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وتقدير شكر

َمحمل عىل يأخذها لم إذاعي لربنامٍج فكرًة بوصفه بيتزا وجبة تناول أثناء الكتاب هذا ُولِد
مر وعىل اإلذاعة؟» عىل «األرقام؟ يقول: األغلبية حال لسان كان فقد القليلون. إال الِجد
يس بي بي محطة عىل له مكانًا الربنامج وجد وخيالهم، القليلني أولئك وبتشجيع السنني،
جذب فقد باهرة. امُلستمعني أفعال ردود وكانت ِلس». أور «مور اسم تحت ٤ راديو
البهجة، عىل يبعث نحٍو عىل معه ويتفاعلون بشغف، يُتابعونه ُمتزايًدا، جمهوًرا الربنامج
ودعمته حافة، الصِّ يف البعض وقلَّده إلكرتوني، موقٌع له وأُنشئ املليون. عددهم ناَهز وقد
الصحفيني تدريب من جزءًا وأصبح النارشين، باهتمام وحِظي بحماس، املفتوحة الجامعة
صورة آخَر يكون أال نأُمل الذي الكتاب، هذا إىل ل تحوَّ وأخريًا الربيطانية، اإلذاعة هيئة يف

ُمحتواه. فيها يظهر
ونيكوال املخاطرة، خاضت التي ٤ راديو يس بي بي محطة ُمديرة هي بودن هيلني
داميزير، مارك وظيفتها يف هيلني وخلف بدايته. منذ الحازم الربنامج محرِّر هو مايريك
الشكر. بجزيل هؤالء لكلِّ نَِدين ِلس». أور «مور برنامج عي ُمشجِّ أهمَّ أصبح بأن وسِعدنا
لو كما بالربنامج مرُّوا الذين املوهوبني الصحفيني بعض مع بالعمل الحظ وحاَلفنا
يُذيعون وهم البسمة عنهم تمِض ولم مَضوا ثم وبسمة، طاقًة عليه فأضَفوا دوَّاًرا، بابًا كان
يف الواردة األمثلة بعض إليه استنَدت أساًسا كانت تقاريرهم بعض تجِربتهم. لآلخرين
وإنجريد رورس، وآدم كرايتون، وبن رافايل، وأنا جالنفيل، لجو الشكر جزيل الكتاب. هذا
أوكيف، وبول أليكساندر، وروث فرانك، وجيم أوجونالبي، ومايو أليسرت، ماك وسام هاسلر،
وودز، وبيشيا جيفرز بريني الشخصيَّني وُمساعَدينا واطسون، وزيال فادون، وريتشارد
فضًال القيمة. عظيَم الدوام عىل املتَِّقد ذكاؤه كان الذي باون، إنز إىل خاص بشكٍر ه ونتوجَّ
وموظَّفو االستوديو، ُمديرو منهم ،٤ وراديو أفريز كارنت راديو محطَّتَي يف ُكثُر آخرين عن
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فيما وقتنا إمضاء من مكَّنانا رزينة واحرتافيًة إبداًعا أبَدوا فقد الوحدات؛ ودعم اإلنرتنت
إىل موصول الشكر جيِّد. محتًوى إىل الوصول يف طاقتنا أقىص باذلني منا، مطلوبًا كان
وامُلراجعني اآلَخرين الزمالء من والكثري ليفينسون وهيو كاسباري، وأندرو ويليامز، جوين
إلينا، استمعوا الذين اآلالف ومئات راَسلونا، الذين األشخاص من للمئات وكذلك الُكرماء،

بأخرى. أو بطريقة تحفيزنا يف دور جميًعا لهم كان الذين
الربنامج؛ يف مباًرشا إسهاًما آخرون وأسَهم األشخاص، مئات مع مقابالت اآلن أجَريت
واحًدا نخصَّ أن العدل من يكون لن لذا الكتاب. هذا يف وردت التي أفكارنا يف ثَم ومن

شكرنا. خالص ون يستحقُّ فكلُّهم سني. واملتحمِّ الحكماء هؤالء صفوف من بعينه
الذي والنُّصح والتعليقات الكبرية املساعدة عىل خاص امتناٍن عن نُعِرب أن ونودُّ
الجامعة يف اآلَخرين ونشكر ُمخِلص، ناقد خري كان فقد ماكونواي؛ كيفن من يناه تلقَّ
وجوين توماس، وريتشل إيستواي، وروب راني، ومايكل جويس، هيلني وأيًضا املفتوحة،

َعون. من قدَّمتْه ما عىل بارتون كاثرين وكذلك هامبلني، وريتشارد بيفان،
البارعني، زمالئه وكل دوًما، الذكاء الحادِّ بوكس، بروفايل من فرانكلني أندرو وإىل
صناعة إىل اإلنسانيَّ والطابع املتعة يُْضفون الذين وآخرون، وتريفور وبيني روث فيهم بمن

أخرى. مرًة نشُكركم أطوارنا. بغرابة نُجهدهم عندما حتى النرش،
وأفكار حب من قدَّموه ما عىل وجوليا وروزي، وكيت، وكيتي، كاثرين، نشُكر وأخريًا

ومشاركة. ودعم
كلها. اكتشافها يف ننجح لم أننا نعلم لكنَّنا امُلستطاع، قدر األخطاء تجنُّب حاَولنا
رسائل ي تلقِّ إىل ونتطلع األوىل، الطبعة يف اكتشفوها الذين لُقرَّائنا للغاية ُممتنُّون ونحن

ًما. مقدَّ لكم شكًرا منها. املزيد يكتشفون ممن
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اجلديدة الطبعة عن مالحظة

األصلية، الطبعة يف وَرد الذي املحتوى معظم عىل حة واملنقَّ املمتدَّة الطبعة هذه تحتوي
اململكة أن تُبنيِّ قليلة أمثلٌة «منها الجديدة األمثلة من والعديد جديد، فصٍل إىل باإلضافة
وبعضالِخدع بِشًعا»، استخداًما األرقام فيها تُستخَدم ثقافٌة بها التي وحدها ليست املتَِّحدة
أوَرْدنا وأخريًا التجِربة، عىل ِبناءً ذلك» «نأُمل صقلُها جرى قديمٌة وأخرى الجديدة، والُحجج
جديدة؛ أطروحة بتقديم أيًضا لنا تسمح الطبعة وهذه النهاية. يف رسيعة مراجعٍة قائمَة
يتناول باعتباره إليه يُنَظر أال فاألفضل األرقام، استخدام لطريقة الكتاب تناول رغم أنه
تُصاِدفنا التي فاألرقام ذاتها. حد يف األرقام عىل يركِّز ال بالتأكيد فهو اإلطالق؛ عىل األرقام
يف غايًة ال لغاية، وسيلًة تكون ما دائًما هنا، بالدراسة تناَولناه الذي النوع وهي يوم، كل

للحياة. األفضل الَفهم فهي الغاية أما ذاتها، حدِّ

ديلنوت وأندرو بالستالند مايكل
٢٠٠٨ أبريل





مقدمة

لعالم الشائعة اللغة — أبَينا أم شئنا — إنها باألرقام. والحياة والسياسة األخبار تَزَخر
عىل الغَلبة لها تبدو ما وكثريًا وعرصية، رسيعة فهي السيادة. له تُكن ثْها يتحدَّ ومن اليوم،

الحقيقة.
وتُرعب إنارتها، من بدًال العقول تُرِبك فقد مكروهة. أيًضا أنها نجد نفِسها، ولألسباب
املطاف. نهاية يف للرِّيبة محالٍّ وتصبح استخدامها يُساء ما وكثريًا إرشادها، من النفوسبدًال
طريقنا س نتلمَّ كيف ُمخيف. غموٌض ه يلفُّ التحول، دائم الوقع، شديد دوٌر ولألرقام

إذن؟ خاللها
… اسرتِخ أوًال:

هيَّأتْنا الشخصية تَجاِربنا تُصدِّق؛ ال أو وصدِّق نَعَلمه. أننا نظنُّ مما أكثَر نَعَلم جميعنا
عىل ليس الكتاب؛ هذا عليه ينبني الذي األسايس املبدأ هو هذا بديعة. تهيئًة األرقام لفهم
بالفعل. يَعلمونه ما قْدَر أدَركوا إذا فقط ازدراء، يف يمتعضوا أن وال خوًفا يرتعدوا أن الُقرَّاء
أن شك ال إدراكنا. عىل َعصيَّني وتعقيده اتِّساعه لنا َلبدا ولوالها العالم، تُفِهمنا األرقام
استُخدمت إن هذا املهام. بعض ويف األحيان، بعض يف لنفعها مثيل ال لكن حدوَدها، لها

الصحيح. النحو عىل
فليس التالية، السطور ستحمله الذي والفضائح الخداع من الوفري املخزون ورغم
َلعينة، وأكاذيَب عادية، أكاذيَب اإلحصائيات تحمل ذاتها. حد يف األرقام يف نقدح الغرضأن
به تُحاجج ما كل عن التخيلِّ يستتبعه ذلك ألن الحل. ليس األرقام احتقار لكن مؤكَّد، هذا

الُكره. أو الحب إىل يدفعك سبٍب كلِّ يف ويطعن االجتماع، أو االقتصاد أو السياسة يف
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كشف عىل ذلك سبيل يف نقترص ولن الواقع، أرض إىل األرقام نُعيد أن هنا ها هدفنا
وتواريخ امُلخاِدعة، البيانية والرسوم امُلتكرِّر، كالعدِّ — العام املجال يف املستخَدمة الخدع
من النوع هذا عن سابقة تقارير كَشَفت فقد — امُلضِحكة واملقاييس امُلغِرضة، البداية
االعتماد عىل وال القادمة؛ الحكايات يف القارئَ سيَبَهر ما هناك أن من الرغم عىل الخداع،
ذلك من بدًال ولكننا رائعة. تكون ما كثريًا أنها رغم الغريبة، اإلحصائية األساليب عىل
ز واملحفِّ الخربات من واملستَمدُّ الشخيص، منها — الحياة من صوًرا أمكن كلَّما سنَعِرض
جميًعا لدينا بالفعل، يَدينا بني يشء كل مبارشًة. املهمة األمور جوهر يف لنخوَض — للخيال
هذا أن ونرى األرقام. عمل كيفيَة تحكم التي باملبادئ األسايس اإلملام من كبري قدٌر بالفعل
ُمستغلًقا. لغًزا إليهم بالنسبة الرياضيات كانت من حتى منه بقدٍر يُشاِرك أن يمكن اإلملام
ة. امُللحَّ األسئلة عن اإلجابة يف تُساعد البسيطة فاألرقام التفاهة؛ تعني ال البساطة لكن
ومن الغنيُّ هو من عليهم؟ ة املستَحقَّ والدُّيون الناس يَجنيه الذي الدَّخل قْدَر نعلم هل
من األمر؟ حقيقة يف شيئًا الحكومة بها َدت تعهَّ التي النفقات تلك تُساوي هل الفقري؟ هو
تُنِقذ هل صادقة؟ الدوري جداول وهل الحكومة؟ أهداف عىل ِبناءً سيموت ومن سيعيش
امُلراِهقني، جرائم يرُصد الذي املسح ذلك عن ماذا الناس؟ حياَة الرسعة مراقبة كامريات
الالتي النساء عىل الخطر زيادة أو اليشء، هذا يفعلون الذين أشخاص األربعة من الواحد
بفريوسنقص اإلصابة وحاالت العراق، وقتىلحرب م، والتضخُّ املائة، يف ٦ بنسبة ذاك يَفعلَن
وخطر السمكية، الثروة مخزون وتراُجع وآَخر، بلد بني واملقارنة «اإليدز»، املكتَسبة املناعة
الوطنية، ة الصحَّ خدمة وميزانية املوقوتة، التقاعد معاشات وقنبلة بالرسطان، اإلصابة
االحرتار عات وتوقُّ املتحدة، اململكة وديون الثالث، العالم وديون االنتظار، وأوقات والَهدر،
وتنبؤات، وكميات، قياسات، فيه ليس موضوًعا األيام هذه املرءُ يجد أن ينُدر العاملي؟
ما وكثريًا مكان، كل يف وهي شكل؛ كلِّ عىل أرقام … وأهداف وإحصاءات، وتصنيفات،

جيًدا. نفهمها أن فعلينا ممكن، قدٍر بأقلِّ ولو ِحيالها، جادِّين كنا فإذا فيها. يُطَعن
يف الثقة عدم الناس من الكثري يستسهل ولذا ُمتغطِرسني. اد بنُقَّ االستعانة يعني وهذا
الُكتاب أحُد أخربَنا عندما َفهمها. محاولة من بدًال شأنها من التقليل إىل ويميلون أرقام، أي
ولم يفهمها لم أنه والحقيقة — عليها وشكَرنا أرقام من سِمع بما اكتفى قد أنه البارزين
ك تمسَّ خوفه. يسرت ِقناًعا إال ليس اعرتاضه أن لنا بدا — فهمها محاولة إىل يدعوه سببًا يَر
أن إال منه كان فما مبعثرة، موثقٍة إحصائياٍت من بالفعل لديه كان بما أو املسبقة بأفكاره
يدفع الترصف وهذا صفوه. يُعكر ما منها يتبني أن خشيَة الحائط؛ ُعْرض باألدلة رضب
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وبذلك ُمبَهمة؛ وأخباٍر سيئة، وحكوماٍت خاطئة، سياساٍت عن يُسِفر عندما الجميُع ثمنَه
الناس. حياة وتفُسد الُفَرص، تُهَدر

الكاملة الحقيقة األرقام ح تُوضِّ لم إذا بأنه القول وهو آخر، تحدٍّ مواجهة بنا ويجُدر
عاٍت توقُّ األذهان يف يغرس القول وهذا آراءً. كونها تَْعدو ال جميًعا فإنها ُمباًرشا، توضيًحا
األرقام بعض أن منها نني ُمتيقِّ قولها يُمِكننا التي القليلة األشياء من عنها. معقولة غريَ
الحياة ترُك عليهم كان فُربَّما اليقني عن يبحثون من أما خاطئة. الكتاب هذا يف الواردة
رقم من وما األرقام، لعالم استكشافهم يف بتؤدة يَْخطون فالجميع ظهورهم. وراء الواقعية

األرقام. وال هكذا، ليست فالحياة الفور؛ عىل يعلمه َمن مدارك يُنري
الصارخ، االختزال من نوع عىل اإلحصاءات عىل امُلنكبِّني امُلحاِسبني آخرون يلوم
بعُض هذا لرأيهم وتكون اسيَّتهم. وحسَّ أذهانهم ة بِحدَّ علًما غريهم يفوقون أنهم ويعتقدون
معظم إن ُمكافئة. أخرى أحياٍن يف يتفوق امُلعاِكس الرأَي أن غري بعضاألحيان، يف الوجاهة
فقد — بيانات صورة يف الحياة لتلخيص إنسانية محاولة أي حدود يُدِركون اإلحصائيِّني
للحقائق، الجافِّ التجميع عن يكون ما أبعُد فاإلحصاء حال. أي عىل بأنفسهم، ذلك حاَولوا
وأغلُب األهمية، يف آخر علم أيُّ يفوقه وال اإلمكان. قْدَر الحقائق َفهم محاولة علم هو وإنما
عىل األرقام فون يتلقَّ الذين اآلخرين لكن فذَّة. عبقرية ذَوو ُمستكِشفون فيه صني امُلتخصِّ
وعِيهم. من سذاجتُهم تخصم من هم الزائدة، بثِقتهم أو بغطرستهم ُمتأثِّرين هًدى، غري

من األرقام وتقديس جانب، من والخوف االرتياب النقيضني؛ عن نمتنع أن إذن علينا
كثري. ِفعَله نستطيع وما نستطيع. ما فعل يف وْلنَرشع اآلخر، الجانب

جانب يف بالفعل ويفهمونه الجميع يستخدمه الكتاب هذا تَي دفَّ بني سريُِد ما معظم
املثال، سبيل فعىل بالفعل. األفكار ونفهم املبادئ، نُطبِّق فجميعنا حياتهم؛ جوانب من
وملا للبحر، ُمرتفًعا ا مدٍّ فيحسبها كبرية موجًة املرء يرى أن الُحمق من أنه نُدِرك كلنا
كامريات بأن القائلة اآلراء نُحلِّل أن يُمِكننا — نُدركه أننا يُفاجئنا وقد — ذلك نُدِرك كنا
نرى الواقعية حياتنا يف أننا شك ال الحوادث. تُقلِّل أو الناس حياة تُنِقذ الرسعة ُمراقبة
امُلتعلقة األرقام نفهم أن يُمِكننا بأنُفسنا، ذلك نرى أننا إىل ونظًرا األرز، حبَّات تتبعثر كيف
مًعا مَزْجناها إن سيفوتنا ما ونعلم قزح، قوس ألواِن يف الحيوية نرى الرسطانية. بالبؤر
سنرى، كما تُمكِّننا، بذلك معرفتنا السماء. يخطُّ أبيضرتيب رشيٍط إىل قزح قوس ليتحوَّل
ُمتوسُط املثال، سبيل عىل — عنه يكشف عما فضًال الحسابي امُلتوسط يُخفيه ما إدراك من
إذا ما إدراُك يُمِكنهم لذا الطفل؛ رعاية تكلفَة السابقة تَجاِربهم من الكثريون يعلم الدخل.
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وأفضل أوضح منا شخص كل قليًال. أو كثريًا األطفال رعاية عىل الحكومي اإلنفاق كان
أن يُمِكن منا وكلٌّ األشياء. هذه نعرف نحن تستهدفنا. التي السياسات عىل للحكم ِمقياس
بما شخص أي يعلمه قد ما بني نربط أن القصد غاية األرقام. عمل لكيفية ِمقياًسا يكون
سيُصبح وعندئٍذ وتجاِربها، الحياة صور وبني األرقام بني نربط وأن غامًضا، اآلن يبدو قد

جليٍّا. واضًحا — منا املطلوب فعلنا إذا — وَمهيبًا ًا محريِّ السابق يف يبدو كان ما
وترتيبها املوضوعات اختيار وحتى درايس، مقرَّر أي يف يرَد لن الكتاب هذا يف سريُِد ما
ينُظر كتاٌب فهذا جيِّد. وهذا تقديمها. طريقة عن فضًال غريبنَي، صني للُمتخصِّ سيبُدوان
نراه بما فيه فصل كلُّ يبدأ وُمبارش. قصري وهو األرقام. ُمستهِلك نظر وجهة من األمور إىل
فيه واغرس غموض، أو توتُّر أيَّ ذهنك عن انفْض حيَّة. صورٌة أو ما ٌ مبدأ املوضوع؛ لُبَّ
ستنطبق كيف واكتِشف قراءتك، أثناء ذهنك يف فكرة كلَّ وأبِق منهما، بدًال األفكار تلك

والثقة. الوضوح طريق بذلك نُنري أن ونأُمل سنرويها. التي القصص عىل عمليٍّا
من االرتباط هذا لكن األرقام، عالم عىل يقترص ال واالنتهاك باإليذاء القوة ارتباط

الطريقة. إليك أقوياء. الضعفاء يُصبح أن املمكن ومن ينفصم، أن املمكن
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لها، نهاية ال األرقام هذه … ٣ ،٢ ،١ ما: يشءٍ إحصاءَ منه غرُضك يُكن لم إذا العدُّ يسُهل
جالسون وهم الحضانة ُدور يف العدَّ األطفال يتعلم هكذا ومجرَّدة. وُمنتظمة دقيقة وهي

ُمدرِّسهم. ركبتَي أمام
عمليُة تفقد أن بد فال الفسيح، العالم هذا يف الَعد عملية استخدام البالغون أراد إذا أما
يشء إحصاء وبني السهلة، العملية وهي الَعد، بني فرٌق هناك تلك. براءتها من شيئًا العد
عليهم ويصُعب ُمربًكا، ذلك البعض يجد قد السهولة. عن البعد كلَّ بعيدٌة عملية وهي ما،

ظهورهم. وراء طفولتهم يف تعلَّموه ما ترُك
كصندوٍق واألرقام الفوضوي، كالخليط فالحياة رقم؛ أي من تعقيًدا أكثُر الحياة لكن
يسمح شكٍل يف نُقولِبه أن فعلينا ما، يشءٍ إحصاء يف َرشعنا فإن مرتَّبًة. األشياء فيه توضع
أن أي معكوًسا؛ الوضع يكون أن املفرتَض من املثالية الظروف (يف باألرقام. عنه بالتعبري
َمن يُالقيه الذي العنَت أن األمر يف ما وأسوأ عليها.) تتجربَّ أن ال الحياة، األرقام تصف
انَس العملية، الحياة يف اإلحصاء وإتقان الخطأ هذا ولتَاليف يُنىس. املهمة بهذه ينهضون

ء. البازالَّ صوص أفضل؛ بدليٍل واستِعن الدرايس، الفصل أمر

هكذا ُمجِرم!» بريطانيا يف ُمراِهقني أربعة كل من واحٌد بريطانيا! يف الجانحون «امُلراِهقون
إنه يقول ُمراِهقني ذكور ٤ كل من «واحد .٢٠٠٥ عام يناير يف الصحف عناوين كانت
«مرحبًا أخرى: صحيفٌة صاغتها كما أو ُمخدِّرات.» باع أو اعتداءً أو سطًوا أو رسقًة ارتكب

املتَّحدة!» الجانحني امُلراِهقني مملكة يف بكم
واللصوص البلطجية من جماعًة أنشأت بريطانيا أن الذكور امُلراِهقني عن مسٌح أفاد
املسح نتائج من الساسة وجِزع ، والتحرضُّ الرتبية عىل حف الصُّ وتباكت املخدِّرات. وتجار
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عديدة جرائم ارتكب «مجرٌم هو ذكور ُمراِهقني أربعة كل من واحًدا أن بالفعل أفاد الذي
خطرية». أو

تجميع ثم يفعلون كانوا عما الِفتية سؤال خالله جرى كهذا ُمحَكم مسٍح يُفرتضمن
عمليٌة فالعدُّ صادقة. إجاباٍت أجابوا الِفتية أن بافرتاض هذا ُمباًرشا، يكون أن اإلجابات
كلُّ ويختلف سابَقه، رقم كلُّ يتبع حيث الحضانة، ُدور مستوى تُناِسب أنها لدرجة سهلة

… ،٣ ،٢ ،١ باالتساق: الوحدات كل وتتَّسم اآلخر، عن رقم
الحالة، لهذه ُمناسبًا يزال ال هذا الطفويل العد نظام أن هو العامُّ االفرتاضالالشعوري
إىل التوصل يتمَّ حتى تام بانتظاٍم سابَقه رقم كلُّ فيه يتبع تماًما واضح األسلوب هذا وأن
تظاَهرنا ومهما السيايس، أو االجتماعي عاملنا يف مهم أييشء إحصاء عند أنه غري املجموع.
كما الترصف ويعدُّ تنطبق، أن يمكن ال بل تنطبق، ال فإنها البسيطة، القواعد تلك بانطباق
البالغني عالم يف لألمور امُلنتظم الرتتيب عن طفولية خياالٍت كاالنغماسيف ُمنطِبقة كانت لو

الفوىض. رياُح به تعصف الذي
يشءٍ تحديَد يتطلب إنتاجها أن تقريبًا إحصائية أيُّ عليها تقوم التي األساسيات من
من كهذه دقيقة عملية تفصيلة أي عن ينجم قد بما تستِهن وال وتعريَفه. ما مكاٍن يف ما

متاعب.
ذلك؟ يف الصعوبة وأين إحصاؤه. سيجري ما عىل اتفاق هناك يكون أن أوًال يجب

الحقل: يف ِخراف ثالثة ُمضِحك؛ حدٍّ إىل بسيًطا مثاًال لنأخذْ

نُحَيص؟ أن نريد ماذا
الِخراف.

