيَّ نعرف

تختار أو املالية، األوراق سوق يف تستثمر أو رياضًة، تمارس أو تقامر، أن أردَت إذا
تفعل. ما تعرف أن املفيد فمن حربًا؛ تُشِعل أو حياٍة، رشيَك

باملعرفة، ن يتحسَّ أن يمكن املجاالت، كل ويف املستويات، جميع عىل القرار، صنع إن
تكونوا أن أيًضا ونرجو املعرفة، تلك يف قليًال ولو ساَهَم قد الكتاب هذا يكون أن ونرجو

بقراءته. استمتعتم قد
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