عددها؟ كم
ثالثة.

خروف؟ نصُف إنه أم الِخراف؟ ِضمن يُحَسب فهل حمل. الحقيقة يف هو أحدها لكن
أو اثنني أو واحًدا خروًفا باعتبارها تُحتَسب فهل الحْمل. أواخر يف نعجٌة الحقيقة يف وأحدها
فَوفًقا إذن؟ املجموع ما واحد.) جننٍي من أكثَر النعجة تلَد أال (ونفرتضهنا ونصًفا؟ واحًدا
ِصَغر أخذنا وإذا .٤ أو ٣٫٥ أو ٣ أو ٢٫٥ أو ٢ املجموع يكون قد الوحدات، تحديد لكيفية
ِضعُف قيمته االحتماالت وأحد ينبغي، مما أكثُر االحتماالت هذه أن نجد االعتبار، يف العدد
يبدو الحقيقي، العالم ويف سخيًفا. أمًرا ٤ حتى العدُّ أصبح وبذلك آخر؛ احتمال قيمة
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استخفاف فيه نحو عىل األرقام فيستخدم باملرء، الكسل يستبدُّ عندما ا حقٍّ سخيًفا األمر
اليومية. الحياة بتعقيدات

يف عام مائة أعمارهم بلَغت من عدد كم مبارشًة. ما يشء إحصاء عملية تكون أن ينُدر
كذلك؟ أليس يعرفها، ما شخًصا لكنَّ نعرفها. نحن وال اإلجابة؟ تعرف أال املتحدة؟ الواليات

كذلك؟ أليس ويُحصوهم، يخرجوا أن هو األمر يتطلَّبه ما كل

عمرك؟» «كم
«.١٠١»

املحدَّدة. الخانة يف عالمًة يضعون وهكذا لك.» «شكًرا
مثل بسيطة، تبدو التي تلك خاصًة — االجتماعية اإلحصائيات عن كثريًا نتحدَّث
عملية ويتوىلَّ النوافذ كلِّ من وينظر كتابة بمسند يُمِسك موظٌَّف هناك كان لو كما — السن
امُلفاجئة غريُ الحقيقة أما عنه. نيابًة ذلك تتوىل ما آلًة هناك أن لو كما حتى أو اإلحصاء،
وال بها، نُسلِّم التي اإلحصائيات معظم إعداَد يتوىل القبيل هذا من موظَّف وجود عدم فهي
إىل أنُفسنا بإضافة جميًعا نتطوع وال سهلة، إحصائية وسيلة وال الغرض لهذا آلة توجد
أنشطتنا من نشاط كل يف لألدوار نداء هناك وليس منها، أنُفسنا إخراج أو معيَّنة إحصائيٍة

.٣ ،٢ ،١ الحضانة: ُدور طريقة عىل للعد عملية تجري ال اليومية،
يخوض كثيف بازالء بصوص أشبَُه فهو األحيان أغلب يف الواقع يف وجوٌد له ما أما
يُخِربنا أن يُحاِول ثم املهام، من بالكثري أعماله جدوُل ويكتظُّ الظهر آالَم يُعاني شخٌص فيه

الصوص. يف البازالء حبَّات بعدد
عن الناس فيها تسأل نماذَج التَّعداد هيئة وزََّعت عندما أنه التايل الجدول يُبني
وذلك جاوزتها، أو عام املائة سنُّهم بلَغت شخص آالِف ١٠٦ نحَو هناك أن بدا أعمارهم،

.١٩٧٠ عام املتحدة الواليات يف
يُكن لم األرجح العدد أن األمر حقيقة أن الهيئة تعتقد صحيًحا. ذلك يكون ال قد
للواقع مثًال ٢٢ كانت اإلحصاء نتيجة إن أي ٥٠٠٠؛ من أقل بل األمر، حقيقة يف آالف ١٠٦
ورد قد كاملة أًُرسا أن وستجد آخر، كمثاٍل ١٩٩٠ تَعداد نتائج تفاصيل يف انظر التقديري.

تاريخ). حول دائرة (بوضع عرش التاسع القرن يف ُولدوا أفرادها كل أن
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١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠

٠

٢٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

العدد يف اإلحصائية

التقدير األرجح

إىل ١٩٥٠ من السنوات يف حة املرجَّ وتقديراتهم عام، مائة سنُّهم بلَغت َمن عدد :1-1 شكل
.١٩٩٠

حتى أوًال امِلئويِّني عدد قفز ،١٩٨٠ وعام ١٩٦٠ عام بني أنه أيًضا البياني الرسم يُبنيِّ
دليٌل أهذا الثُّلثنَي. من بأكثَر انخفض ثم السابق، الَعقد يف عليه كان ما أمثال عرشة فاق
غري ُمتقدمة؟ أعمار حتى يعيشون من عدِد يف امُلفاجئ االنخفاض ثم امُلفاجئة الزيادة عىل
طريق عن ولكنها ثابتة، بوتريٍة األعداد زيادة هو األمر حقيقة يف ذلك من يظهر ما ح. مرجَّ
أنه ُقدر ١٩٩٠ عام يف الحقيقي (العدد هذا يومنا حتى استمراره يُعتَقد ما وهو الخطأ،
العدد يكون أن األرجح أن يعتقدون اإلحصائيني امُلعلِّقني بعض أن رغم ،٢٩٠٠٠ نحو

.(٢٢٠٠٠ نحو
تعكس فوىض لكنها فوىض، سوى ليس األولية البيانات من يظهر ما أن األمر غاية
بعض حتى بل ُمحَكمة، غري وكتابة نظر، وضعف وارتباك، النماذج، َملء يف أخطاء الحياة؛

الشهرة. إىل والطموح التفاؤل
جميًعا، لحالنا انعكاس النتائج هذه لكن التَّعداد، هيئة ننتقد أن بذلك املقصود ليس
للعد. التقليدي املفهوم ذكِر عند الذهن إىل يتبادر مما أكثر واْلِتباس ارتباك فيها ويبدو
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هذه ومن بامُلشِكالت، مليئة بأنها ن السِّ يف امُلتقدمني عدد إحصاء عملية التَّعداد هيئة تصف
واإلعاقة والكتابة، القراءة معرفة معدالت وانخفاض الوالدة، ت ِسجالَّ وجود عدُم املشكالت
مختِلفة، ألسباٍب زائفة أعماٍر عن اإلبالَغ األشخاص بعض د وتعمُّ اإلدراكية، أو الوظيفية

املسح. عمليات يف أعمارهم عن اإلبالغ يف اآلخر البعض وخطأ
املائة أعمارهم بَلَغت من عدد إلحصاء الرامية جهودها التَّعداد هيئة تُوقف لم وبالطبع
من بدأ االستقصاء إن بل التعداد. نماذج يف الواردة أعدادهم الكمبيوتر جمع أْن فوَر عاٍم
البيانات وُقورنَت اتِّساقها. من للتأكُّد ًدا مجدَّ النماذج ُروجعت حيث تحديًدا. املرحلة هذه
الصحية الرعاية نظام إىل االنتساب ملفات وُفحصت االجتماعي. الضمان إدارة ات بِملفَّ
مرور إىل تحتاج املتحدة الواليات أن ذلك من وتبنيَّ الوفاة. شهادات من وعينات «مديكري»،
للِمئويِّني الحقيقي العدد معرفُة تكون أن قبل للتسجيل كامل نظاٍم وجود عىل عام مائة

ة. الدقَّ تُفرتض أال ينبغي وقتها، وحتى ًحا. مرجَّ احتماًال
واضحة، التعريفات حيث البساطة، شديدة إحصاءٍ عمليِة إجراء بغرض هذا كل
أن يُفرتض إذ عنه. يبحثون ما يعلمون والجميع ِفعيل، وجوٌد لهم لإلحصاء والخاضعون
إذا ولكن سهًال. أمًرا جاَوَزها أو عام مائة العمر من بَلغ قد املرء كان إذا ما تحديُد يكون
بالك فما األحوال، كل يف سهًال أمًرا بوضوح املحدَّدة البسيطة الحقائق إىل ل التوصُّ يُكن لم
املاليني حياة يف التغريات رصد إىل الهادفة الحكومية اإلحصاء عمليات يف يحُدث قد بما
متى العمل. عن العاطلني أعداَد املثال سبيل عىل لنأخذ والقرارات؟ واألسعار الناس من
يُزاِول أن يُمِكن أم اإلطالق عىل عمل بال يكون أن يجب هل عمل؟ بال بأنه شخًصا نِصف
األسبوع، يف ساعٌة األعمال؟ تلك قدُر وما عليه؟ ُمنطِبًقا الوصف ذلك ويظلَّ األعمال بعض
يكفي أم العمل عن حثيث بحٍث حالة الشخصيف يكون أن يجب هل عرش؟ أم ساعتان، أم
أن عليه حد أيِّ فإىل العمل، عن بحث حالة يف يكون أن يجب كان وإذا عمل؟ بال يكون أن
امُلتطوِّعني؟ مثل أجًرا، عمله يتقاىضعن ال لكنه قليًال الشخصيعمل كان إذا وماذا يبحث؟
العمل عن العاطل الشخص تعريف ثاترش مارجريت قيادة تحت امُلحافظني حكومة عدََّلت
الصدد). هذا يف التاريخية الروايات تباينَت مرة؟ وعرشين ستة كانت (أم مرة وعرشين ثالثًا
العالم يف تلك دقتها تفقد فإنها بطبيعتها، ودقة وضوح من األرقام به تتَّسم ما رغم
ونقيَّة ُصلبة حالٍة يف تبدو الرياضيات ففي مختلفتني. مادتنَي كانت لو كما الحقيقي.
تُخاِلطه شيئًا نعتربها أن فاألفضل الحياة، يف أما ُمنتِظًما. تحديًدا ومحدَّدة وواضحة
وصوص األملاس بني كالفرق الحالتنَي بني الفرق كان ربما أكرب. بلُيونٍة ويتَّسم الشوائب
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عمليُة تكون ما وكثريًا األحيان. بعض يف نتجاهله أو الفرق هذا ننىس أننا والغريب البازالء؛
الحياة. تباينات لكبح محاولًة اإلحصاء

املتَّحدة الجامحني امُلراِهقني مملكة ومحنَة الشباب جرائم يرُصد الذي املسح إىل ولنُعد
كلِّ من واحد لتصنيٍف استُخدم الذي التعريف ما املالمح. املحدَّد غري الحقيقي عاملنا يف
من فئة أكربُ كانت خطرية؟ أو عديدة جرائم ارتكب ُمجرًما باعتباره ذكور ُمراِهقني أربعة
إليكم إصابة. عنها نَجَمت إذا خطريًة تُعترب وكانت االعتداء، جريمة هي املرصودة الجرائم

املسح: يف حدَّدها الذي السؤال كان كيف

املثال سبيل عىل عمًدا، شخص أي ضدَّ العنف أو القوة استخدمَت أن سبق هل
أنه تعتقد نحٍو عىل أغراض، بأي قذفه أو َرْكله أو رضبه أو الشخص بخدش

ما؟ إصابًة له سبَّب

ذلك: بعد جاء أن واألدهى

عنك. الُغرباء بجانب تعرفهم وَمن أرستك أفراد تضمني يُرجى

«إمساك». أو «دفع» حاالت كانت أنها تبنيَّ االعتداء حاالت من املائة يف وخمسون ثمانية
شخص أيُّ احتُسب وبذلك الشقيقات. أو اء األشقَّ ضدَّ كانت منها باملائة وثالثون وستة
«ُمجرًما باعتباره يُذَكر رضًرا بذلك يُلِحق فلم مرَّات ستَّ شقيقته أو شقيقه دفع عىل أقدَم
يف ُمتسبِّبًا واحدة مرًة ولو الصغرى أختك أو األصغر أخاك ادفع عديدة». جرائم ارتكب
إىل أدَّت الجريمة ألن خطرية»؛ جرائم ارتكب «مجرًما نفسك وستجد أيِّهما، لذراع كدمٍة
تُجار شأن شأنك الجانحني، امُلراِهقني من تُصبح الصحافة: تعبري حد عىل أو إصابة. وقوع

اختالفهم. عىل امُلختلِّني واألحداث والقتَلة واللصوص املخدِّرات
أن نزعم أننا ذلك نُعرِّفها؛ ذاته الوقت يف فإننا األشياء من مجموعًة أحَصينا كلَّما
األشياء معظم لكن واحدة. مجموعٍة يف ها لضمِّ يكفي تماثًال ُمتماثلة نُحصيها التي األشياء
وتختلف غريب، نحٍو عىل وتترصف — الناس مثل — فوضوية إحصاءها نُريد التي املهمة
تتغري، بل حالها، عىل تظلُّ وال الظاهر. ومنها الخفيُّ منها اختالفاٍت بعٍض عن بعضها
مجموعًة ونُعطيَها واحدة فئٍة يف نَضعها أن إذن لنا كيف شديًدا. تباينًا ظروفها وتتباين
يُمِكن كيف السياق هذا يتَّضح وحتى ذلك؟ نفعل تعريفات أليِّ وَوفًقا األرقام؟ من واحدة

األمر؟ حقيقة يف إحصاؤه يجري ما نُحدِّد أن
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النقيضكثريًا طَرَيف أحد ِضمن احتسابها ل يُسهِّ محدَّد نمٌط لها يبدو التي السلوكيات
فمن درجتها. حَسب النقيض طَرَيف بني ما مكاٍن يف يقع آخر سلوٍك إىل أحُدها يتحول ما
جمَعهم إذن ملاذا كني، السِّ يستخدمون الذين امُلختلِّني عن يختلفون شقيقاتهم يدفعون
رجعوا إحصاؤه، سيجري ما تعريف الباحثون حاَول عندما واحدة؟ فئٍة يف املسُح هذا
قبيله، من وما الدفع ِمثل فاٍت ترصُّ عىل الطُّوىل ذراُعه يُحاسب أن يُمِكن الذي القانون، إىل
مناوبته أثناء النابه طيُّ الرشُّ يُقرِّر فعندما عليها. يُحاسب ال الطبيعية الظروف يف ولكنه
يلُهوان طفالن هما الكوع يف بكشط وامُلصابنَي ٤٢ رقم املنزل يف امُلقيَمني األخَوين أن
التعريف مع يتعارض برشيٍّا قراًرا يتَّخذ حينئٍذ فهو املقاضاة، ان يستحقَّ ُمجرَمني وليسا
إىل يدفعنا قد ثَم ومن الشخيص؛ التقدير مع تماًما يتماىش ال الرسمي فالتعريف الرسمي.
كان إذا بما فقط التعريف يُعنى تحديًدا الحالة هذه ويف ُعلِّمنا، ملا َوفًقا الحاسمة املحاسبة
الوضوح عىل امُلرصَّ التفاؤل يف امُلفِرط التصنيف هذا لكن قانوني. غريَ أو قانونيٍّا السلوك
العناوين يف أربعة» كل من «واحد عبارة ِذكر يتكرر خادًعا. رقًما إال يُنِتج ال لألمور الزائف
األمر يكون ما ودائًما غريها. أو اجتماعية ظاهرٍة عن الحديث عند ُمذِهلة بوتريٍة اإلخبارية
النوع هذا يف العيب عبثي. حدٍّ إىل األمر فيَِصل يكون، أن يُفرتَض ما تفوق لدرجٍة ًدا محدَّ
َعوار يُسبب زائًفا وضوًحا ويُعطي يوضح، مما أكثر يُخفي الحقيقة يف أنه هو التحديد من
ولألرقام لألخبار، الكايف االهتمام إيالء بعدم امُلرتبطة الوظيفية املخاطر أحد وهو املنظور،

الخصوص. وجه عىل
التعريفات، إىل بالنظر ولكن وحشيَّة، كانت املسُح شِملها التي بعضالجرائم أن شك ال
دالئل هناك كانت وهل األمر؟ حقيقة يف األساسية املسح أرقام تُحصيه كانت الذي ما
بالدٍة عن كشف املسح إن أم املتَّحدة؟ الجانحني امُلراهقني مملكة عىل واضحة إحصائية
امُلراهقني الِفتية من املائة يف ٧٥ أن فالشاهد بريطانيا؟ يف واإلخوة األبناء عند والفتة شديدة
العام يف مرَّات ستَّ ركلة أو خدش أو إمساكة أو دفعة ألحٍد منهم تصُدر لم أنهم زعموا
عىل واحدة مرًة ولو يُقِدموا لم وأنهم املدرسة؟) يف الغداء طابور يف حتى وال (ماذا، املايض
مؤلَِّفي يسُع ال التعريفات، لهذه َوفًقا حتى. بسيط خدٍش يف تسبَّبَت لدرجٍة األفعال هذه أحد
عديدة جرائم ارتكبا ُمجرَمني شبابهما أياَم االثنان كان باعرتاف؛ يُدِليا أن إال الكتاب هذا
امُلراهقني من اآلن تقرؤها التي السطور هذه كاتبا كان لقد القارئ، عزيزي خطرية. أو

صحيح؟ منهم، كنَت أيًضا أنت ولعلَّك الجانحني.
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كان مما أسوأ أو أفضل اآلن بريطانيا شباب سلوك كان إذا ما حول جداٍل يف هنا لسنا
الجميع. شأن ذلك يف شأننا الصادمة؛ السلوكيات من نماذج إىل نُشري إننا املايض. يف عليه
بأن يُوحي نحٍو عىل وَرَدت التي — أربعة كل من الواحد إحصائية إن نقول بالفعل لكننا
يشء. أيِّ عىل دليًال ليست أنها ذلك الزعم؛ ذلك عىل دليًال ليست — سوءًا تزداد األمور
مكان. كل يف انتباهنا عىل تسطو ُمذِهًال شيئًا أحَصت بأنها ثقة بكل تتظاهر التي األرقام
يُقرأ، أن ينبغي كما قرأناه إن هذا لالهتمام، امُلثرية األمور من كثري عن املسُح كَشف لقد

شيئًا. تعني ال هذه امُلقتَضبَة أربعة كل من الواحد إحصائية لكن
الصحفي الُعنوان ذلك صياغة يف — التِّجاري الرَّواج حساب عىل — الدقة ُروعيَت لو
بإقدامه يُقرُّ — لسؤالنا لفهمهم َوفًقا — ِفتية أربعة كل من «واحٌد كاآلتي: لجاء امُلثري،
بعض يف ويكون اآلخرين، تُراعي ال ربما التي اللطيفة، غري األفعال من آخر أو فعل عىل

أدلة.» من أيدينا بني مما ذلك من أكثر يتَّضح ولم ا، حقٍّ وبغيًضا ِرشًسا األحيان
عىل نتَّفق وأننا الصحيح، النحو عىل الُحسبان يف تؤَخذ ما عادًة التفاصيل أن لنفرتض
البداية، من ذلك عن نُفِصح وأننا مًعا، والُحمالن الِخراف أم فقط الِخراف نقصد كنَّا إذا ما
التقارير عنَتْه ما وأن والُحمالن، الِخراف بني للتمييز واضحة وسيلٍة عىل أيًضا اتَّفقنا وأننا
نطاق ِضمن يقعون فستجدهم الِفتية من كافيًا عدًدا راقبَت إذا أنك هو املسح إىل املستِندة
يف يكون الذي الفتى إىل وصوًال ر، واملتنمِّ ش، املتوحِّ امُلجِرم البلطجي بني فيه يرتاوحون
حينئٍذ املدرسة. يف الغداء طابور يف ربما اليشء، بعَض ُمزعًجا أو طائًشا األحيان بعض
لكن بالفعل، األمر تعرف كنَت أنك بمعنى ة؛ ِجدَّ وأقلَّ الدرامي، التأثري يف أقلَّ نتائج سنجد
دقًة يُعطي بأرقاٍم الجامح امُلراِهقني سلوك وصف إن دقًة. أكثر ذلك سيكون األقل عىل
أن من أضيَق فئاٍت يف الحياة يضع وهذا والحسم، الوضوح شديدة تبدو وصورة زائفة،
تُفكِّر وأن ء، البازالَّ صوص من كبري كإناءٍ الجرائم ارتكاب تتخيَّل أن األفضل تحتويَها.
الصعوبة عن الحقيقية الصورة لك لتظهَر ذلك؛ عن يُعربِّ أن يُمِكن الذي الرقم يف ًدا مجدَّ
شئنا — الحياة تُجِرب أنها وكيف ذاتها األرقام يف هنا العيب ليس القياس. هذا يف الشديدة
حدوث تجاُهل إىل وميلهم الناس يف العيب بل النظام. يُشِبه بما الظهور عىل — أبَينا أم

الكبرية. االستنتاجات إىل والقفز التطويع، هذا

ُصنْع دوائر يف شائع يشءٌ هو بل اإلطالق، عىل اإلثارة؟ صحف من مبالغة محُض هذا فهل
اإلعالم. يف شائع هو كما السياسات،
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يف أزمة حدوث من مخاوف ظل يف الحكومة عيَّنتْها التي ترنر لجنة نرشت فعندما
قالت املعاشات، نظام إلصالح الجادِّ امَلسعى عن ٢٠٠٥ عام أوَّليٍّا تقريًرا التقاعد معاشات
أن وعىس تقاُعدهم. معاشات يف عجز انتظار يف كانوا السكان من املائة يف ٤٠ إن اللجنة

بالعجز. يقصدونه عما فتساءلَت بالتعريفات اهتماَمك أثار قد ذلك يكون
املوارد حَسب إنه اللجنة قالت هذه، الصادمة املائة يف األربعني نسبة إىل ل للتوصُّ
ومبارش واضح تحديٌد وهو عليه، تحصل ال أو تقاعدي معاٍش عىل تحصل قد امُلتاحة،
تحصل أن إما الجامحني، بامُلراهقني الخاص املسح يف االعتداء قانون معنى بتفسري يُذكِّرنا
َوفًقا يشملك، ال أو التقاعدي املعاش يَشملك أن إما املنتصف، يف يشء ال ال، أو اليشء عىل

وحدها. املالية ملواردك
وظيفًة شغلَت أن لك يسبق لم وربما صغرية، سنٍّ يف تزوَّجوا ممن كنَت ربما لكن
صغرية، لدولٍة اإلجمايلَّ املحيلَّ الناتج يُساوي َمبلًغا يَجني حياتك رفيق كان وربما بأجر،
عند ضخم. قٍرص يف خاللها ِعشتم عاًما، األربعني عمُرها بَلغ قد عالقتكما كانت وربما
اعتربَتك إذا ذلك ومع عمرك. خريف يف العيش هناءُة تنتظرك قد ات، امُلتغريِّ كل مراعاة
وسيجري عليك، فعاٌر تقاعدي، معاٌش أو َخرات مدَّ لديهم ليس الذين الحمقى من اللجنة

التقاعد. عند كاٍف معاٍش عىل يحصلوا لن ممن اعتبارك
عىل — الناس أن منها بدا فقد ة؛ بِشدَّ السياسة ُصناع اهتماَم اإلحصائية هذه أثارت
أحَد يَُعد الذي — الزواج كان العمر. تقدُّم احتمالية تجاُهل يُحاِولون — واسع نطاٍق
هذا عىل نفسها فرَضت التي التعريفية األسئلة من — تجاُهلها يصُعب التي التفاصيل
معاٍش عىل يحصلوا لن من عدد حساَب مستقلٌّ تقريٌر أعاد قصرية، بمدٍة ذلك بعد التقدير.
من هم فقط املائة يف ١١ أن منه وتبنيَّ املرة. هذه الُحسبان يف الزواج وأخذ كاٍف، تقاعدي
الحقٍة تقاريَر يف املائة يف األربعني نسبة واختَفت املائة. يف ٤٠ وليس َخراتهم مدَّ تكفيَهم لن

نفسها. التقاعد معاشات لجنة عن صَدَرت
فقد إحصاؤه، تم قد اليشء كان إذا بسيطة: بقاعدٍة الخروج يُمِكننا الراهن، الوقت يف
الحقيقة ُعنق َيلُّ جرى قد أنه — تقريبًا الحاالت كل يف — يعني وهذا تعريف؛ له ُوِضع
وُمتجاَهلة الِقَدم، منذ معروفة حقيقٌة وهذه لها. صًة مخصَّ تُكن لم خانات يف لوضعها َقًرسا
املتعلِّم الرجل «ِسمة النيقوماخية»: «األخالق كتاب من األول املجلد يف أرسطو كتب دائًما.
لكن املوضوع». طبيعة به تسمح الذي الحد إىل األشياء من فئة كل يف الدقة عن البحث
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هل دائًما: واسأْل الحدود، يف دائًما فكِّر الحِرجة. النقطة هي فهذه الحد؛ هذا تجاُوز بدون
يُرضيني هل الحالتنَي، من أيٍّ ويف البازالء؟ كصوص ليِّنة أم كاألملاس ُصلبة التعريفات
الوحدات من و٦ و٥ ٤ هناك وهل ماذا؟ من ٣ ،٢ ،١ باختصار: أو للوحدات؟ تحديدها

نفسها؟
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شخصية مسألة احلجم:

ُممِكنة، بدايٍة أبسَط فلتبدأ لذا نظريها. يعزُّ سلطًة تمنحك حها ووضِّ تتَّضح، األرقام ط بسِّ
تُصدَّق: براءته تكاد ال بسؤال ابدأ
كبري؟» رقٌم الرقم هذا «هل

لالستخفاف. َمحالٍّ السؤال هذا فليس الظاهرة؛ سذاجتُه السؤال هذا عن تصدَّنك ال
واستهالكها األرقام إنتاج طريقَة تعرتي التي امُلشِكالت أكثر عن يُعربِّ لكنه تافًها، يبدو قد
كثريًا رقم أي يمني عىل األصفار ذاته. الوقت يف ُعمًقا وأكثرها بها، لالستهانة تعرًضا
يخىش بمفردها. شيئًا تعني ال لكنها اإلنذار، أو لإلبهار بها ح والتبجُّ التفاخر يجري ما
باإلجابة جهلهم أن ذلك الخصوص؛ وجه عىل الحجم عن السؤال بالسياسة غوفون الشَّ
للنِّسبة الشديد فاإلدراك به. البوح عدم عىل يحرصون الذي هم رسُّ هو األحيان أغلب يف
له عنَْت من لكل — لإلهمال تعرًضا األكثر أنها والغريب — األوىل املهارة هو والتناسب

شيئًا. األمور ُمجَريات
البرشي والتناسب النسبة إلدراك امُلثىل الوسيلة لديهم الجميع أن الحظ ُحسِن من

أنُفسهما.

لصحيفة َوفًقا حيٍّا، لبقائه محظوظ وهو عمره. من والستِّني السابعة آديريل دانييل يُناهز
الخطَر يفوق عليه خطًرا السابقني العاَمني دوركينج يف عيُشه مثَّل تيليجراف»: «دييل

أفغانستان. يف الجبهة عىل الجنود له يتعرض الذي
الصفحة يف نُرشت صحفية مقالة أن األمر لكن ُمميت، فخٌّ دوركينج أن ذلك يعني وال
سن لرفع حكومية ُخطًطا أوردت ٢٠٠٥ نوفمرب يف تيليجراف» «دييل لصحيفة األوىل
فإن القانون، هذا ُسنَّ إذا أنه الصحيفة وذكرت عاًما. ٦٧ إىل ٦٥ من للرجال التقاعد



الوهمي النمر

فيها يتقاَضوا أن املفرتَض من كان التي السن إىل وَصلوا رجال خمسة كل من واحًدا
واحًدا بنًسا يتقاَضوا أن قبل امَلنيَّة ستُوافيهم السابقة التقاعد سن حسب التقاعديَّ املعاش
السنتنَي. فرق بسبب التقاعدي املعاش من سيُحَرمون اآلالف مئات الجديدة. ن السِّ حَسب

كبري؟ رقٌم أهذا خمسة. كل من واحد
إسرتليني جنيه مليون ٣٠٠ ستُنِفق أنها ال العمَّ حزب حكومة أعلنت ،١٩٩٧ عام يف

األطفال. لرعاية جديدة داٍر مليون إلنشاء سنوات خمس امتداد عىل إضافية
كبري؟ رْقٌم أهذا إسرتليني. جنيه مليون ٣٠٠

ُزهاء قدُره امليزانية يف عجز شفا عىل الوطنية الصحة خدمة أن تبنيَّ ،٢٠٠٦ عام ويف
إسرتليني. جنيه مليار

كبري؟ رقٌم أهذا إسرتليني. جنيه مليار
الخامسة سن يف رجال خمسة كل من واحد فموت نعم؛ هي األول السؤال عن اإلجابة
والستني، الخامسة يف رجل كل نفوس يف الرعب يبثُّ كارثي رقٌم سنتنَي غضون يف والستني
يف العاملني بأحد تحدَو أن املفرتَض من كان أنها املؤكَّد من مشينة لدرجٍة ُمرتفع رقم
ربما صحيًحا؟ ذلك يكون أن يمكن هل نفسه: يسأل أن إىل تيليجراف» «دييل صحيفة
من الكثري إىل حاجة فال االحتمالية هذه استُبعدت إذا أما جديد، من الطاعون انترش إذا
العقول أكثر يف حتى التفكري هذا يجول أن ينُدر عبثيٍّا. كان التقرير أن إلدراك التفكري

ة. ِحدَّ الصحفية
من املائة يف ٤ نحو يموت ،(www.statistics.gov.uk) الوطنية لإلحصائيات َوفًقا
املائة. يف ٢٠ وليس التالينَي، العاَمني يف والستني الخامسة سنُّهم بَلَغت الذين الرجال
الخامسة بني وليس والستني، السابعة ِسن قبل املواليد من املائة يف ٢٠ يموت وبالفعل
أن يبدو ما وهذا — جدول يف وَرد لرقٍم الخاطئ الَفهم والستني. والسابعة والستني
ما يتساءلوا أال فهو غفرانه يصُعب ما أما يُغتَفر، خطأ هو — فيه وقعوا قد الصحفيني
يُفرتض صحيًحا، التقرير كان فإذا اليومية. للمشاهدات َوفًقا ال، أم منطقيٍّا الرقم كان إذا
عن والستني والسادسة والستني الخامسة ِسن يف يموتون الذين الرجال عدد يزداد أن
لكن الجولف. مالعب أرجاء يف عى َرصْ يتساقطوا أن أي رجل. ألف بمائة الطبيعي املعدَّل
والستني. الثامن ميالده بعيِد يحتفل ربما دانييل أن نعتقد االعتبار، يف األمور كل أخذ مع
إلنشاء إسرتليني جنيه مليون ٣٠٠ مبلغ العمال حزب تخصيصحكومة التايل: الرقم
— ساسة وال إعالميني ال — العام بالشأن ني امُلهتمِّ من أحًدا أن يبُد لم لألطفال. رعاية ُدور
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مدى هو السياسة هذه يف املعارضة لطعن الوحيد الوجه وكان املبلغ. ِكَرب من ارتاب
ُمبتَدعة. فكرٍة عىل العامة األموال هذه كل إهدار يف الحكمة

كبريًا؟ رقًما دار مليون إلنشاء إسرتليني جنيه مليون ٣٠٠ تخصيص يَُعد هل إذن،
خمسة عىل اقِسمه ثم دار، لكل إسرتليني جنيه ٣٠٠ وسيُعطيك الدُّور عدد عىل اقِسمه
٦٠ وسيُعطيك سنوات»، خمس عىل م مقسَّ املبلغ أن «تذكَّر سنة، كل يف قدَره لتعرف
٥٢ عددها التي السنة أسابيع عىل إسرتلينيٍّا ُجنيًها الستني اقِسم العام. يف إسرتلينيٍّا جنيًها
حضانة تجد أن يمكنك هل األسبوع. يف إسرتليني جنيه ١٫١٥ الناتج وسيكون أسبوًعا
الريفية املناطق بعض يف ربما األسبوع؟ يف إسرتليني جنيه ١٫١٥ مقابل األطفال لرعاية

الصني. يف
إيجاد كان لو كما السياسة بريطانيا يف واإلعالمية السياسية الفئات جميع ناقشت
أعلنت عندما الحكومة أن بد ال لكن ُممِكنًا. األسبوعي السعر بهذا األطفال لرعاية حضانة
تُمانع كانت إن ندري (وال ثمن» «دفع غري آَخر شيئًا تعني كانت دار املليون «إنشاء» عن
مبلغ «تخصيص قبيل من عنَتْه الذي اليشء ذلك كان ربما ذاك)، إعالنها َفهم يُساء أن يف
عن بأحاديث اإلعالمي التناول ضجَّ ذلك ومع ثمنها». بدفع آَخرين أشخاص إلقناع صغري
يبدو وال ذلك، يبدو ال «كبري»؟ كلمة معنى العامِّ النِّقاش يف امُلنخرطون يعلم هل الصفقة.
بريطانية إخبارية سة مؤسَّ أكرب رئيَس سألنا عندما بمعناها. بجهلهم يُبالون حتى أنهم
قال لكنه اإلعالن، يف بالسخف أقرَّ اإلعالن، هذا يف خف للسُّ الصحفيِّني إغفال سبب عن
أن كبرية لدرجٍة فيسُهل بقيَّتنا، إىل بالنسبة أما تهم. مهمَّ هذه أن من ُمتأكًدا يُكن لم إنه
ال القادمة، املرة يف رقًما أحٌد يستخدم عندما بَدء، ذي فبادئ ذلك. من أكرب بذكاءٍ نتحىل
لهذه بسيط سؤاٌل يكون أن يمكن هل األبسط. السؤال حتى نفسه سأل قد أنه تفرتض
كثريًا. أحيان يف نعم، عليها؟ املعتمدة والسياسات األرقام لفهم ِمفتاًحا العبثية الدرجة

جنيه مليار بقيمة الصحية الرعاية خدمة يف بالعجز الخاص الثالث املثال أما
اإلدارة، وسوء التأزُّم عىل داللة باعتباره النِّطاق واسعَة إداناٍت استجلب فقد إسرتليني،
نظام نجاح إثبات بهدف الرضائب دافعي ألموال كبري َهْدر آخر نهاية بدايًة اعتُرب وربما

كبريًا؟ رقًما كان هل لكن الدولة.
جنيه مليون ٨٠٠ نحو إىل انخفض قد السطور هذه كتابة عند ع املتوقَّ العجز كان
خدمة أن يعني ذلك كان إذا لكن الصحة. خدمة ميزانية من ٪١ نحو إىل أي إسرتليني؛
ترتكبه الذي الخطأ ُمتوسط الحكومة؟ باقي عن فماذا يُرام، ما عىل ليست الوطنية الصحة
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املائة يف ٢ يبلغ بعام يحدث أن قبل الحكومة ميزانية بعجز التنبؤ عند الِخزانة وزارة
حاالتها أسوأ من واحدة يف الوطنية الصحة خدمة إن أي الحكومي. اإلنفاق إجمايل من
معظم . ككلٍّ الحكومة أداء من مرََّت أفضل ميزانيتها يف املستهَدف إىل بالنسبة أداؤها كان
شبيهة إدارية دقًة ٪١ أقلَّ بفارق مايل هدف تحقيق من االقرتاب تعترب الكربى الرشكات
أجل من جذرية تصحيحية إجراءات اتخاذ يف بالتفكري عليها القائمون عِلم ولو بالسحر.
يتطلب ذلك عن ن تحسُّ أي أن يعلمون فهم ساخِرين، لضِحكوا الحدِّ هذا إىل صغري َمبلغ
يف إسرتلينيٍّا جنيًها ١٦٠٠ الفرد عىل الوطنية الصحة خدمة إنفاق يبلُغ بالغيبيَّات. العلم
من أقلُّ وهو إسرتلينيٍّا، جنيًها ١٦ يساوي منها املائة يف واحد ،(٢٠٠٧ عام (يف السنة
سوءُ هناك كان أنه شك ال إسرتلينيٍّا). جنيًها ١٨ (حواَيل عام ملمارس واحدة زيارة تكلفة
هناك كانت فيها، اإلجمايل العجز ِضمن ومن ،٢٠٠٦ يف الوطنية الصحة خدمة يف إدارة
املنظَّمة حجم إىل بالنظر ولكن املختلفة، الوطنية الصحة خدمة صناديق بني تفاوتاٌت
أهم يكون ما كثريًا بالهالك؟ بأكملها املنظَّمة عىل تحُكم أزمًة يَُعد العجز كان هل امَلهول،
نُدرة أدركت إن ستندهش ما وَلشدَّ األبسط، السؤال هو رقم أي عن طرحه ينبغي سؤال

طرحه.
املجرَّدة باألرقام واستشهد ية، والِجدِّ للتعاطف صورًة سيايس أو صحفي رسم كلما
أو ستُنَفق التي ذلك أو اليشء هذا من املليارات أو املاليني أو اآلالف عن وتحدَّث األكيدة،
يجُدر تُدَّخر، أو تُضاف أو تتحسن أو تتأثر أو تقلُّ أو تَزيد أو تُفَقد أو تُخَصم تضيع،

كبري؟» رقٌم هذا «وهل الربيء: السؤال طرح بنا
أننا مع كبريًا، رقًما الرتيليون يكون ولن كبريًا، رقًما الستة ستكون الفصل، هذا يف
امِلقياس العادية. البرشية التجِربة من سنستقيها لكننا األمثلة، يف الفَلك علم إىل نلجأ لن
امُلثىل األداة فهو ذلك ومع معيَّنًا، ا حدٍّ الحجم يتجاوز عندما كثريًا يُنىس ما هو البرشي
موجود ِمقياٌس ألنه اإلطالق. عىل ذلك يف صعب يشءٌ هناك وليس األرقام. معنى لفهم

جميًعا. لدينا
املبلَغ متعدِّدة إجابات بني من يختاروا أن الناس من طلبنا املثال، سبيل عىل
ذلك يف املتحدة اململكة يف الصحية الرعاية عىل الحكومة أنفَقته الذي الصحيح التقريبيَّ
جنيه تريليونات و٧ إسرتليني جنيه ماليني ٧ بني الخيارات وتراوَحت .(٢٠٠٥) العام
الناس أن تعني الخاطئة اإلجابات أن إىل ونظًرا بامِلثل. الناس إجابات وتباينَت إسرتليني،
آالف، و١٠ ١٠ بني يرتاوح ريايض بُمعامٍل الحقيقي املبلغ تقدير يف أفرطوا أو قلَّلوا قد
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يف الصحيح الرقم وكان التقدير. يف منهم الكثريين خطأ فداحة نُدِرك أن امُلحِبط من فإنه
إسرتليني. جنيه (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار ٧٠ نحو الوقت ذلك

ليون» …» بالحروف اسمه ينتهي عدد أي قيمة إدراُك الناس بعض عىل يصُعب
الذي الجهد َفْرط من للعقول الكهربية الدوائر بانفجار يشعر املرء ويكاد ليار»، …» أو
كانت لو العقاري. الرهن أو العادي السنوي الراتب َمبلغ عن يزيد رقم أي ِذكر عند تبذله
كبري منزل سعر لقاربت إسرتليني، جنيه ماليني ٧ الوطنية الصحة لخدمة الكلية امليزانية
الرقم ذلك يكفَي أن اليشء بعض الصعب من إنه (أي لندن يف الخاصة املناطق بعض يف
١٢ الصحية الرعاية عىل اإلنفاق من الفرد نصيب قيمة ولكانت جديد)، مستشًفى إلنشاء
١٢ نظري عليها تحصل أن يُمِكنك التي الصحية الرعاية قدُر فما العام. يف إسرتلينيٍّا جنيًها
تريليونات ٧ الصحية الرعاية خدمة ميزانية إجمايل كان لو أما العام؟ يف إسرتلينيٍّا جنيًها
من فرد كل نصيب ولتجاَوز كله، االقتصاد حجم أمثال ستة من أكثر لبَلغ إسرتليني، جنيه
اختيارهم أن الناَس أخربنا عندما إسرتليني. جنيه ألف ١٢٠ الصحية الرعاية عىل اإلنفاق
الرعاية عىل اإلنفاق من السنوي الفرد نصيُب يكون أن يعني إسرتليني جنيه ماليني ٧
خياًرا منه بدًال واختاروا األول، اختيارهم عن بعضهم عَدل إسرتلينيٍّا، جنيًها ١٢ الصحية
زيارًة ِلَكم للفرد). إسرتلينيٍّا جنيًها ١٢٠ (أي إسرتليني جنيه مليون ٧٠ هو بكثري أكرب
الناُس هؤالء نِيس لقد قلب؟ زراعة عمليَة ولَِكم املبلغ؟ هذا يكفي يمكن العامِّ للُمماِرس
هو الحالة هذه يف مطلوب هو ما كل جانبًا، االقتصادية الجوانب وْلندَع ِضَخمهم. مدى
والتناسب النسبة إدراك عىل القدرة نستخدمها؛ ليتنا جميًعا لدينا موجودة إدراكية قدرٌة

أنُفسنا. يف
أخبار يف يظهر غامض يشء مجرَّد نفسه، كاليشء بَدت إذا … واملليارات املاليني
الِحيَل فمن لذا البرش. مقاييس يُناِسب ِنسبي لحجٍم االفتقاد ذلك سبب أن فاألغلب املساء،
ثانية واملليار يوًما. ١١٫٥ تُساوي ثانية املليون كثواٍن. األرقام هذه تتخيَّل أن امُلفيدة

عاًما. ٣٢ تُساوي
كبريًة ٥ كل من ١ ونسبة للغاية، صغريًا رقًما إسرتليني جنيه مليون ٣٠٠ كان إذا
يقيس كَليهما لكنَّ نسبة، والثانية رقم (األول الكبري؟ وما الصغري ما نعرف فكيف للغاية،

الكميات.)
بيشء، تُفيدنا ال الرقم يمني عىل األصفار عدد أن هي حها نُوضِّ أن ينبغي نقطة أول
خاصة ألسباٍب يتجاهلوه أن البعض اختار ولو حتى للكثريين، للغاية واضح أمٌر وهذا
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األرقام لَفهم أسايس رشٌط هي ومليار مليون ِمثل بأرقاٍم االنبهار من الَحصانة بهم.
يمينها عىل األرقام معظم تُسوق واالقتصاد، السياسة يف العام. النِّقاش يف املستخَدمة
يف األموال من َمهولًة ياٍت وَكمِّ الناس من غفريًا عدًدا هناك أن هو بسيط لسبٍب أصفاًرا
إسرتليني جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من أكثَر يُنتج املتحدة اململكة ِمثل كامل بلد اقتصاد
ينبغي الرقعة. بازدياد األصفار تزداد نسمة. ٦٠٠٠٠٠٠٠ سكانه عدد ويبلُغ العام، يف
عىل َوقِعه عن النظر وبرصف كان أيٍّا رقم من ما أنه األحوال كل يف ذهننا يف يستقرَّ أن
ًرا مؤخَّ صَدر إعالٍن يف جاء املزيد. عنه نعرف أن بدون صغريًا أو كبريًا يُعترب النفس
املوسيقى تعليم لدعم إسرتليني جنيه ماليني ١٠ سيُنَفق أنه ة الضجَّ من الكثري وأثار
نحَو هناك أن األقل: عىل السياق هذا يستلزم اإلعالن وهذا االبتدائية، املدارس يف والغناء
العرشة إن أي االبتدائية. املدارس يف تقريبًا ِنصفهم املدارس، يرتادون طالٍب ماليني ١٠
األموال؟ هذه ستُستخَدم تحديًدا يشء أي ففي طفل؛ ماليني لخمسة ص ستُخصَّ املاليني

ما لَفهم املثىل الطريقة أن وهو قبل، من إليه ملَّحنا سهل، حلٍّ إىل يقودنا ذلك كل
أصفاره كثرة من العدد ِكَرب استنتاج يَُعد أنُفسنا. عىل وقياسه تقسيمه هو رقم أي وراء
اقِسم اآلتية: البسيطة الحسابية العملية إجراء سوى ينُقصنا فلن تجنَّبناه إذا استسهاًال
التعامَل ذلك ل يُسهِّ ما كثريًا به. يتأثَّروا أن املفرتَض من الذين الناس عدد عىل الكبري العدد
املطاف، نهاية يف معناه َفهم شخص أي عىل ل يُسهِّ حدٍّ إىل ويُقلِّله كبري، حدٍّ إىل عدد أي مع
تي ِحصَّ يف فكَّرُت إذا كبريًا الرقم هذا «أسيَظلُّ يتساءل: أن من شخص أيُّ يتمكن بحيث

منه؟»
ألسبوع؟ الطفل رعاية تكلفة لدفع كافيًا َمبلًغا إسرتليني جنيه ١٫١٥ يَُعد هل حسنًا،
مليون إلنشاء إسرتليني جنيه مليون ٣٠٠ ستكفي هل حسُمه. عليك يسُهل تساؤل هذا
السؤال أنه مع أصعب، ذلك يبدو سنوات؟ خمس مدار عىل األطفال لرعاية إضايف مكان
ال الفنية، الناحية من اإلطالق عىل صعبة مهمًة الصعب السؤال تسهيل يَُعد ال نفسه.

لذلك. الكافينَي والخيال بالثقة َ التحيلِّ إال ذلك يتطلب
القياس إجراء من البعض يتمكَّن ال قد كلها، بالدولة ُمتعلقة أرقام سماع عند
ُمقابل يف ُمتوسًطا دخًال يَجني الذي امُلتواضع شخصه الصحيح؛ النحو عىل الشخيص
يجب شخصيٍّا الرقم ولِيَكون لك. ِملًكا كلُّه ليس امَلبلغ لكن إسرتليني. جنيه مليون ٣٠٠
إن البنك. يف امُلعتاد الشخص برصيد بمقارنته يُكتفى أن ال شخيص، حجٍم إىل تحويله
حامًال الفصل إىل يصل امُلدرِّس يرى كمن — ما حدٍّ إىل — هو الخطأ هذا يرتكب من
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برقم االنخداع لكن واحدة. قطعٌة منه طالب كل نصيب أن يُدِرك وال الحلوى من كيًسا
إذا الالزم من أصغَر تكون قد شطرية فأكرب كثريًا. يُرتكب ٌ خطأ هو البهرجة من يخلو ال

الُفتات. منها فرد كل نصيب كان
مليارات ٣٫١٢ رقم هو الحسابية العملية هذه إجراء يف تُساعد التي األرقام من
يف ،(٦٠٠٠٠٠٠٠) املتحدة اململكة سكان عدد رضب حاصل وهو ،(٣١٢٠٠٠٠٠٠٠)
الحكومة تحتاج ما تقريبًا يُساوي هذا الرضب وناتج أسبوًعا. ٥٢ البالغ السنة أسابيع عدد
اململكة يف شخص كل عىل واحًدا إسرتلينيٍّا جنيًها أنفقت قد بذلك لتكون سنويٍّا إنفاقه إىل
مليارات ٣٫١٢ عىل العام اإلنفاق عن إعالن أي يف الوارد الرقم اقِسم األسبوع. يف املتحدة

جميًعا. علينا تقسيمه جرى إذا األسبوعية الرقم ذلك قيمة لتعرَف
الحاجة لكن الُقرَّاء، بعض اندهاَش األشياء هذه من أيٍّ ِذكر إىل الحاجة تُثري قد
يف تنا ُحجَّ من جزءٌ يستند لطة. السُّ بِزمام يُمِسكون من عىل ذلك يف والالئمة قائمة، إليها
ما كثريًا العام املجال تمأل التي َّهات الرتُّ من بالكثري االنخداع لتجنُّب السبيل أن عىل ذلك
العالج، بساطة زادت وكلما األحيان، بعض يف الضحك يُثري لحدٍّ واضًحا بل واضًحا، يكون
إىل نمطيَّة الحاالت كلُّ ليست الحال، وبطبيعة للرثاء. إثارًة أكثَر ِذكره إىل الحاجة كانت
بعض تستهدف قد املثال، سبيل فعىل بالتساوي؛ األرقام كل تقسيم ينبغي وال الحد، هذا
إليه سنتطرَّق — مهم لكن بسيط — آَخر ٌ مبدأ وهذا غريها. من أكثَر بعينها فئاٍت األرقام
رقم أي عن أفضل َفهٍم تكوين إمكانية عىل التأكيد بنا فيجُدر الراهن، الوقت يف أما الحًقا.

أوًال. به امُلتأثِّرين عىل قسمناه إذا
أن بل اآلخرين، يف والشك التشاؤمية ع نُشجِّ أن سلف مما أيٍّ من الغرض وليس
كالغش. ليس األرقام َفهم عدم أن بالذِّكر الجدير ومن أفضل. معرفًة ن نُكوِّ كيف نعرف
أيًضا تُضلِّلنا ولكنها فيه، شكَّ ال هذا خداعنا، يُحاِولون الناس ألن بالفعل تُضلِّلنا األرقام
تتخىلَّ حتى تخدمها التي القضية إلثبات حماُسها يجرفها ُملتِبسة، ذاتها حد يف ألنها
السن كبار مع وِرفاقه بلري توني قسوة فكرة كانت ربما املعقولية. عن ذلك سبيل يف
«دييل صحيفة صحفيِّي من تملََّكت قد برشف عيشهم لُقمة لكسب عمرهم أفنَوا الذين
التي الفكرة لهذه فسمحوا التقاعد، معاشات ي مستحقِّ وفاة عن كتبوا الذين تيليجراف»

حساباتهم. ه تُوجِّ أن صائبًة لهم بَدت
الذي السبب هو والنِّسب األرقام حجم بفعل األذكياء يُصيب الذي االرتباك وهذا
جيًدا؛ يَفهمانها ال والفريقان جمهورهم، من لها فهًما أقلَّ كثرية أحياٍن يف ُمروِّجيها يجعل
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الغريب ومن يهم. الحجم مرشوعيَّتَها. — بساطتها بَلَغت مهما — األسئلة يُكِسب ما وهو
الذي االهتمام ذلك أن بيَد االهتمام، من املزيد بإيالئه الناس إقناع محاولة إىل نُضطرَّ أن
وَوقٌع حجم له لرقم احرتاًما باالنحناء االكتفاء من فبدًال ُمهَمل، نوٍع من اهتماٌم نطلبه

البرشي. بامِلقياس قياسه عىل نُرصُّ كبري،

الخوف. معه يحمل عندما األخرى؛ الحاالت من أكثَر بعينها حالة يف األرقام حجم يُهَمل

نسبة. بأي ما خطٍر وجوُد يكفي اإلطالق، عىل الرقم ِكَرب ادِّعاء إىل حاجة ال الحالة هذه يف
م السُّ أو ية مِّ بالسُّ يتعلَّق فيما باألذهان تدور التي األفكار معه ونفهم ذلك، وْلنَفهم
صدمٍة يف لنفكر بامليكرون، تُقاس كميته كانت ولو الدوام عىل ُمميت أنه لصاحبها فتُهيئ
تكون أن ينُدر طفلك جبني عىل طبَعتَها ُقبلًة الصدمة مصدر كانت إذا الرأس. تُصيب
البنايات، أحد سطح فوق من هَوت َمعِدنية عارضًة الصدمة مصدر كان إذا أما مؤِذية،
يف تختلف الرأس تُصيب التي الصدمات أن الواضح من أقصاها. الرضر شدة َلبَلغت
دامت ما اإلطالق عىل رضر أيَّ تُلِحق ال أنها أيًضا الواضح ومن قوتها، حَسب تَِبعاتها
عىل صدمًة لوا يتحمَّ أن الكتاب هذا ُقرَّاء من ُطلب إذا د. محدَّ مستًوى من أقلَّ شدتها

شدتها؟» «ما سيسألون: َمن وحدهم يكونوا أال نأُمل فإننا الرأس،
من الناس له تعرَّض الذي الَقْدر عىل تعتمد الرضر درجة بأن القائل األسايس املبدأ
يَستثنون أنهم غري عديدة. مرَّاٍت يوم كلَّ تفكري بدون الجميع يُطبِّقه مبدأ هو معنيَّ خطٍر
ما كثريًا الرُّهاب، تُقاِرب شاذَّة حالٌة والبيئة بالطعام امُلتعلقة فاملخاوف ذلك. من ية مِّ السُّ
وتُصاحبها اإلطالق، عىل والتناسب بالنسبة اهتمام بال تُقرأ ما وكثريًا عنها، اإلبالغ يجري

الدراسات.» إلحدى َوفًقا ُمميتة، الرأس «صدمات لعبارة: ُمناِظرة أقواٌل
الرأس صدمات تأثريات تتباين باملوضوع. ِصلتَها ونفهم السابقة العبارة ل لنتأمَّ
ما شخٌص أخربنا عندما إذن ٢٠٠٥ يف األسايس املبدأ لهذا حدث الذي ما شدتها. حسب

األكريالمايد؟ ى تُسمَّ ة سامَّ مادٍة عىل تحتوي املطهوَّة البطاطس أن
من مجموعة خلط عن يَنتج أنه عن فضًال — الصناعة يف األكريالمايد يُستخدم
معيَّنة لجرعاٍت التعرض أن املعروف ومن — الطهي خالل األمينية واألحماض كريات السُّ
يف املادة هذه من املخاوف بدأت للبرش. األعصاب وتلَف للحيوانات الرسطان يُسبِّب منه
ياٍت بَكمِّ ملوَّثة مياًها ترشب كانت التي األبقار من عدًدا أن لُوحظ عندما ١٩٩٧ عام السويد
أبحاٌث وكشفت البقر. بجنون ُمصابة كانت لو كما ترتنَّح الصناعي األكريالمايد من كبرية
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من كبرية مجموعٍة يف األكريالمايد وجود عن ٢٠٠٢ يف نتائجها أُعلنت الحقة سويدية
املطهوَّة. األطعمة

لكل األكريالمايد من ميكروجرام من أقلَّ املتوسط يف يستهلكون البرش أن يُعتقد
الكمية وهذه الدراسات». نتائج تبايُن من «بالرغم اليوم يف الجسم وزن من كيلوجرام
عند الرسطان حاالت يف طفيفة زيادة بحدوث املرتبطة الجرعة من األلف من ١ تُمثِّل
الدراسات معظم أن نجد ذلك ومع ذلك، من أكثر البرش بعض يستهلك قد الفرئان.

آخر. شخص أي عن بالرسطان إصابتهم احتمالية تزداد ال أنهم إىل تُشري الوبائية
أو رشائح شكل عىل تَُعد عندما خاصًة البطاطس، إىل بسخاء امِللح يُضاف ما كثريًا
تحتويه مما أقل كميًة أن لدرجة سامٌّ ذاته الوقت ويف للبقاء، رضوري فامِللح أصابع.
امِللح من عليها امُلتعاَرف القاتلة الجرعة تبلُغ رضيع. طفل لقتل تكفي املائدة حة مالَّ
تكفي أنها ُوجد ما هي الكمية «وهذه الجسم، وزن من كيلوجرام لكل ِملِّيجراًما ٣٧٥٠
بالنسبة .«LD50 بالرمز الكمية لهذه ويُرَمز التجِربة، فرئان مجموعة من املائة يف ٥٠ لقتل
ِملَعقتنَي من قليًال أكثر أي جراًما؛ ١١ الكمية هذه تُساوي كيلوجرامات، ٣ وزنه رضيٍع إىل
رشائح عىل امللح من صغريتني ِملعقتنَي رش أن عن أحٌد أُبلَِغ فهل امِللح. من صغريتني
أن يجب أنه هو مختلفة ألسباٍب األمر حقيقة يف يُقال ما الوفاة؟ إىل يؤدي قد البطاطس
أن هي انفعال بال نُسديَها أن يُمِكن التي النصيحة منه. نستخدمها التي للكمية ننتبَه
يف تُفيد الطعام إىل منه قليلة كمية إضافة أن يبدو الزرنيخ فحتى ًال. ُمتعقِّ املرء يكون

الصحة. عىل الحفاظ
يف ساَعد الذي السبب كان ربما إذن؟ األكريالمايد كميات بشأن التشدُّد هذا ملاذا
وأن بالصحة، ُمتعلق خطر كل من االرتياب هما سببنَي؛ بني االقرتان هو الذُّعر انتشار
الصلة، ذات األرقام يف فكَّروا قد الصحفيُّون كان لو قبل. من بها يُسَمع لم املادة هذه
يف الطفيفة بالزيادة املرتبطة األكريالمايد فكمية املعقولة؛ الحدود يف الخوف ظل لربما
٣٠ نحو استهالك تتطلَّب أنها التقديرات أحد من تُبني بالرسطان الفرئان إصابة خطر
اإلنسان وزن نصف إىل ثلث من يُكافئ ما وهو — املطهوَّة البطاطس من كيلوجراًما

سنوات. عدَة يوم كلَّ — تقريبًا العادي
معظم أن يُدرك الذي النابه القارئ فعىل مية، السُّ كلمة الصحف عناويُن تذُكر عندما
حيٍّا، تُبقيك املياه كمية؟» «بأي يسأل: أن معيَّنة بجرعاٍت استُهلكت إذا ة سامَّ األشياء
ه يُوجَّ الذي التحذير وهو املياه، م بتسمُّ تُصاب قد فعندئٍذ الرشاب، يف أفرطَت إذا إال
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تناولت أن بعد حتفها بتس ليا الطالبة القت فقد العطاىش. اإلكستايس عقار مُلتعاطي
التالية دقيقًة التسعني يف املياه من ونصف لرتات ستة من أكثر ِرشبَت ثم اإلكستايس عقار

لذلك.
كان كتاب أول من التايلَ الشعار يتعلَّمون السموم علماء كل أن نجد السبب ولهذا
عن حديث بأي االستهانة إمكانية يعني ال وهذا الجرعة. حَسب ية مِّ السُّ عليهم: مقرًَّرا
الحاالت عىل نُطبِّقه الذي نفسه االختبار إجراء ع نُشجِّ أن ببساطٍة وإنما التسمم، خطر
حجم «ما الرائع: السؤال طرح واصل البرشيَّني. والتناسب النسبة اختبار وهو األخرى،

نفسك. عىل القياس مع قدُره؟» أو اليشء ذلك
قاتلًة تكون قد مثًال السوداني الفول اسية حسَّ حاالت استثناءات. فهناك ذلك، ومع
الحساسية هذه من يُعاني من إن القول معها يُفيد ولن صغرية، الكميات كانت لو حتى
لكلمة مرادفًة ية» مِّ «السُّ كلمة تعترب ال الحاالت، من ذلك غري يف الكمية. يف يُفكِّر أن عليه

كذلك. ُعوملت ولو «الذُّعر»،

عن الصحفية التقاريُر الحجم شأن من التقليل فيها يجري التي األخرى الحاالت من
اكتشفوا الباحثني بأن الصحفية العناوين تُخربنا ما عادًة الحالة، هذه ففي الجينات.
الناس ويميل بكذا». امُلرتبط «الجني أو لكذا» الجينيَّ «األصل أو كذا» عن املسئول «الجني
أن نفرتض األقل فعىل الحياة. رسِّ عن تكشف أنها لو كما الجينات هذه عن الحديث إىل

ذاك. أو اليشء هذا عىل األكيدة الداللة تُعطينا الجينات
الفعلية. الحقيقة االفرتاض هذا يُطابق — الكييس التليُّف مثل — الحاالت بعض يف
فلسَت لديك، تُكن لم وإذا الكييس؛ بالتليُّف ُمصاٌب فأنت الجينية الطفرة لديك كانت فإذا

.٪١٠٠ بنسبة دقيقة جينية حتميٍة عىل الواقع من مثال هذا به. ُمصابًا
اكتشاف من يُستفاد ما كل أكثر، حاالٍت ففي القاعدة. ال االستثناءَ يَُعد هذا أن غري
ما بحالٍة امُلصابني لدى وجوده احتمالية تزداد جينًا هناك أن هو كذا» عن املسئول «الجني
التي الطريق كالفتاِت ليس الجني هذا إن أي بها. امُلصابني غري لدى وجوده احتمالية عن
عن ِعوًضا ما منعَطٍف َسلِك عىل تشجيًعا كونَه يَْعدو ال بل السري، اتجاه أحادية إىل تُشري
يكاد ال الذي الحِرج السؤال أما حجم. مسألَة كثرية أحياٍن يف املسألة يجعل ما هذا آَخر.

التشجيع؟» من درجة «أي فهو: اإلخبارية التغطيات يف اإلطالق عىل إجابة يلقى
يحملون الذين امُلتعدد بالتصلُّب امُلصابني عدد تخمني عليك كان إذا املثال: سبيل عىل
وإال يحملونه، جميًعا بأنهم اإلجابة إىل تميل فقد امُلتعدد، التصلُّب عن» املسئول «الجني
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الجينات لتحديد أُجريَت دراسٌة أظهرت الحقيقة، ويف املَرضية؟ الحالة بهذه أُصيبوا فكيف
الجينني أحد أن املرض— عن مسئولني جيننَي عن وكشفت — امُلتعدد التصلُّب عن املسئولة
يف ١٣ لكن امُلتعدد. بالتصلُّب امُلصابني من املائة يف ٨٧ لدى موجود املرض عن املسئولني

امُلتعدد». التصلُّب «جني لديهم ليس امُلتعدد بالتصلُّب امُلصابني من املائة
غري ولكنهم امُلتعدد التصلُّب عن» املسئول «الجني لديهم من عدد عن ُسئلَت إذا
للمرض، استعداد أو نزعة وجود يعني الجني وجود بأن وتردُّ عقلك تُعِمل قد به، ُمصابني
رغم امُلتعدد بالتصلُّب يُصابوا لن قليلني محظوظني فإن لذا حدوثه؛ عىل أكيًدا دليًال وليس
٨٥ يف نفَسه الجنَي نفُسها الدراسة وجَدت الواقع، ويف لديهم. عنه املسئول الجني وجود

أبًدا. امُلتعدد بالتصلُّب يُصابوا لم الذين الناس من املائة يف
امُلصابني من ٧٨٫١ لدى موجود فهو امُلتعدد، التصلُّب عن املسئول اآلخر الجني أما
حقيقية الفروق وهذه به. امُلصابني غري من املائة يف ٧٥ لدى أيًضا وموجود باملرض،
بالتصلُّب شخص أي إصابة احتمالية تختلف ال صغرية. ولكنها — الباحثني رأي حَسب —
ُمنخِفضة احتماليٌة وهي لديه، يُكن لم أو عنه املسئول الجني لديه كان إذا تقريبًا امُلتعدد
إىل ١٠٠ هو وويلز إنجلرتا يف امُلتعدد التصلُّب انتشار معدَّل أن يُعتقد الحالتنَي. يف ا جدٍّ
كل من ُمصابًا ١٦٨ الشمالية أيرلندا يف ويبلُغ شخص، ١٠٠٠٠٠ كل من ُمصابًا ١٢٠
مرٌض فهو شخص. ١٠٠٠٠٠ كل من ُمصابًا ١٩٠ اسكتلندا ويف شخص، ١٠٠٠٠٠
ا. جدٍّ قليلة بدرجٍة إال به عنه» املسئول «الجني يحملون من إصابة احتمال يَزيد وال نادر،
مسئول «جنٌي ًرا مؤخَّ اكتُشف التي األخرى الحاالت من هي الساَقني تملُمل ُمتالزمة
جزئيٍّا دوًرا له أن يبدو ًدا محدَّ جينًا أنَّ بُلدان ثالثة يف أُجريَت دراسات ثالث وَجدت عنها».
لدى موجود أنه الدراسات إحدى وجدت الدور؟ هذا حجم ما ولكن، املتالزمة. حدوث يف
دراسٌة وأفادت بها. امُلصابني غري من املائة يف و٧٦ باملتالزمة امُلصابني من املائة يف ٨٣
خرَجت حني يف املائة. يف و٦٨ املائة يف ٧٦ التوايل عىل تبلُغان النسبتني هاتنَي بأن أخرى
إن أي نتوقع. قد مما أقلُّ الفروق أخرى، مرًة التوايل. عىل و٦٥٪ ٪٧٧ بالنسبتنَي الثالثة
من يكون قد إنه اد، النُّقَّ أحد قال وكما األرجح. عىل صغري دوٌر أنه مع دور، له الجني
تملُمل بمتالزمة صلة له آخر بيشء عالقة له بيشء عالقة له الجني إن نقول أن األدقِّ

الساَقني.
موجود الرَّبو عن مسئول» «جنٌي ًرا مؤخَّ اكتُشف حيث الرَّبو. حالة يف سيَّان واألمر
تظهر ال الذين األشخاص من املائة يف ٥٢ ولدى املرض، من يُعانون ممن املائة يف ٦٢ لدى
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احتمالية يُغريِّ ال وجوده عدم أو شخص أيِّ لدى الجني وجود إن أي أعراضه. عليهم
قليًال. إال بالربو إصابته

الجينات من ملجموعة يكون املَرضية، الحاالت بعض ففي أكرب. تأثريٌ الجينات لبعض
مًعا ولكنها االحتمالية، زيادة يف طفيف بتأثرٍي جني كل يُسِهم حيث املرض، حدوث يف دوٌر
الجديدة، الجينية االكتشافات عن امُلثرية التقارير قراءة عند ولكن ملحوًظا. فارًقا تُحِدث
اعتباٌر والتناسب النسبة أن نجد منها كم ويف والتناسب؟ النسبة حسُّ يوجد منها كم يف
من والتنشئة البيئة وتأثري جانب من الجينية الطبيعة تأثري بني املقارنة ُمراعاته؟ تنبغي
بل واألبيض. األسود عىل الغالب يف يقترص ال األحياء علم لكن شائقة. لُعبٌة آخر جانٍب

الرمادي. ظالل إبراُز السهل من يكون أن ينبغي

االهتمام ندَر ولو مهمٌّ الحجم وبأن البسيط، سؤالنا بوجاهة اآلن اقتنعَت قد تكون ربما
هذا اقتناعك لنُقيِّم بيشء. تُخربنا ال رقم أي يمني عىل ة املرتاصَّ العديدة األصفار وبأن به،
ي نُسمِّ حيث إسرتليني، جنيه تريليون أو ،١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عمالق: رقم خالل من
االقتصادية لالتفاقية َوفًقا تريليونًا األصفار من العدد هذا يمينه عىل يظهر الذي العدد
ال الربيطاني. الشعب عىل ة املستَحقَّ الديون مجموَع هو الرقم هذا كان لو تخيَّل الدولية.

كبري؟ رقٌم هذا هل واسأل: ْع تشجَّ بل الظاهرة، الرقم ضخامة من تجزع
إن بل ،٢٠٠٦ عام يف الرقم هذا إىل وصلنا عندما الصحف معظُم ظنَّته ما هذا
إسرتليني جنيه تريليون الديون إجمايل كون أن واإلجابة األوىل. الصفحة يف أبرَزه بعضها
تخطَّت عندما أنه صحيٌح بشدة. عليه ُمختَلف أمٌر هو صغرية أم كبرية قيمًة اليوم يُمثل
قيمة إن شديدة بثقٍة القول نستطيع لكننا اإلطالق، عىل األعىل باتت الرقم هذا الديون قيمة
األرقام كرس يَُعد ُمتناٍم، اقتصاد أي ففي أَُخر، مرَّاٍت بل أخرى، مرًة ستتخطَّاه الديون
ونموَّ م التضخُّ لكن بامُلفاجأة، الصحفية التقارير أوحت منها. َمفرَّ ال حتميًة القياسية
يف املوجودة اإلسرتلينية للجنيهات الكيلِّ العدد زيادة يف التسبُّب شأنهما من مًعا االقتصاد
االقتصاد يف اإلسرتلينية الجنيهات عدد إن أي عام. كل تقريبًا املائة يف ٥ بنسبة بريطانيا
فهل آخر، يشء كل لقيمة امُلكافئة الجنيهات عدد زاد فإذا عاًما. عرش خمسة كلَّ يتضاعف

الدَّين؟ جنيهات عدد أيًضا يَزيد أن امُلفاجئ من
مصدٌر إال نفسك يف بَعثه فما الرقم؛ هذا من بالصدمة اإلحساس هذا عنك فلتدَْع
اإلجابة الرقم؟ هذا يُقسم كيف البسيطة: الربيئة أسئلتنا أحَد الرقم مع وجرِّب زائف،
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التسوُّق ُمدمني عىل الِعبء من األكرب القسم يقع ولن بالتساوي. يُقسم لن أنه هي عة املتوقَّ
األقىص، الحدَّ مديونيَّتها بَلَغت التي االئتمان بطاقات من الكثري يحملون الذين النمطيِّني
األول املقام يف األغنياء أن الحقيقة الرتيليون. هذا من ا جدٍّ صغريًا جزءًا إال يُمثِّلون ال فهم
تأخذ ما وكثريًا كذلك، الحال كان ولطاملا الديون، هذه من األكرب بالقسم يَدينون َمن هم
التزايد؛ يف آخذة قيمتُها َمنازل ثمن لدفع بها يُستعان التي العقارية الرهون شكَل ديونُهم
لسداد إليها اللجوء يُمِكنهم األصول من ُمتزايدة كميًة يمتلكون هؤالء أن أيًضا يعني مما

ذلك. إىل اضُطرُّوا إذا َدينهم
عىل ذلك طبِّق كثريًا، ذلك يف تُستخَدم التي بالنربة الدَّين عن الحديث غرابة لنفهم
الخامسة يف كنت عندما َمدينًا كنَت بكم أوًال: حالك. سيكون كيف وانظر الخاصة، ديونك
لحصافتك! يا ألخيك، بها َمدينًا وكنت بنًسا، وعرشين جنيهات أربعة عمرك؟ من عرشة
يكون أن يُفرتض ديونُك؟ أزاَدت ماذا؟ العمل؟ سن يف أصبحَت عندما َمدينًا كنَت وبكم
سنِّ يف اإلرساف إىل والصادم الطويل انزالقك بداية يف ربما حاًال، أسوأ جعلك قد ذلك
قد ديونك تكون أن بد فال العقاري، الرهن إىل لذلك نتيجًة لجأَت وإذا العمر. ُمنتَصف
اشتقَت وأنك وفقًرا، بؤًسا حياتك مراحل أكثر كانت هذه أن بد ال قيايس! رقٍم إىل وصَلت

عمرك. من عرشة الخامسة يف كنت عندما املالية ظروفك إىل
ُمتماشيًة كانت لو حتى الدَّين، إىل للنظر امُلثىل الوسيلة ليست هذه أن الظن أغلب
عىل دليًال باعتبارها الدَّين يف زيادة أي بمعاملة تقيض التي املقدَّسة اإلعالمية التقاليد مع
نظًرا االقرتاض عىل القدرة لزيادة انعكاًسا تكون ما غالبًا الدَّين فزيادة الوشيك. الهالك
بصورِة التنبؤ ل تسهِّ نمطية شخصية تجِربة هذه أكرب. َمبالغ سداد عىل القدرة زيادة إىل

الوطني. الصعيد عىل يجري ما
الناس من املزيد أن ويبدو تكلفته، ل تحمُّ يستطيعون ال بمن تُِرض مشكلة الدَّين
جنيه بالرتيليون ضعيفة صلٌة إال له ليس هذا لكن الوضع، هذا يف بالفعل أنُفسهم يجدون
أن يُمكن فبينما الثروة. عىل يدلُّ ما بقدِر الفقر عىل يدلُّ ال الرقم هذا فمعظم إسرتليني؛
فإنها واألفراد، والرشكات للحكومات خطرية مشكلًة القصوى الحاالت يف الديون تُشكِّل
أن الجنون من أنه البعض يرى قد وسالمته. االقتصاد قوة عىل دليًال تكون قد أيًضا
كانت املشكلة هذه لكن .٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ لعاَمي االئتمان» «أزمة بعد ة الُحجَّ هذه تُستخَدم
الخصوص، وجه عىل املتحدة الواليات ويف الخاطئة، واالقرتاض اإلقراض لقرارات نتيجًة
كانت السداد. من يتمكَّنوا أن املحتَمل من يُكن لم ألشخاص األموال إقراض عن نتَجت
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رضر عىل دليًال ليست لكنها ة، وُمرضَّ الفتة الكبرية املالية سات املؤسَّ من الحماقة هذه
الضار. هو املسئول غري فاإلقراض عام؛ بوجٍه االقرتاض

إذا فقط اللزوم من أكربَ تكون ديونك إن نقول أن األمر يف للتفكري األخرى الطُّرق من
التي املتحدة اململكة ديون عن اإلخبارية التقارير عدد كم لكن سداُدها. بإمكانك يُكن لم
االعتبارات أُوىل من أنها رغم أبًدا، تُذَكر ال أنها الغريب املتحدة؟ اململكة ثروَة أيًضا تتناول
يف إنرون مدرسة الطريقة هذه عىل نُطِلق أن عىل اعتدنا الُحسبان. يف الجميع يضعها التي
واختارت بأصولها تفاَخَرت للطاقة إنرون رشكة أن الُقرَّاء يتذكر قد اإلخبارية. التقارير
عن اإلخبارية التقارير تَتبَع مصريَها. امُلدوِّي االنهيار فكان ديونها، عن الحديث تُغفل أن
بالحديث اإلخبارية العناوين فتصدح معكوس، بشكٍل نفَسه األسلوَب العامة املالية الحالة
يُعَرف بما ِثق السبب، ولهذا الدخل. أو الثروة عن الحديث تُغفل حني يف الدَّين، عن
عىل طبِّقها ثم فرد، أي يُجريها التي الشخصية الحسابات وأجِر األفراد، عىل ينطبق أنه
ُمستمر ازدياٍد يف الشخصية الثروة أن البياني) الرسم (انظر يُظهر وهذا الوطني. الصعيد
اململكة يف األُرس لكل الشخصية الثروات إجمايل بَلغ ،١٩٨٧ يف األخرية. السنوات يف وكبري
ستة الثروة بَلَغت ٢٠٠٥ عام وبحلول كله. للبلد السنوي الدخل أمثال أربعة املتحدة
بل أفقر، تقريبًا املاضية سنًة العرشين يف الحال يُكن ولم السنوي. الوطني الدخل أمثال
وأسُهم تقاُعد ومعاشات منازل صورَة الثروة هذه وتأخذ الفت. حدٍّ إىل ثراءً أكثَر كان
معظمها يرتكَّز حيث بشدة، توزيعها ويتباين التشييد، وجمعيات البنوك يف وحسابات
يف نموٍّا الزيادة هذه من قسٌم ويعكس الديون. معظم لديهم ترتكز كما األغنياء، لدى
ونمو االقتصاد نمو مع أنه شك ال لكن األسُهم، أسعار يف الزيادات وبعض املنازل، أسعار
أيًضا الثروة لكن الزيادة، يف آخذ الدَّين أيًضا. والثروات املدََّخرات زادت فقد معه، الدخول

بكثري. أرسع بوتريٍة الزيادة يف آخذٌة
شديد حدٍّ إىل السيطرة عن تخرج إنها يُقال التي الدَّين فئة يف نظرنا إذا حتى
— االئتمان) بطاقات مديونيات (ومنها نة املؤمَّ غري الشخصية الديون وهي — الخطورة
املنزيل بالدخل يُسمى ما أو — إنفاقه لنا يُتاح مما نسبًة باعتبارها قيمتها أن فسنجد
قليًال). قبلها ارتفعت (التي األخرية الخمس السنوات يف ثابتًة ظلَّت — لإلنفاق القابل
بعض إىل بالنسبة مشكلة وتُمثِّل بالتساوي، تتوزع ال أيًضا املديونية هذه أن نجد ًدا ومجدَّ
الرقم بهذا نستشهد أن املنطقي من ليس تحديًدا األسباب ولهذه اآلخرين؛ من أكثَر الناس
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اإلجمايل. املحيل الناتج بمضاعفات املتحدة، اململكة يف والدَّين الثروة :1-2 شكل

الظروف أصعب يف هم من إىل بالنسبة اإلطالق عىل معنًى أيَّ له أن لو كما اإلجمايل
املالية.

للدرجة ُمرعبًا رقًما تكون ال قد الديون قيمة أن الشخصية التجِربة من نعرف كيف
أقبلنا ِغنًى ازددنا كلما واقرتاضنا. الشخصية حياتنا دورة يف بالتفكري بها؟ تبدو التي
يزيد. أن من بدًال حينئٍذ يقلُّ االقرتاض خطر لكن األموال، من املزيد اقرتاض عىل بسعادة
السكان لدى الثروة زيادة تعني قد الدَّين زيادة أن نفهم أن يسُهل ذلك كل اتضاح ومع
الرقم نقسم سابًقا؛ استخدمناها التي نفسها الطريقة نستخدم األساس، ففي عام. بوجٍه
القدَر ع نُوزِّ أن ينبغي ثَم، من ُمثرية. قصًة يصنع حيثما نُركِّزه أن من بدًال به، امُلتأثِّرين عىل
تريليون ع ُوزِّ إذا وللتأكيد، الفقراء. عىل بكثري أقلَّ قدًرا ع ونُوزِّ األثرياء، عىل منه األكرب
١٧٠٠٠ من بقليل أقلَّ منه الفرد نصيب يكون السكان كل بني الدَّين من إسرتليني جنيه
إسرتليني. جنيه ١٠٠٠٠٠ عن ُمتوسطها يزيد ثروٌة الرقَم هذا ويُقابل إسرتليني، جنيه

ففي البرشيَّني. والتناسب للنسبة إخضاعه يُمِكن ما وحده املتحدة اململكة يف الدَّين ليس
املتحدة اململكة ترؤُّس خالل — ٢٠٠٥ عام صيف يف انعقدت التي إيجلز جلني قمة
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مليار ٥٠ إلغاء عن براون جوردون الِخزانة مستشار أعلن — الثمانية الدول ملجموعة
ذلك مدى ما لكن النامية، البُلدان ويُفيد سخاءً، ذلك يبدو النامية. البُلدان ديون من دوالر

إلينا؟ بالنسبة كبري رقٌم هو هل الثمانية؟ الدول مجموعة نظر وجهة من السخاء
الثمانية الدول ألَغتها وعندما الديون. من كبريًا قدًرا دوالر مليار الخمسون مثَّلت
ما وعادًة — اها ستتلقَّ كانت التي السنوية األقساط عن إال الحقيقة يف تتخلَّ لم الكبار
هي هذه كانت العام. يف دوالر مليار ١٫٥ قيمتها وتبلُغ — تفضيلية فائدة بأسعار تكون
إىل دوالر ونصف املليار حوَّلت وإذا امُلعَلن. الرقم من بكثري أقلُّ وهي الفعلية، الُكلفة
بسعر إسرتليني جنيه مليون ٨٠٠ سيُصبح إذ أصغر؛ الرقم فسيبدو اإلسرتليني الجنيه
لكن كبريًا، َمبلًغا العام يف إسرتليني جنيه مليون ٨٠٠ يزال ال الحني. ذلك القائم الرصف
الدول سكان عدد أن الحظ ُحسِن من منك. طلبناه الذي لألرقام الشخيصَّ القياس تذكَّر
كلَّ سيُكلِّف إيجلز جلني قمة قرار إن أي تقريبًا. نسمة مليون ٨٠٠ هو الكبار الثمانية
ذلك وحتى العام. يف واحًدا إسرتلينيٍّا جنيًها الثمانية الدول مجموعة يف يعيش شخٍص
لدى املساعدات ميزانيات من ستأتي األموال هذه من الُكربى فالحصة ُمباَلغة؛ عىل ينطوي
قرار لتمويل ل ستُحوَّ اآلن لكنها حال، أي عىل ستزداد كانت امليزانيات وهذه الحكومات،
لقرار نتيجًة منا فرد كل عىل ستزيد التي للتكلفة تقدير أدقَّ يجعل مما إيجلز؛ جلني ة قمَّ

تقريبًا. الصفر تُساوي — لواله لنتكبَّدها نُكن لم التي — إيجلز جلني قمة

صغري رقم واحدة، خانٍة من رقم إىل لننظر امِلقياس، من اآلخر الطَرف إىل لننظر وأخريًا،
أي كالم تصديق يف ُمرتدِّد وأنك اآلن، نِشط قد لَديك التشكيك حسَّ أنَّ بد ال ِستَّة. ا؛ جدٍّ
أن يجب هكذا السياق. عن املزيد تعرف أن تريد وأنك مبارشًة، رأي أي تكوين أو شخص
التي بها امُلحتفى الستَّة التباعد درجات هي هنا نَعنيها التي الستة تفكريك. عليه يكون
صغريًا؟ رقًما هنا الستة تُعترب هل حسنًا، الكوكب. عىل شخَصني أي بني تفصل إنها يُقال
عام صَدَرت قصرية قصٍة يف األوىل للمرة الفكرة ُطرحت ويكيبيديا، ملوقع وفًقا
أمريكيٍّا اجتماع عالم لكن فريجيز. كارينثي املَجري للكاتب «السالسل» ى تُسمَّ ١٩٢٢
عام زعم عندما املقرتَحة بالفكرة ُمرتبًطا اسُمه أصبح من هو ميلجرام ستانيل يُدعى
أي بني للربط تأكيد بكل تكفي املعارف من ُخطوات ستَّ أن عمليٍّا أثبت أنه ١٩٦٧

الصغري». العالم «نظرية اسم أطروحته عىل وأطلق املتحدة. الواليات يف شخَصني
كلٍّ من وطلب «البادئني»، اسم عليهم أطلَق ُمتطوع ٣٠٠ بنحو ميلجرام استعان
يكون غريب شخٍص إىل ذهبي بشعاٍر ُموىشٍّ السفر بجواز شبيًها طرًدا يُرِسل أن منهم
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شخصية مسألة الحجم:

اسمه يعرفون وسيط بأي باالستعانة لهم وُسِمح أخرى. مدينٍة يف — دائًما وليس — عادًة
من يقرتبون بحيث نفسه اليشء يفعل آخر وسيٍط عن الوسيط يبحث بحيث فقط، األول
هو الطرد توصيل يف به ليَستعينوا لديهم كان ما كل خطوة. كل يف إليه امُلرَسل الهدف
فقال عنوان. بال لكن الشخصية، األوصاف وبعض ومهنته رأسه وَمسقط إليه امُلرَسل اسم
خطوات، أربع عن يزيد ال فيما وجهتها إىل وَصَلت الطرود من املائة يف ٨٠ إن ميلجرام

خطوات. ست من أقلَّ يف وصلت تقريبًا كلَّها وإنها
عاملة اهتماَم الظاهرة أثارت ،٢٠٠١ عام ويف األسطورة. يُشِبه ما إىل القصة تحوََّلت
ميلجرام. بحث أوراق دراسة يف فَرشَعت كالينفلد، جوديث تُدعى أالسكا جامعة من نفس
يف تظهر لم أوَّلية دراسًة أن أوال: للقلق؛ ُمثريًا — قولها حد عىل — وجدته ما وكان
من أكثر األساسية الدراسة يف أنه ثانيًا: املائة. يف ٥ من أقلَّ نجاح نسبة َقت حقَّ التقارير
األطروحة يف الشكوك يُثري فشل معدَُّل وهو وجهتها، إىل تصل لم الطرود من املائة يف ٧٠
الطرود إن القول يمكن هل لكن صحيًحا، األمر يكون «قد وقالت: قولها. حد عىل كلِّها
عالوًة اإلطالق؟» عىل يصل لم منها املائة يف ٧٠ أن حني يف خطوات ٦ من أقلَّ يف وصلت
من كانوا وامُلستقِبلني امُلرِسلني إن تقول بسؤالنا، صلًة أوثَق للدراسة نقد ويف ذلك، عىل
فِمن ثَم ومن املتوسط؛ تُفوق دخوًال يَْجنون ممن كانوا وإنهم نفِسه، االجتماعي املستوى

بة. امُلتشعِّ املعارف من الكثري لهم ممن جميعهم يكون أن ح املرجَّ
الجزء تنفيذ أُعيَد أن قط يحُدث ولم خاطئًا، أو صحيًحا رقًما تكون قد إذن الستة
صغريًا؟ رقًما سيُعترب كان فهل حال، أي عىل الرقم صحَّ إْن ولكن التجِربة، يف األسايس
وحافًزا. دليًال الناس من امُلتشابهني بني التعارف خيوط امتداد بسهولة القائل الدَّفع يُمثِّل
واحدة كل حجم بل يُهم، ما وحده ليس الخطوات عدد أن يف نُفكر أن عىل يُشجعنا فهو

للغاية. ضخًما رقًما الستة فستكون ا، جدٍّ كبرية خطوة كل كانت فإذا أيًضا. منها
كالينفلد جوديث نته وضمَّ بنفسه، ميلجرام أجراه ما منها — أخرى دراساٌت وجدت
ُمختلفة، أعراٍق من بأشخاص الطرود مرور حالة يف أنه — الشخصية اته مِللفَّ تلخيصها يف
كون حالة يف املائة يف ٣٠ إىل املعدَّل هذا وارتفع املائة، يف ١٣ التجِربة اكتمال معدَّل كان
أنه أخرى دراسٌة ووجدت الحَرضية. املنطقة نفس سكان من إليهم وامُلرَسل البادئني
اكتمال معدَّل بدا الدخل، ُمرتفع هدٍف إىل الدخل ُمنخِفض بادٍئ من الخطوة بدأت عندما
بالسهولة املختلفة االجتماعية املستويات عرب الروابط إيجاد يُكن لم إذ صفًرا. التجِربة

نفِسها.

43



الوهمي النمر

ورئيس حكومية إعانًة ى تتلقَّ أمٍّ بني الربط يمكن «قد نفُسها: كالينفلد جوديث قالت
يعرف قد االجتماعي ها ملفِّ فمسئول حلقات؛ ست من أقلُّ بها سلسلة عرب املتحدة الواليات
يعرف قد والعمدة شيكاغو، عمدة يعرف قد اإلدارة ورئيس األول، باالسم إدارته رئيس
اإلعانة؟ ى تتلقَّ التي األم نظر وجهة من شيئًا ذلك يعني هل ولكن املتحدة. الواليات رئيس
ال التي االجتماعية الدوائر يف ولكن صغريًا، رقًما باعتبارها الستة عن الحديث اعتدنا …

العملية.» الناحية من بالفعل كبريًا رقًما الستة تكون قد الحركة، عن تكفُّ
لكن كبريًا. عدًدا املليار يَُعد ما عادًة أنه حنِي يف صغريًا؛ عدًدا الستُة تكون ما عادًة
البرشية للنَِّسب الرقم نُخضع أن ينبغي بل الحجم. لتقييم تَصلح لن الجاهزة االفرتاضات
فْليُحاول لكن رسعٌة، خطوات ست عرب بالرئيس االتصال إمكانية يف تبدو الصلة. ذاِت
اإلسرتليني جنيه واملليار شاسع. بَوٌن بينهم يكون فقد الست. الخطوات هذه قطع الناُس
ذات املعدنية العمالت من صغرية بحفنٍة أشبَه تكون قد املتحدة اململكة عىل ُقسمت إذا
وأن قليًال، التفكري إىل نحتاج أسبوع. كلَّ للفرد إسرتلينيٍّا جنيًها ٣٢ أو الصغرية، الفئات
استخدام يُمكننا وعندئٍذ البرشية. التجِربة بمقياس قياسه جرى قد الرقم أن من نتأكد
طرح هي التفكري لتحفيز وسيلة أفضل كبريًا. فارًقا ذلك وسيُحدث الشخيص، املقياس
كبري؟» رقم هذا «هل وهو: أال — بساطته بدت مهما — افرتاضاتنا يضبط الذي السؤال
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الثالث الفصل

الومهي النمر الصدفة:

أرقاٍم صورة يف تأتَي أن عني ُمتوقِّ رأيناها، إذا دفة الصُّ عىل التعرَف بمقدورنا أن نعتقد
وهي التنكُّر، يف بارعة فالصدفة صحيًحا؛ ليس هذا لكن ُمختلطة. عشوائية فوضوية
عباءَة — املصادفة وبمحض كثرية، أحياٍن يف — الصدفة ترتدي وتَكراًرا. ِمراًرا تخدعنا
الناس يقع ما. نمٍط يف إدراجها يمكن أو ونسق، ونظام معنًى ذاَت لنا تبدو التي األرقام
كاألشباح، تلوح تلميحاٍت من يرونه ما وراء معنًى عن للبحث يجذبهم شديد إغراء ضحيََّة
يف امُلباِلغني سني امُلتحمِّ قني كامُلحقِّ ذلك يف فُهم صدفة، مجرَّد ليس األمر أن فيتصوَّرون
يحُدث أن يُمكن «ال قائلني: الحقيقي االحتماَل بازدراءٍ ويستبعدون تفسري، عن بحثهم

صدفًة!» ذلك
أما حق. عىل نكون — نعتقد مما أندر أحياٌن أنها رغم — األحيان بعض يف
اإلطالق، عىل ترتيبًا ليس الظاهريَّ الرتتيب أن ويتبنيَّ ننخدع، فإننا األحيان، أغلب يف
االكتشاف أن املطاف نهاية يف ويتَّضح فحسب. لنا ُشبِّه بل له، وجود ال املتصوَّر واملعنى
بدالئَل جميًعا اقرتانها يُزَعم التي — لهما السابقة واملالحظة له السابَق واالسترشاف
كلِّه. ذلك حول الوهم خيوَط الصدفة نسجت فقد وجيه. أصٌل لها ليس — دامغة عدديٍة
األمر يتعلق فعندما أعيُننا. نُْصب نضعها أن وعلينا لها. حرص ال لذلك، أمثلة تجاِربنا ويف

الخفي. العامل هذا يف دائًما اشتِبه باألرقام،

البون ليلة ُمنتَصف ُقْرب الليل؟ ُجنح يف مىض الذي املوتور امُلدمر امُلتخفي ذلك كان من
ميدالندز، غرب مقاطعة يف ويشو قرية تُخوم وعىل — ٢٠٠٣ نوفمرب من الخامس — فاير

قضيَّته. بعدالة ُمقتِنًعا جريمة، ارتكاب عىل العزَم ما شخٌص عقد
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ومَعدَّات حبًال معه حامًال جاء — رسمي اتهاٌم ألحٍد ه يُوجَّ لم إذ كان، أيٍّا — الفاعل
هدوء يف جرى والحقل، اإلسطبالت بني الفاصلة الضيِّقة املساحة يف دقائق، وبعد سحب.
منذ القرية تخوم عىل ويقوم مرتًا، ٢٣ طوله يبلُغ الذي املحمول الهاتف برج مسامري فكُّ
١٢:٣٠ الساعة تمام يف الهاتف برج إشارة فانقطعت أرًضا. به اإلطاحة ثم سنوات، عرش

شهود. أي الرشطة تجد ولم الليل. منتصف بعد
رشكة ومنعوا امُلنهار، بالربج أحاطوا قد ون امُلحتجُّ كان التايل، اليوم صباح وبحلول
األرض مالكي ني للُمحتجِّ ُممثِّل ُمحاٍم وأخَرب استبداله. أو أخذه من له املالكة موبايل تي
تحوَّل ما وُرسعاَن الغري. ِملكية عىل تعديًا يَُعد ذلك ألن بالدخول؛ لهم يُسَمح لن بأنهم
رشكات الجانبنَي من كلٌّ واستأجر اليوم، ساعات مدار عىل تنقطع ال فعاليٍة إىل االحتجاج

املكان. حدود ملراقبة خاصة أمن
منزًال العرشين بني الربج أُقيم فمنذ الشديد. القرويِّني الحتجاج حافًزا اليأس كان
بالرسطان. اإلصابة من حاالت ِتسع ظهرت مرت، ٥٠٠ ُقطرها ِنصف دائرٍة يف به امُلحيطة
لإلصابة بؤرة أصبحوا أنهم — رأيهم عىل يزالون وال — ورأَوا واضًحا. السبب لهم وبدا
هذه كل ظهور تفسري يمكن وكيف باملصادفة؟ كهذا يشء يحُدث قد فكيف بالرسطان.
القوية اإلشارات أحَدثَتها التي الخبيثة التأثريات عن نتجت بأنها إال واحد مكاٍن يف الحاالت

الربج؟ هذا يُصِدرها التي
املشاعر قوة تزال وال الربج، يُستبدل لم صواب. عىل ويشو قرية أهايل يكون قد
أي يف وربما اآلن، بديل بُرج إقامة أمام حائًال تقف املحليِّني كان السُّ لدى له امُلعاِرضة
عرشين من تسعة تعرَّض حتى ويشو يف فجأًة الجرائم ازدادت أِن حدث ولو آخر. وقٍت
يف عذُرهم لهم وسيكون لذلك، واحد سبٍب يف يشتبهوا أن ح املرجَّ من لكان للسطو، منزًال
باآلخر. صلة ألحدهما يكون ما كثريًا نفسه، الوقت يف أمران يحُدث فعندما االشتباه. هذا
يُعزى ذلك وراء فالسبب القرويُّون، أخطأ وإذا صحيًحا، دائًما يكون ال ذلك أن غري
القرويون، أخطأ إذا دة. واملعقَّ الكبرية النُُّظم يف الصدفة تسلُكه الذي املسار غرابة إىل
حقيقِة تقبُّل عن — جميًعا شأننا ذلك يف شأنهم — عجُزهم هو لخطئهم األرجح فالتفسري
يكون أن بالرضورة ليس نفسه الوقت يف تحُدث عندما ُمعتادة غري تبدو التي األشياء أن
ما فيها بما — حياتنا يف األرقام تأخذها التي امُلعتادة غري األنماط وأن نفسه، السبب لها
يكون أن بالرضورة وليس اإلطالق، عىل ُمعتادة غري ليست — باألمراض باإلصابة يتعلق
نحٍو وعىل ترتيب، بال اعتباًطا تحُدث لكنها واحد، جيلٌّ سبٌب أو واحدة دافعة قوٌة وراءها

عها. نتوقَّ أن علينا أن املؤِسف ومن عادي،
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تحتاج (قد عميق غري وبٍر ذات واحدًة اخرت ولكن — سجادة عىل ِقف السبب، لتفهم
من تماًما األرز كيس وافتح األرز، من كيًسا وخذ حال)، أي عىل كهربائية مكنسة إىل
األعىل إىل بالكامل املحتوى قذف هو الهدف األعىل. إىل األرز من بمحتواه واقذف … أعاله

كاملطر. السجادة عىل يسقط األرز واترك واحدة. بحركٍة
تبعثُر طريقة الحظ السجادة. عىل األرز لحبَّات عشوائي ترتيب إحداث هو فعلتَه ما
هنا، منها فالقليل ُمتساوية. مسافاٍت عىل سقَطت قد األرز حبَّات تكون أال األرجح األرز.
بؤرة أي األرز؛ من وأوضح أكربَ كوماٍت تجد قد مختلفة مسافاٍت وعىل هناك، والكثري

الحبَّات. فيها َعت تجمَّ
يَروا أن يمكنهم األرز، حالة ويف بتفسري. الناس يُطالب الرسطان، حاالت تَكثُر أينما
حالًة األرز حبَّات من حبَّة كلَّ تخيَّل تفسريًا؟ ذلك يتطلب هل لكن بالضبط، نفَسه النمط
التي البؤر أو التجمعات أن املثال هذا لنا يُظهر البالد. يف تنترش التي الرسطان حاالت من
ستستدعي كانت التي النتيجة إن بل عة. املتوقَّ األمور من هي الصدفة بمحض إال تحُدث ال
توزيع فإن وباملثل، ناعمة. ُمنتظمة طبقة شكل يف األرز حبَّات تتوزع أن هي االستغراَب
السكان. بني ُمتساٍو توزيع يف الحاالت انتشار هو غريبًا لكان حَدث لو الذي املرض حاالت
كما اآلتي، الشكل إىل ل لنتوصَّ النِّقاط من عشوائي نمٍط إلنشاء بالكمبيوتر استعنَّا
ويُظهر املتحدة للمملكة جزئية خريطًة يُغطي الرسم أن تخيَّل األرز. حالة يف الحال هو

الرسطان. أنواع أحد حاالت توزيع
فقد إبسويتش»، ها «وْلنُسمِّ اليمني عىل الصغري باملربَّع املحدَّدة املنطقة لنا تأمَّ إذا
اإلطالق، عىل حاالت بها ليس التي املستطيل، يف التي املنطقة أما تجمًعا. نعتربَها ألن نميل
لكن املناعة. سكانها تمنح املحلية املنطقة هذه مياه يف ما مادٍة بوجود ن نتكهَّ تجعلنا فقد

بالفعل. يحُدث ما وهذا بالصدفة، تظهر قد األنماط هذه أن ح يوضِّ الرسم
يُطِلق حيث تكساس. قنَّاص مغالطة اسم عليه يُطَلق ميًال أيًضا الرسم يُظهر
ولذا التصويب؛ يُجيد ال الحقيقة يف «وهو حظرية، عىل رصاصات عدَة املزعوم القنَّاص
الثقوب من مًعا يتجمع ما حول الهدف دوائر يرسم ذلك وبعد باملغالطة»، الظاهرة يت ُسمِّ

الطلقات. تُحِدثها التي
انتشار أنماط بني املعنوية الناحية من تماثُل أي وجوَد تعني ال التشبيهات هذه
امُلصابون يرغَب أن تماًما املفهوم ومن الرسطان. حاالت انتشار وأنماط األرز حبَّات
بعض يف بؤر يف ع تتجمَّ الرسطان حاالت لكن إصابتهم. سبب معرفة يف بالرسطان
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العشوائية. األشياء تتجمع كيف — تشتُّت مخطَّط :1-3 شكل

أيًضا فهي األرز. تساُقط تحُكم التي نفسها الصدفة قواعد وهو أال بسيط، لسبٍب األحيان
أماكن بعض يف ترتكَّز بينما األماكن، بعض يف وتتباعد الحاالت تقلُّ بحيث تتجمع، قد
وجود عىل القلق يدل — ندَرت وإن — األحيان بعض ويف بالقلق. يُوحي تركيًزا أخرى
تستحثُّها وُمتعددة، دة معقَّ أسباٌب املرض وراء يكون أن والغالب مشرتك. محيلِّ سبٍب
والتوقيت الصدفة تلعب قد كما املعيشة، مكان بيئة فيها تتسبب وُمتعددة دة معقَّ تأثرياٌت
األرز حبَّات مسار يتقاطع كما لها، حرص ال احتماالت ليُنِتج ذلك كلُّ فيتقاطع دوَريهما،

بؤرة. وتنتج ما وقٍت يف واحد مكاٍن يف ع تتجمَّ حتى حركتها، يف
بمحض يسقط األرز بأن االعتقاد هو عليها التغلُّب ينبغي التي االلتباس أسباب من
فالصدفة الحالتنَي. بني خاطئ تمييٌز وهذا ما. لسبٍب دائًما املرض يحُدث بينما الصدفة،
ووضع يَديك، وقوة الهواء، تيَّار منها ة، ِعدَّ أسباٌب األرز فِلَوضع السبب، انعدام تعني ال
وليس — نظريٍّا امُلمِكن من يكون وقد التجربة، أول يف الكيس يف األرز حبَّات من حبَّة كل
يختلف ال والرسطان الحبوب. بعض ع تجمُّ إىل أدَّت التي األسباب تُحتسب أن — عمليٍّا
عادًة باملعنى، يُوحي قد ما كلِّ من الرغم فعىل غريه. دون الجانب هذا من ذلك عن عادًة

مصادفًة. كونَه األمر يعدو ال ما
أن غري بالنتيجة. التنبُّؤ يف صعوبة تجد ولن يشء، أي قبل للحظٍة األرز مثال يف فكِّر
الجميع غريبة؛ ازدواجيٌة هذه القلق. يُثري ما هو البرش عىل ق يتحقَّ نفسه املثال هذا رؤية
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حالة يف يمتعضون ذلك مع لكنهم األحيان، بعض يف متتابعًة تحُدث األمور أن يعرفون
«غامضة»، بأنها الحتميات هذه توصف ذلك ومع الحتميات، من األمور وهذه تتابُعها؛
أما «غريبة». بأنها عة املتوقَّ األمور وتوصف للرِّيبة»، «ُمثرية بأنها العادية األمور وتوصف
إلطالق الغريزي ميلنا نردع أن معها التعامل عند علينا يتعني خاصة حالٌة فهي الصدفة
تُحِدثه قد ما إىل لُرتشدنا السابقة بالتجاِرب ذلك من بدًال نستعني وأن األوصاف، هذه
وأن أعيُننا نُصدِّق أن وعلينا امُلدهشة. األنماط من الكثري السابق يف رأينا لقد الصدفة.

امُلدهشة. األنماط هذه من املزيد نرى أن نتوقع

من يتَّضح كما حدوثها، وتَكرار للتجمعات عة املتوقَّ باألحجام االستهانة الناس اعتاد
ورقة. ٥٢ من تتكون التي تلك اللعب، أوراق من عادية مجموعًة اخِلط رسيعتني. تجِربتنَي
لألوراق مجموعة مجموعتنَي؛ إىل وتقسيمها املجموعة أعىل من األوراق سحب يف وابدأ
من تتتابع قد التي األوراق من عدد أكربُ يكون أن تتوقع كم للسوداء. وأخرى الحمراء
ح املرجَّ من أنه والحقيقة أوراق. ثالث نحو اإلجابة تكون ما عادًة اآلخر؟ أو اللوننَي أحد

السوداء. أو الحمراء األوراق من ست أو خمس تتتابع أن
ثالثني (ولنُقل املدارس طالب من مجموعة من تطلب بأن عات التوقُّ اختبار يمكنك
إلجراءِ ُرميت إذا خيالية َمعِدنية ُعملٌة عليه ستستقرُّ الذي الوجه تخمني يتناَوبوا أن منهم)
الرياضيات لكتب بارز مؤلٌف يستخدم عندئٍذ؟ يحُدث أن تتوقع ماذا مرة. ثالثني ُقرعٍة
األطفال إن ويقول املدارس، يف يُجريها التي أحاديثه يف الحيلة هذه إيستواي روب يُدعى
وبعد يكفي، مرَّات ثالث نفِسه الوجه عىل العملة استقرار تتابُع أن يشعرون ما عادًة
أو مرَّات خمس نفِسه الوجه تتابُع أن والحقيقة اآلخر. الوجه إىل العملة تتغري ذلك
نفِسه للوجه الرباعي أو الثالثي التتابع يحُدث ذلك، عىل وعالوًة شائع. أمٌر هو أكثر
تناوبًا عوا يتوقَّ أال عليهم أن يعلمون أنهم من الرغم وعىل األطفال. ع يتوقَّ مما أكثَر مرَّاٍت
صنع عىل الصدفة بقدرة يستهينون فإنهم رمية، الثالثني يف والكتابة الصورة بني مستمرٍّا

املفاجآت.
بأنُفسنا. إجرائها من أنُفسنا منع عىل نقَو لم أننا لدرجة ُمفاجئة التجِربة هذه لكن
مرَّات ثالث التجِربة كرَّرنا وقد امَلعدنية، للعملة رمية لثالثني الحقيقية النتائج ييل وفيما
الوجه تتابُع حاالت كل وأوضحنا ك). بالحرف وللكتابة ص، بالحرف للصورة (نرمز
هاللية. أقواٍس بني األطول التتابعات كتبنا ثم العريض، بالخط أكثر أو مرَّات أربع نفِسه
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ك ص ص ص ص ك ك ك ك ك ك ص ص ك ص ص ك ك ص ك ك ص األوىل: املرة
ص ص ص ك ك ك ص ص

متتابعة). صور و٤ متتابعة، كتابات ٦)
ص ص ك ك ك ص ص ص ص ك ص ك ص ص ك ك ص ك ك ك ك الثانية: املرة

ص ك ص ص ك ص ص ك ص
متتابعة). صور و٤ متتابعة، كتابات ٤)

ك ك صصص ك ك ك ك ك ك صص ك ك صك ك ك ك ك ك ص ك الثالثة: املرة
ك ك ص ص ك ص

متتابعة). كتابات ٦ متتابعة، كتابات ٥)
نتيجة كانت األوىل املرة يف تالعب؛ أيُّ نفِسها امَلعدنية العملة يف يُكن لم وبالطبع
املرة ويف مرة؛ ١٥ والكتابة مرة، ١٥ الصورة هو منها الظاهر الوجه كان أن العملة رمي
التتابع وكان التوايل، عىل ١٠–٢٠ الثالثة ويف التوايل، عىل ١٦–١٤ النتيجة كانت الثانية

تماًما. عشوائيٍّا
النتيجة هذه ُطبِّقت وإذا كبرية. عاٌت تجمُّ تظهر قد القصرية التتابعات يف فحتى إذن
الصحة عىل الهاتف لربج تأثري ال أْن املؤكَّد من كان لو حتى أنه يتَّضح املرض عىل القاسية
رغم ع املتوقَّ من فسيظلُّ األبد، إىل جميًعا الهاتف أبراج تعطيل تم لو وحتى اإلطالق، عىل
الصدفة. بمحض الرسطان، لحاالت صادمة تركيزاٌت بها ويشو ِمثل أماكن نجد أن ذلك
سبٍب بوجود الجزم إىل يدعو أمٌر منزًال عرشين يف حاالت ِتسع ظهور األمر؛ تقبُّل يصُعب
تحُدث أن امُلعاناة هذه لكل كيف أخرى؛ فكرًة وراءها الفكرُة هذه وتجرُّ وراءه. كامن
األمور فيه تجري يُبايل ال عالم عىل ثائرته تثور ال الذي ذا من وحدها؟ للمصادفة نتيجًة
لهذا االستسالم يؤدي الجنوني؟ الرتكيز بهذا التَِّعسرضباته الحظُّ ويرضب َعواهنها، عىل

به. لنا ِقبَل ال الهشاشة بالغ وضٍع إىل بنا املصري
تعني وال الفوىض. أو التشارك أو التوزيع تعني ال املتداَول باملعنى املصادفة لكن
أننا ذلك باألمور؛ للتنبؤ القابلية عدم تعني ال إنها حتى الظاهري. النمط أو النظام انعداَم
املصادفة أن واملؤكَّد ستحُدث، متى أو أين نعرف ال لكننا ستحُدث، األمور هذه أن نعرف
أن ح املرجَّ لكن أسباب، لها كانت هذه الرسطان حاالت فكلُّ السبب. انعدام تعني ال
فَرَضته تقاطٍع عن إال ينتج لم الحاالت تركيز وأن وُمختلفة، ُمتعددًة كانت األسباب هذه
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بؤر تظهر أن ع املتوقَّ من ببعض. بعضها امُلرتبطة غري األسباب من العديد بني الصدفة
تظهر، قد أين نعرف ال أننا ُهنالك ما غاية املتحدة، اململكة بحجم بلد يف الرسطان لحاالت
رمِي عند متتابعة مرَّات ستَّ الكتابة ظهور فليس باملفاجأة؛ يُصيبنا قد ظهورها أن ورغم

السواء. عىل الحالتنَي ع توقُّ ويتعنيَّ وطأًة. أخفَّ بمفاجأٍة مرة ثالثني َمعدنية عملٍة
تناولت ٤ راديو يس بي بي محطة عىل ِلس» أور «مور برنامج من حلقة إذاعة بعد
مع ُمتعايشة المرأٍة البؤر حدوث كيفيَة فيها وصفنا قد وكنا الرسطان، وبؤر العشوائية
وصلتنا الهاتف، برج إلقامة امُلناوئة الحملة يف الناشطني ويشو قرية أهايل من الرسطان
عىل نجرؤ كيف لنا قال الغضب. من ُمستشيط ُمستمع من رسالٌة اإللكرتوني بالربيد

آمالهم؟ تحطيم
اآللهة إىل بالنسبة «إننا لري: امللك مرسحية يف شيكسبري يقول لها. قلب ال املصادفة
كان ربما واللعب.» اللهو أجل من يقتلوننا األشقياء؛ األطفال إىل بالنسبة الذباب ِمثل
حتى أو املسئولية له يُحمِّ جانيًا املرء يجد أن والكرب األذى ِخضم يف لالرتياح امُلثري من

يُحطِّمه.
نُدرة سبب عن التسعينيَّات أواخر يف جاواندي أتول واألكاديمي الجرَّاح كتب عندما
بكاليفورنيا والوظيفية البيئية األمراض ُمراقبة شعبة رأي اقتبس أمريكا، يف الرسطان بؤر
الواقع) يف حيٍّا ٢٧٥٠ (وهي آالف الخمسة الوالية أحياء ِنصف من أكثَر بأن أفاد الذي
هذه أن لنا يتبنيَّ للحظٍة التفكري وعند امُلتوسط. يفوق فيها الرسطان حاالت معدَّل كان
الواليات بعض يف الحاالت معدَّل كان إذا فببساطٍة عها: توقُّ ينبغي التي النتيجة تقريبًا هي
بعض كانت فإذا املتوسط. فوَق أخرى والياٍت يف املعدَّل يكون أن بد فال املتوسط، تحت
وأردف مًعا. أخرى تتكدَّسحباٌت أن بد فال البعضاآلخر، عن بعيًدا تفرَّقت قد األرز حبَّات
إىل استجابت — ماساتشوستس والية وهي — أخرى واليٍة يف الصحة إدارة أن جاواندي
ما وجوِد عدم من الرغم وعىل واحد. عاٍم يف رسطانية ببؤٍر إنذار و٤٠٠٠ ٣٠٠٠ بني ما
كان إذ بشأنها؛ التحقيُق الرضوري من كان فقد اإلنذارات، هذه ادَّعته ما صحَة يُثِبت
يشء. التحقيق من يتبني أال ع املتوقَّ من كان ولو تجاُهله، يمكن وال حقيقيٍّا العامة قلق
اإلقرار يف العامة أو الصحية السلطات د لرتدُّ نتيجًة بالرضورة النتائج هذه تُكن ولم
يف الرغبة من يظهر كما العادة، يف مؤامرة، امُلزِعجة الحقائق إخفاء فليس مشكلة. بوجود
شاع الجغرافية، التجمعات من العكس وعىل أخرى. أسباٍب عن الناتج الرسطان اكتشاف
األمراض اكتشاف وكذا وظيفية، أسباٍب عن بالفعل تنتُج التي الرسطان بؤر اكتشاُف
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كما — الكيميائية املواد أو العقاقري أحد إىل التعرُّض ِمثل — بعينه حدث عن الناتجة
التأثريات عن الكشُف امُلزِعج من كان أنه فرغم بوضوح. الحاالت هذه عن الكشُف شاع
التأثريات، لهذه الصحية السلطات كشف دون ذلك يَُحل لم والتبغ، لألسبستوس الضارَّة

الخطوة. لهذه الصناعات بعض مقاومة مع حتى
يف موهوبون كلنا البعض، عىل تُسيطر التي املؤامرة نظريات عن النظر برصف
يف ضجيج أو رنني ما يشءٍ من صدر فإذا فيها. تنكرس التي واللحظات األنماط اكتشاف
أمثاله عن يشء تميَّز فكلما والتفسريات. األسباب عن البحث إىل نميل فإننا جمايل، انتظاٍم
زعًما البعُض ويزعم السبب. عن التساؤل إىل ذلك دعانا فيه، ينتظم صفٍّ عن انفصل أو
عىل سبٌب هناك يُكن لم إذا حتى يشء لكل واحًدا سببًا نرى أصبحنا أننا ُمفاده معقوًال
نمًرا فتخيَّلناه األشجار بني ما شكٌل الح فإذا الندم، أفضُل الحرص أن إىل استناًدا اإلطالق؛
وهمية خطوٍط سوى ليس نراه ما أن نفرتض أن من بكثري أفضل ذلك كان بالفرار، ولُذْنا
األشجار أوراق مع امُلتكرسة الضوء أشعة تداُخل عن نتَجت النمر جسم تُغطي كالتي
بائسني إحصائيِّني منا تجعل العنيدة الراسخة العادة هذه لكن النسيم. بفعل امُلهتزَّة
وهًما األحيان أغلب يف النمط يكون لها. بالتسليم ُمفاجئًا قراًرا اتَّخذنا إذا خاصًة بالفطرة،
ويرد النمر؟» «أين نقول: قد وجوده. تصديق أجل من سنُحارب لكننا الصدفة، نسج من
اكرتاث. بال لهوها يف امُلنغمسة الصدفة سوى هناك ليس نِمر»، هناك «ليس اإلحصائي:
— الغابة يف التطور مرحلة تخطَّينا أن بعد — علينا أن نُدرك األعمق، التأمل لحظات ويف

ل. التعجُّ لحظات يف فينا تنبعث التي الغرائز عىل السيطرَة
الجديدة العقاقري تجِربة رضورُة الطبِّية األبحاث لتكلفة الكبري االرتفاع أسباب من
مدى عن تتساءل وقد فعاليَّتها. من ق التحقُّ عند الصدفة تأثري استبعاد إىل تؤدي بُطرٍق
املريض حالة كانت إذا ما لنرى وننتظر للمريض العقار نُعطي فقط ذلك؛ صعوبة
خالل من املنطق هذا يف الخطأ لنا يتجىل األمر. يف ما كل هو هذا أن بد ال ن، ستتحسَّ
أيام، سبعة يف يزول أن يُمِكن العقاقري بأحدث ُعولِج إذا الشديد الربد أن ُمفادها نكتة،
— نهم تحسُّ يتعذر أو — املرىض ن يتحسَّ كامًال. أسبوًعا يبقى فقد ل تدخُّ بال تُِرك إن أما
وأعَطينا مجموعتنَي، إىل املرىض منا قسَّ أننا لنفرتض مختلفة. وبمعدالٍت أسباب، لعدة
التي املجموعة أن والحظنا «البالسيبو»، الوهمي الدواء األخرى وأعَطينا العقار، إحداهما
الظروف يف الصدفة؟ أم السبَب العقار كان هل أفضل. ٍل بمعدَّ نت تحسَّ العقار تناولت
عدد كان أو صغريًا، الفارق كان إذا أما كبريتني. مجموعتنَي بني كبريًا فارًقا نرى املثالية
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حاالت أو األرز حبوب ِغرار فعىل املشكلة. تكون فعندئٍذ ُمنخفًضا، التجِربة يف امُلشاركني
معنًى، ذات تبدو نتائُج طبِّية تجِربة يف املشاركني املرىض بعض عىل تظهر قد الرسطان،
أو الجديد العقار تأثري — الجميع عه يتوقَّ الذي للتأثري بِصلة تمتُّ ال األمر واقع يف ولكنها

بالصدفة. الصلة وثيَق األمر حقيقة يف ويكون — الهاتف برج
السبب كان وربما األخرية. عاٍم املائتَي يف تقدُّمه من األكرب القدر اإلحصاء علم أحرَز
ا جافٍّ تحديًا يُمثل أنه هو الكثري، قا حقَّ قد والرياضيات العلم كان وقٍت يف هذا ره تأخُّ يف
تبدو قد الخصوص، وجه عىل املصادفة أو الفرصة أو باألنماط يتعلق ففيما للغريزة.

للمعنى. التَّوق تُشِبع ال عندما والَحْدس للتوقعات مخالفًة اإلحصائيات
معنًى تحمل أنها لنا يرتاءى التي لألرقام قياسيٍّا ِمعياًرا الوهمي» «النمر مثال يَُعد
الحياة. مناحي كل يف وهمية نموٌر فهناك عشوائيًة، تكون قد الحقيقة يف لكنها ا ُمهمٍّ
كالتي خطوٍط سوى ليس نراه ما إن أم حقيقي؟ النمر هل هو: نطرحه الذي السؤال
باملصادفة نشأ وهٌم إنه أم ، معنيَّ بيشءٍ يُخِربنا نمًطا تُشكِّل األرقام هذه هل جسمه؟ تُغطي

حقيقي؟ يشءٍ مع غريبة درجٍة إىل ويتشابه
ثالُث سقطت ،٢٠٠٥ عام ففي بؤر. يف املرض حاالت ع كتجمُّ تتجمع أيًضا األحداث
هناك كانت إذا ما حول نات للتكهُّ الباب فتح ما وهو قليلة، أسابيع خالل ُركاب طائرات
أسلفنا، وكما طائراتنا؟» سقوط يُسبب الذي «ما السؤال: د وتردَّ بالنظام، تتعلق مشكلٌة
الطائرات من طائرة كل لسقوط سبب هناك كان — السبب انعدام تعني ال املصادفة
تلك تزاُمن هو املصادفة إىل يُعزى أن يمكن ما ُمنفصلة. أسبابًا كانت لكنها — الثالث

عمليٍّا. األسباب هذه عت تجمَّ وملاذا األسباب،
املصادفة؟ إال له تفسري ال — لغريه أو للرسطان سواءٌ — ع تجمُّ كل أن ذلك يُثِبت هل
ُمرتُدو آخر. احتمال أي يف ننُظر أن قبل االحتمال هذا استبعاد علينا لكن ال، بالطبع
امُلتشكِّكني السكان إقناع ويُحاولون األخبار نرشات يف الناس عىل يُطلُّون الذين البذالت
وهذا — العام الصالح عىل مؤامرة يف ضالعني يكونون قد لها أساس ال مخاوفهم بأن
إىل ُمستنًدا حديثُهم يكون أن الحتمال الباب نفتح أن أيًضا بنا يجُدر لكن — مفهوم
الخطوط بني التمييز من ليتمكَّنوا بإخالص اجتَهدوا قد وأنهم املصادفة، بصنائع درايتهم
األمر. وحده الحجُم يحسم ما وكثريًا الحقيقي. النمر وبني النمر، جسم بخطوط الشبيهة
ويكومب، هاي يف األنف رسطان من نادر نوٍع انتشاُر الحقيقية املَرضية البؤر أمثلة فمن
الخشب نشارة استنشاق هو حقيقي، محيلِّ سبٍب عن ناتًجا كان أنه املطاف نهاية يف تبنيَّ
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٥٠٠ ع املتوقَّ من أكثَر االنتشار معدَّل كان الحالة هذه ويف األثاث، صناعة تُنتجها التي
ُمصابي من كبري عدٌد هناك النووي، ترشنوبل بُمفاعل أوًال تمرُّ التي الرياح اتجاه ويف مرة.

املصادفة. تُحِدثه قد مما بكثري أكثر الدرقية، ة الُغدَّ رسطانات
يف نُِرسع فيه، تنتظم ترتيبًا لها أن لنا وبدا لألرقام، عات تجمُّ أو أنماًطا رأينا كلما
هو آخر تفسري أي من أكثر عنه التغايض يجري الذي التفسري لكن التفسريات. تقديم
ما كل أن ذلك يعني ال وبالطبع مصادفة. كونَه يعدو ال نراه ما وأن تفسري، وجود عدم
الوهمية النمور نَحذر أن علينا باألرقام، يتعلق فيما لكن فحسب. مصادفة هو يحُدث

الحقيقية. النمور من حذرنا قدِر بنفس

جريمة يُواجهان أنُفسهما وجدا اللذين الربيئني الطبيبنَي قصة لذلك الصادمة األمثلة ومن
الروليت. َعجلة دوران عن يزيد ال لسبٍب القتل، عىل التحريض

َمْرضاهما، وفاة معدَّل ارتفاع سبب ا ليُفرسِّ اجتماع إىل ان العامَّ امُلمارسان استُدعي
امُلمارس شيبمان، هارولد الدكتور إدانة أعقاب يف االجتماع انعقد وتوتُّر. قلق يف وجلسا
يف تحقيق ُفِتح فقد األرجح. عىل شخص ٢٠٠ من أكثر قتل الذي يوركشاير يف العامُّ
مرىض وفاة معدَّل مراقبَة التحقيق وحاَول سميث، جانيت السيدة َّسته ترأ شيبمان، قضية
فمن للقلق. سببًا يَُعدون آخرين عموميني ُممارسني أي الكتشاف العموميني، امُلمارسني
بمعدَّالٍت مرضاهم يموت طبيبًا عرش اثنا بينهم ُوِجد طبيب، ألف قوامها يُقارب عيِّنٍة بني

االنتباه. الطبيبان هذان لفَت عنها، تزيد أو شيبمان مرىض موت معدَّالت تُكافئ
الباقي، التفسري فما ساحتَيهما. يُربئ تفسريًا األوَّيل اإلحصائي التحليل يجد لم
الدكتور دور جاء وهنا الطبيبنَي؟ براءة يُفرسِّ أن يُمِكن الذي الرعاية، جودة باستثناء
ليس االجتماع «هذا لنا: وقال التحقيق. بإجراء املكلَّفني من واحًدا كان محمد. محمد
عن للبحث رضوريٌّ لكنه ا جدٍّ ُمزِعج االجتماع أن وأضاف مه. تفهُّ يمكن ما وهو تافًها.»
كانوا الجميع لكن أحد، عىل جزاًفا القتل تهمة إللقاء ا ُمستعدٍّ يُكن لم إذ ُممِكنة. بدائل
الطُّرق اتباع عىل عازًما الضمري حيَّ اللسان فصيَح الرجل كان وملا الصحف. قَرءوا قد
ل التوصُّ قبل فيه البحث يُمِكن افرتاض أيُّ هناك كان إذا ما يعرف أن أراد فقد الِعلمية،

استنتاج. أي إىل
حاَول قد االتهام موضع يف ني العامَّ امُلمارَسني وَضع الذي اإلحصائي التحليل كان
غريبة ِسمات أي عن أو املصادفة عن ناتجة ات ُمتغريِّ أيَّ امُلتاحة البيانات من يستبعد أن
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إحصائيات يف الطبيعية التقلُّبات يف تمثَّلت واضحة تفسريات ُوجدت وقد مرضاهما، عند
الفت، حدٍّ إىل املنطقة يف السكان سن وتقدُّم مكان، أي يف عها توقُّ يُمِكن التي الوَفيات
هذه لكن بينهم. فيما الوَفيات معدَّل رفع يف أسهمت التي للحاالت األخرى مات والسِّ

تفسرياتهما. تقديم يف ني العامَّ امُلمارَسني دور حان وعندئٍذ قارصة، ظلَّت التفسريات
اإلحصائية املحاوالت تُجِد ولم األول، املقام يف الصدفة هو قدَّماه الذي السبب وكان
سنٍّا أكرب ني العامَّ امُلمارَسني مرىض يُكن لم نفًعا. عليها والسيطرة الصدفة هذه لرصد
بها يعمل التي األماكن ِضمن من يكون أن شاءت الصدفة لكن كبري، بفارٍق غريهم من
زيادة أو للضعف وجيًها سببًا وحده السنُّ يَُعد وبينما السن. كبار لرعاية داران الرَّجالن
احتمال يف الجميع يفوقون فنُزالؤها وجاهة؛ أكثَر سببًا العَجزة دار تَُعد املرض، احتمال

عام. بوجٍه الصحة تدهُور ويف ضعًفا، الناس أكثِر من كونهم
تبايُن لكن شيبمان، حالة يف دور لها يُكن لم الصدفة أن شٍك أيِّ دونما نعرف
تفسريٌ له يكون قد — الجماعي القتل يُماِثل ملعدَّل زيادتها وحتى — الوَفيات معدَّالت
وهناك، هنا القليل وتُغريِّ واألماكن، والناس األحداث، انتظام تخرق فالصدفة تماًما؛ بريء
أن بدون واضحًة نمٍر خطوَط لنا وترسم وعامًال، إضايف عامل مليون الُحسبان يف وتُدخل

اإلطالق. عىل نمٌر هناك يكون
يف فكِّر الوهمية، النمر وخطوط الحقيقي النمر بني التمييز مشكلة تفهم ولكي
قد التي واالختالفات كبري، حدٍّ إىل ليس ولكن األخرى، عن مرة كلَّ يختلف قد توقيعك.
التي األخرى بيدك ع تُوقِّ أن جرِّب ولكن، وبريئة. عادية فهي أحًدا، تُقلق ال فيه تبدو
أن تأُمل تجعلك درجٍة إىل سيَصل التوقيع يف االختالف أن ستجد عندئٍذ بها، تكتب ال
عند األهم العامل إليه. وَرد إذا به ممهور شيٍك رصف معه تتعامل الذي امَلِرصف يرفض
ويبدأ الطبيعي االختالف حدود تنتهي أين معرفة هو للرِّيبة امُلثري النمط اكتشاف محاولة
ويظل ما توقيٍع يف يظهر قد الذي التباين مدى ما خاص». «سبٍب عن الناتج االختالف
لبدأنا الوَفيات تجاَوزته لو الذي الوَفيات معدل يف التباين مدى وما رشعيٍّا؟ التوقيع معه
التباين يتجاوز قد املصادفة عن الناتج أو الربيء التباين أن هي اإلجابة القتل؟ افرتاض يف

بريطانيا. احي سفَّ أعتى فيه يتسبب قد الذي املقصود
للبيانات؛ الدقيق الفحص نتائج مع تماًما ُمتماٍش ني العامَّ امُلمارَسني تفسري أن تبنيَّ
وأُبرئت الدور. هذه يف ع كاملتوقَّ تماًما امُلسنِّني رعاية دور يف الوَفيات معدَّل كان فقد
من أُفرد التي العيِّنة إىل االستناد جرى لو بذلك. يَسعدا لم لكنهما تماًما، الرجَلني ساحة
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املتَّحدة اململكة أرجاء يف آَخر طبيب ٥٠٠ نجد أن ع املتوقَّ من لكان الطبيبان، هذان بينها
وهذا املصادفة، لصنائع واسع مجاٌل ذلك ويف التحقيق. َمرضاهم وَفيات ُل معدَّ يستدعي
عام ُممارٍس ٤٠٠٠٠ نحَو املتَّحدة اململكة يف وألن َلعوب، َدءوٌب فهي املصادفة، شأن هو
لو حتى العِثر، لحظِّهم ضحية بعُضهم يقع أن من مفرَّ فال بينهم، من امُلشتبَهني إلفراد

واحد. قاتٌل جميًعا بينهم يُكن لم
— «أُقرُّ شيبمان: تحقيق عن النهائي تقريرها يف سميث جانيت السيدة كتبت
باعتباره وحده يكفَي لن الوَفيات ملعدَّالت امُلنتظمة للمراقبة نظام أيَّ بأن — بالتأكيد
املراقبة نظام استحداث حالة ويف للقتل. نزعة ذي طبيب أي من املرىض لحماية ضمانًا
الرعاية صناديق إىل يترسب أالَّ عىل الحرص أهمية أكَّدوا من مع أتَّفق فإني هذا، امُلنتظمة
املراقبة نظام بأن يُوِهمهم باألمان زائف إحساٌس ة العامَّ وإىل الطب مهنة وإىل األولية

للمرىض.» كافية حمايًة ر سيُوفِّ
العموميني امُلمارسني عمل بمراقبة أوصت فقد الصعوبات، بهذه دراية عىل كانت وملا
املرىض رعاية ن يُحسِّ ما عىل التعرُّف يف الناتجة املعلومات بقيمة ذلك وبرَّرت حال، أي عىل
فحسب. وردِعها القتل جرائم كشف يف وليس — محمد الدكتور فيه واَفقها رأٌي وهو —
باستطاعتنا ذلك أن اإلجابة الَعمد؟ والقتل العَريض املوت بني التفريق يُمكننا ال ا أحقٍّ
قضية يف الحال كان كما كبري، حدٍّ إىل األرقام ووضوح الفائقة الرعاية خالل من تقريبًا
يُكن لم الفارق ألن طويلة؛ ملدٍة أمره انفضاح تجنُّب من تمكَّن شيبمان لكن شيبمان.
بِشقِّ تعلَّمناها التي اإلحصائية املعرفة كل خالل ومن حينذاك، الكايف بالقدر واضًحا
الجرائم هذه كشف عىل قدرتنا أن ُمفادها ُمرِعبة خالصٍة إىل نِصل الحني، ذلك منذ األنُفس
الصورة يُخفي الذي كالضباب دائًما ستظلُّ الصدفة ألن قليًال؛ إال ذاك ُمذ تتحسن لم
وزير — ميلربن أالن أعلن قصرية، بمدٍة شيبمان إدانة بعد ،٢٠٠٠ فرباير يف الحقيقية.
لإلحصاءات الوطني املكتب مع ستعمل وزارته أن الربملان أمام — حينذاك للصحة الدولة
يتحقق ولم العموميني». املمارسني مرىض وَفيات ملراقبة وأفضل أحدث ُطرٍق إىل ل «للتوصُّ
املصادفة. قوة عىل وبرهان املشكلة، من جزء وهذا سنوات. سبع مرور بعد الوعد ذلك

َخصٌم التغيري أن األحيان أغلب يف السبب يكون الحذر، عن اإلحصائيون يُعربِّ عندما
الجديدة اللقاحات أحد عىل بالتجاِرب القائمني عىل كان عليه. التغلُب يمكن ذلك ومع عنيد،
الوقت ذلك ففي بالعناد. العناد مواجهُة الخمسينيَّات يف وكندا أمريكا يف األطفال لشلل
ُمصابًا سيكون التجِربة يف امُلشاركني شخص األلف من أحد ال أْن األغلب االحتمال كان
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وإعطاؤه اللقاح تطوير تم قد أنه إذن فلنفرتض للغاية. نادر فاملرض األطفال. بشلل
لتشاء كانت ما الصدفة أن حني يف نجح؟ قد اللقاح كان إذا ما نعرف كيف شخص. أللف
أم املرض من حماهم ما هو اللقاح أن نعرف كيف حال. أي عىل باملرض يُصابوا أن

الصدفة؟
سولك لقاح تجاِرب يف الناس. من ا جدٍّ كبري عدٍد إىل حاجًة هناك أن اإلجابة وكانت
عدُد كان الدراسات. من نوَعني يف للمالحظة طفل مليونَي نحُو خضع األطفال، لشلل
أو التحكم مجموعات إحدى يف كانوا ألنهم سواءٌ — آلخر أو لسبب اللقاح وا يتلقَّ لم من
بينهم من أشخاص ٦٠٩ تشخيص وجرى شخًصا. ١٣٨٨٧٨٥ — رفضوا ألنهم ببساطة
طفل. ٢٢٨٠ كل بني من واحدة حالًة يُساوي معدَّل وهو الحق، وقٍت يف األطفال بشلل

واحدة حالًة اإلصابة معدَّل كان اللقاح، وا تلقَّ الذين شخص مليون النصف بني من
الذي بالقدر كبريًا الناس من الكبري العدد هذا بني الفارق وكان طفل. ٦٠٠٠ كل بني من
يف وحتى الفعيل. التأثري تقليد عىل الصدفة قدرة عىل تغلَّبوا أنهم يف الثقة البحث فريق منح
املجموعتنَي بني املصادفة افتعلتها اختالفات وجود عدم لضمان بتدقيق بحثوا الحالة هذه
واإلرصار، بالعناية ُممِكن املصادفة تأثري عىل التغلب العدوى. معدَّالت اختالف يف وتسبَّبت

والجَلد. الصرب يف عليها التفوَق يتطلب ما وكثريًا
منا. الكثريون يعتقد ما يفوق انتشاًرا حولنا الصدفة تنترش
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والكلب الرجل التقلبات:

مساره، فتُغري سيايس جدال أي تُباغت حقيقة جذرية، حقيقة ملعرفٍة نفسك هيِّئ
تتقلب األرقام مستعدٌّ؟ أنت هل الحكومات. به تتفاخر زعم أي دحُض باستطاعتها

وهبوًطا. صعوًدا
حاجة ال التقلُّب. هذا يف للتسبُّب شخص أي ل تدخُّ ذلك يتطلب ال الحقيقة. هي هذه
كثريًا تحُدث ال لكنها األشياء. تحُدث الطبيعي، الحياة مسار ففي بعينها. سياسة إىل
يزداد أنه وستجد لك، يحلو مما — تقريبًا — يشء أي ِقس نفِسها. باملعدَّالت أو بانتظام

وَديدنها. َسْمتها هذا وتنخفض. األرقام ترتفع أخرى. أياًما وينقص أياًما
يعرفونه لطة السُّ بِزمام يُمِسكون من أن اعتقدت وربما ذلك. تعلم كنت أنك شك ال
كلما ذلك.» فعلنا «نحن قائلني: يصدحون إنهم ا؟ حقٍّ ذلك يعرفون هل ولكن أيًضا.
أو األرقام ارتفاع إمكانية عن التغافل عليهم ويبدو املأمول، االتجاه يف األرقام تحرَّكت

حال. أي عىل انخفاضها
له تكون قد الجديدة السياسات نتائج وبني صدفة تحُدث التي التقلُّبات بني اللَّبس
يُجدي ال ما عىل األموال إنفاق ثَم ومن بالفعل؛ يُفيد ما فهم عدم يعني فهو وخيمة؛ نتائُج

يُفيد. عما وإمساكها نفًعا،
طويل بِزماٍم مربوط كلٌب ومعه ُمرتَفًعا يصعد رجًال تخيَّل املشكلة، هذه ولتجنُّب
ُمِشع، الكلب َطوق لكن املكان، يعمُّ والظالم الرجل، ترى أن يمكنك ال لالمتداد. قابل
يصعد الرجل أن من تتأكد كيف وينعطف. ويتوقف وينخفض، يرتفع وهو الكلب فُرتاقب
يعني فهل اتجاهه الكلب يُغري وعندما رسعته؟ تعرف وكيف جانبيٍّا؟ يميش أم يهبط أم
دائًما: اسأل تنخفض، أو ترتفع األرقام ترى عندما أيًضا؟ اتجاهه غريَّ قد الرجل أن ذلك

الكلب؟ أم الرجل بفعل أهذا



الوهمي النمر

املجالت إحدى غالف عىل تظهر فقد أمريكا يف عمل أو نزهة يف املرتَفعات تسلَّقت إذا
بالخرافات مؤمنًا تُكن لم إن هذا إالسرتيتد». «سبورتس أو ويك» «بيزنس مثل الشهرية

أحد. يراك أال وسَعيت
بئَست بالفعل. موجود التفسري وهذا تفسريًا، املشاهري عند امُلفاجئ الخجل يستحقُّ
فاعلم — فيها يُصدقون والكثري — األشياء هذه يف يُصدقون ممن كنَت فإذا ت. املجالَّ هذه
وتنال عليه تنقلب أن عىل الصدفة يستحثُّ غالفها عىل الظهور عىل يجرؤ شخص أيَّ أن

منه.
التي الرشكات وكذلك — ت املجالَّ أغلفة عىل يظهرون الذين األشخاص من كبري عدٌد
ما يوًما الرتاُب كان التي فالرشكات ذلك؛ بعد النجاح يُراوغهم — األغلفة هذه عىل تُذَكر
الظاهرة هذه أصبحت الرياضيِّني. أملِع نَجُم ويأُفل ِسحرها، تفقد ذهبًا أيديها بني يستحيل

إالسرتيتد». «سبورتس غالف نحس باسم اآلن تُعَرف
الُقراء من «املاليني قائلًة: موضوع يف ٢٠٠٢ عام يف ذلك عن نفُسها املجلة تحدَّثت
سبورتس مجلة غالف عىل الظهور أن يعتقدون الرياضيِّني من والعديد بالخرافات املؤمنني
عدًدا ٢٤٥٦ بني من النحس من حالًة ٩١٣ ظهور أن وذَكرت الوفاة»، ُقبلة هو إالسرتيتد
املجلة غالف عىل الظهور بعد املستوى يف تراُجع أو واضح حظٍّ «سوء هو املجلة من
امُلمتاز الدوري يف قاعدة كرة العَب ماثيوز إيدي كان الحاالت.» من املائة يف ٣٧٫٢ يف
عن غيَّبَته يده يف إلصابة تعرَّض أسبوع وبعد .١٩٥٤ عام األول العدد غالف عىل ظهر
أمام ُمذلَّة بهزائم فائزين العبني ِعدَّة وانتهى التزلُّج، يف بَطلة ُعنق وانكرس مباريات. سبع

امُلفاجئ. التِعس للحظِّ عديدة أخرى أمثلٍة عن فضًال مكانًة، أدنى خصوٍم
رأيُنا يستند ذلك. نعتقد ال — سحرية ال — إحصائية نظٍر وجهة من غريب؟ أهذا

وهبوًطا. صعوًدا يتأرجح األشياء حال ُمفاده: بسيط ُمعاِرض مبدأ إىل
ونِسبتها الطبيعية التقلبات تفسري يف املبالغة تسُهل للتغيري، تفسريات عن البحث عند
تميَّز إذا أنه نعرف أن إال املطلوب ليس حر، للسِّ حاجة ال النحس. ِمثل خاص سبٍب إىل
يَليه، الذي املوسم يف ذلك يتكرَّر أن النادر فمن امُلذِهلة، األهداف من بعدٍد ريايض موسٌم
إىل غريه من أكثر يقرتب الذي هو املخاطرات من عدد أكرب يف يخوض الذي امُلتزلِّج أن أو
ما فيها وظِللَت «الصعود» من حالة يف كنت إذا أيًضا. الكوارث من يقرتب ولكنه الفوز،
القمة من طريق وال القمة، يف أنك ذلك يعني فقد شهرية، مجلة غالف عىل لتظهَر يكفي
الحاالت أغلب يف فإنه عليه، فيشتدُّ األقىص الحد إىل الكلب ِزمام يمتدُّ عندما األسفل. إىل إال
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اإلحصائيون يه يُسمِّ ما هو النحس هذا أن الظن أغلب ته. بُرمَّ األمر هو هذا عائًدا. يجري
تكون أن هو ع فاملتوقَّ امُلعتاد، عن بعيدًة ما مدٍة يف األمور كانت فإذا الوسط. إىل االرتداَد
ا، جدٍّ السعيد الحظ من مدة فبعد مألوف؛ أو ُمعتاد هو مما االقرتاَب لها التالية الخطوة

ال. أم املجلة غالف عىل ظهرَت سواءٌ لالنتقام، الُعدَّة تُعدُّ الصدفة تكون قد
اتجاه إىل تعود أن الغالب يكون يمكن، ما أسوأ األحوال تبلُغ عندما امِلنوال، نفس وعىل
امُلنخفضة الفائدة أسعار من عالم «إنه ويك»: «بيزنس مجلة غالف عىل جاء ن. التحسُّ
أسعار لِبثت ما ثم ،٢٠٠٧ مارس يف االقرتاض تكلفة إىل إشارة يف وذلك ا»، جدٍّ ا جدٍّ ا جدٍّ
أحد غالُف حَمله ما الكوميديا من يحمل لم ذلك لكن كبريًا، ارتفاًعا ارتفعت أن الفائدة
جونز داو مؤرش ل سجَّ عندما األسُهم»، «نهاية ب يتنبأ كان الذي ١٩٧٩ عام يف األعداد
«إيكونوميست» مجلة تناولت نقطة. ١٢٥٠٠ املؤرشِّ سجل ٢٠٠٨ يناير ويف نقطة. ٨٠٠
أواخر يف تنبَّأت قد كانت بأنها اعرتَفت حيث امُلعاكس، االتجاه إىل العودة إىل األرقام ميل
ذلك ومع دوالرات، خمسة إىل البرتول برميل سعُر ينخفض أن العرشين القرن تسعينيَّات

.٢٠٠٨ عام يف دوالًرا ١٢٠ الربميل سعر تخطَّى
يف ُمتخصصة مجلٌة به تُويص يشء أي أن افرتاض إىل األمثلة هذه ِمثُل بنا تحدو
هذه به تُطالعنا ما أن ذلك نقيضه؛ فعِل إىل يُرشدنا أكيًدا دليًال يُعترب التِّجارية األعمال
يستند أن من بدًال انخفاض، أو ارتفاع أحدِث إىل األغلب يف يستند الصحفية املقاالت
عىل أكيد دليل وجود عدُم املؤِسف ومن موثوقية. أكثَر يَُعد الذي التقلُّب إىل امليل إىل
تَُعد «هل بعنوان ،٢٠٠٧ يف أُجريَت واحدة دراسة عدا فيما األعمال، عالم يف اإلطالق
أكاديميون أعدَّها الة؟» فعَّ ُمعاكسًة اٍت مؤرشِّ املجالت أغلفة تتصدر التي الصحفية املقاالت
تناولت وقد جورنال»، أناليستس «فاينانشال دورية يف ونُِرشت ريتشموند جامعة من
و«فورتشن» ويك» «بيزنس مجالت تصدَّرت التي األساسية للمقاالت الرئيسية العناوين
ما عادًة اإليجابية الصحفية «املقاالت أن الدراسة ووجدت عاًما. عرشين منذ و«فوربز»
السيِّئ». األداء نهاية إىل تُشري ما عادًة السلبية واألخبار االستثنائي، األداء نهاية إىل تُشري
مبالغة عىل تنطوي ولكنها ُممتعة، نقطٍة إىل املجالت أغلفة نحس عن الكشف يقودنا
قد الواقع، يف الصدفة. بتأثري ذلك يفعل ينخفض أو يرتفع ما كلُّ فليس ذاِته. الوقت يف
«ملاذا نسأل: عندما ولكن السحر». «وال بالصدفة لها عالقة ال كامنة أسباٌب هناك تكون
تدفع ما هي الصدفة أن هو كثريًا تجاهلُه يجري الذي املحتمل الجواب يكون ذلك؟» حدث

الرسطانية. اإلصابات عات تجمُّ يف يحُدث كما االنخفاض، أو االرتفاع إىل األمور
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وُعلبتا املخفوقة الكريمة ِقواُمه غذائيٍّا نظاًما تتبع أن تخيَّل فحسب. ُممتًعا ليس األمر
الحالة هذه يف رشايينك تكون أن هو الحالة هذه يف ح املرجَّ عاًما. ألربعني اليوم يف سجائر

إليك. طريقها يف قلبية أزمٌة وثَمة بالفرو. املكسوَّة كالنِّعال تماًما مبطَّنة
طويل وقٌت عليها مىض تراكمات نتيجة تحُدث القلبية؛ األزمات شأن هو هذا
صلة له ما ومنها جينية، أسباٌب فمنها العمر، طوال يحُدث بما أغلبها يرتبط وأسباب
الرياضية التمارين ممارسة وعدم والتوتُّر التدخني فيها يُسِهم ما وكثريًا الغذائي، بالنِّظام
يكون يوم يف ذروتها الحكاية وتبلُغ الرتاكمي. والرضر — وشائعة معروفة أسباٌب كلها —
إىل يصل ال عندئٍذ التلفاز، عىل ُمثرية مباراًة شاَهد أو دسًما، َغداءً فيه تناول قد الشخص

… ثم األكسجني، من كافية َكميٌة القلب عضالت
وَوفًقا — البلدة هذه ففي مونتانا. يف الصغرية هيلينا بلدة يف تعيش كنت إذا إال
عىل تقترص ال ألسباب القلبية األزمات من الكثري ُعِزي — يت الصِّ ذائعة باتت لدراسٍة
السجائر دخان فاستنشاق أيًضا. به امُلحيطني عاداِت جزئيٍّا تشمل ولكنها الفرد، عادات
الرئييس. السبَب يكون ما كثريًا — السلبي بالتدخني يُعَرف ما وهو — بالهواء يَعَلق الذي

ذاع. ما هذا األقل عىل أو
٤٠ ِنسبته انخفاٌض منها تبنيَّ فقد ُمذهلة. هيلينا يف أُجريت التي الدراسة كانت
يف التدخني ُحِظر عندما املحيلِّ املستشفى إىل تِرد التي القلبية األزمات حاالت يف املائة يف
الحظر. ملدة سابقة أشُهر ستة يف الحاالت بعدد مقارنًة أشُهر، ستة ملدة العامة األماكن
دورية يف البحث ونُِرش ًدا. مجدَّ القلبية األزمات عدد ارتفع الحظر، مدة انتهت وعندما

جورنال». ناشونال «بريتيش
أو التدخني تؤيد حملة أو جماعة بأي له صلة ال منا أحًدا أن نذُكر أن هنا بنا ويجُدر
الشخصية تفضيالتنا لكن اآلخرين، ُدخان استنشاق يريد وال ن، يُدخِّ ال وكالنا تُعارضه.
لألرقام الطبيعي للتقلُّب تجاُهلها وهي أال هيلينا، دراسة تعرتي مشكلًة تُخفي ال هذه،

الصدفة. بفعل واالنخفاض االرتفاع بني
بعد ارتفع أن يلبث لم املائة يف ٤٠ ِنسبته انخفاًضا تُفرسِّ أن للصدفة هل ولكن
الناس يُهَرع األمراض، ببؤر يتعلَّق فيما الحال ِغرار عىل األصيل؟ الرقم إىل مبارشًة ذلك
أو ارتفاعها سبَّب عما ويسألون انخفضت. أو األرقام ارتفعت كلما املعنى عن للبحث
اآلمال. تُخيِّب قد إجابته أن بيَد طرحه، ينبغي الذي الصحيح السؤال وهو انخفاضها.
تتواتر التي األمواج ارتفاع تُغريِّ كما تماًما انخفاًضا أو ارتفاًعا األرقام تُغريِّ فالصدفة
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تموُّجاٍت يف فتَتَتابع تصُغر وأحيانًا بشدة، فرتتطم األمواُج م تتضخَّ فقد الشاطئ. عىل
هو والتضاؤل م والتضخُّ امُلنتظمة غري واالنخفاضات االرتفاعات من التتابع هذا صغرية.
هذه لكن أسباب. — الصدفة شأن شأنه — التتابع ولهذا الصدفة. بمفعول نُسميه ما
أحيانًا ترتفع أرقاًما األمواج هذه تخيَّل نُميزها. أن من تشابًكا وأكثر أعقُد األسباب
كبريًا رقًما أو كبرية موجًة يرى أن هو املرء يرتكبه قد خطأ أسهل أحيانًا. وتنخفض
أوقات يف تأتي قد الكبرية املوجة أن نعلم جميًعا لكننا ازدياد. يف األمور أن فيفرتض
يف مشاهداتهم ِمن الجميع يعلمها أموٌر هي إنما عميق. ِفكر بُعصارة هذه وليست الجزر.
ينبغي أرقام. صورة يف يُستخدم الحياة يف معروف هو ما أن هو هنا به ندفع ما الحياة.
عن غريبًة يحسبونها فيجعلهم األرقام إزاء البعض ينتاب الذي الشعور ذلك من التحرُّر
فاألرقام أبًدا. يتحدَّثوها لن لغة أو عليهم، عصية أو مفهومة غري أو البرشية التجِربة
يمكننا وهكذا الوقت. َطوال بسهولٍة جميًعا ونأَلُفها نستخدمها مبادئ عىل ِبناءً تعمل
الحوادث معدَّل عن يُعربِّ أكان سواءٌ — لحظيٍّا يرتفع الذي الرقم أن بسهولة نفهم أن
األمواج شأن شأنه االنخفاض، إىل األمور اتجاه خالل يحُدث قد — آخر يشء أي أم
هو عليها، بناءً املد ارتفاع وافرتاض األرقام، إليها وصلت واحدة ة قمَّ فقياس الكبرية.
إليها تِصل التي الِقمم أن يُفرتض بساطته. رغم السياسة، عالم يف بالفعل يُرتَكب خطأ
هو جوهريٍّا سببًا االرتفاع هذا وراء أن وهو معرفته، إىل نحتاج ما بكل تُخربنا األرقام
االرتفاع إىل أدَّت التي هي وحدها الصدفة أن حني يف ذناها، نفَّ سياسٌة أو به ُقمنا ترصٌف
استقاء إىل أحيانًا السياسة تحتاج أن ر تصوُّ يصُعب واضح؟ هذا هل لألرقام. اللَّحظي
ليس التفسري، ة ِدقَّ تُقيِّم فِلكي صحيح. هذا لكن الشاطئ، عىل امُلتفرِّجني من الدروس
النظر، تَلِفت املوجة البحر. ارتفاع حتى أو املد، بل اإلطالق، عىل املوجة حجَم هو املهمُّ
الذي أو الحقيقي التغيري عىل ُوقوفك من تتأكَّد أن قبل حولها ما إىل تنظر أن عليك لكن
ذلك، تفعل لم إن الصدفة. صنائع إحدى كونَه يعدو ال بما تتشبَّث لم وأنك سيستمر،
جانٍب من املحيطة والضوضاء جانب، من والنتائج األسباب بني التمييز عليك يصُعب فقد

آخر.
هيلينا؟ لدراسة تفسريًا باعتباره ذلك يصلُح هل امِلحوري، السؤال إىل بالعودة ولكن
آند لويس مقاطعة يف القلبية األزمات عن الناتجة الوَفيات التايل البياني الرسم يُبني
يرُصده وما هيلينا. يف املقاطعة سكان من املائة يف ٨٥ نحو يعيش بمونتانا. كالرك،
للعالج املستشفيات يدخلون من وليس القلبية، األزمات عن الناتجة الوَفيات هو الرسم
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يدخل أن قبل الكايف بالقدر طويلة مدٍة عن عليها العثور أمكنَنا بيانات أفضل لكنها منها،
«بريتيش دورية يف مرة ألول الرسم هذا ظهر .٢٠٠٢ يونيو يف النفاذ حيِّز التدخني حظر
أالباما. بجامعة الطب كلية يف الباثولوجيا أستاذ رودو، براد وقدَّمه جورنال»، ميديكال

األرقام وتقلُّب املد»، «انحسار األسفل إىل االتجاه نقطتان؛ البياني الشكل من تربُز
ع املتوقَّ من يكون واحد، عاٍم يف بِحدَّة األرقام تنخفض وعندما «األمواج». االتجاه هذا يف
بعض يف املائة يف و٤٠ ٣٠ بني ترتاوح انخفاضاٍت نرى االرتفاع. إىل ذلك بعد تتَّجه أن
و٢٠٠١. و١٩٩٤ و١٩٩٢ و١٩٨٨ ١٩٨٠ أعوام وهي لها، السابقة األعوام عن األعوام

١٩٧٩ ١٩٨١ ١٩٨٣ ١٩٨٥ ١٩٨٧ ١٩٨٩ ١٩٩١ ١٩٩٣ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

تزيد الذين األشخاص بني الحادِّ القلب عَضلة الحتشاء نتيجًة الوَفيات معدَّل :1-4 شكل
.١٩٧٩–٢٠٠١ مونتانا، كالرك، آند لويس مقاطعة السن، حَسب مرتَّبًا عاًما، ٣٥ عن أعمارهم

دخلوا الذين القلبية باألزمات امُلصابني عدد كان بهيلينا، بيرتز سانت مستشفى يف
الحظر مدة خالل العدد ط ُمتوسِّ كان حيث صغريًا، الدراسة مرحلة خالل املستشفى
بالذِّكر الجدير ومن سابقة. مدٍة يف أشخاص سبعة أو وستة الشهر، يف أشخاص أربعَة
األرقام وأن الحظر، مدة من األول النصف خالل حدث االنخفاض من األكرب القسم أن
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وا توخَّ عندما الدراسة عىل القائمون أصاب فقد لذا منه. الثاني النصف يف االرتفاَع عاودت
«قد العامة واألماكن العمل أماكن يف التدخني حظر قوانني إنفاذ أن استنتاجهم يف الحذر
بني يكون» «قد عبارة وضعنا (وقد القلب بأمراض اإلصابة عىل ما بتأثرٍي ُمرتبًطا يكون»

عليها). للتأكيد أقواس
بنسبة القلبية األزمات تقليل إىل هيلينا يف العامة األماكن يف التدخني حظر أدَّى هل
الرجل، حول يحوم الذي امللول بالكلب يُذكِّرنا ذلك إن بل ذلك. يف نشكُّ املائة؟ يف ٤٠
هذه تأثري عىل امُلجراة الدراسات حول اإلحصائية املعلومات كانت فقد نفِسه. بالرجل ال
اسكتلندا، يف واسع نطاٍق عىل تداُولها جرى دراسٌة وأكََّدت قليلة. العالم حول الحظور
دخول حاالت عدد قلَّل هناك ُفِرض ُمماثًال حظًرا أن املستشفيات من عيِّنة عىل واعتمدت
آَخر. كبريًا تغيريًا يُعترب ما وهو املائة، يف ١٧ بنسبة القلبية األزمات بسبب املستشفيات
ِنسبته كانت االنخفاض أن املستشفيات دخلوا من كلِّ عن الرسمية البيانات أظهرت حتى
االنخفاض إىل يَنِزع الحظر قبل األخرية اآلونة يف االتجاه كان فقد وكذا تقريبًا، املائة يف ٨
انخفاٌض سنوات بسبع ذلك قبل حدث فقد وذاك هذا وفوق املائة، يف ٦ أو ٥ بنسبة
ترمي األخرية القليلة السنوات يف أخرى مبادرات ِعدَّة وجوَد ب يُصعِّ املائة. يف ١١ ِنسبته
ذلك ومع تأثري. أي ُوجد إن هناك، الحظر بتأثري الجزُم اسكتلندا يف القلبية األزمات لتقليل
ذلك يتَّضح أن ونتوقع الباحثون، ادَّعاه مما بكثري أقلَّ كان تأثريه أن عِلمنا إذا نُفاجأ لن

الوقت. بمرور
بالكلب شبيًها االنخفاض كان إذا ما ملعرفِة جيًدا اختباًرا سيُعترب الوقت مروُر كان
لوال حقيقي، تغيريٌ إنه أم — األسفل أو األعىل إىل املدى قصري تقلُّب أو صدفة أي — امللول
كاليفورنيا يف ُفِرض حظًرا بأن تقارير وأفادت أشُهر. ستة بعد ُرفع هيلينا يف الحظر أن
مع تصادف — التدخني عىل وحملة التبغ، عىل الرضائب يف كبرية بزياداٍت واقرتن —
املتحدة الواليات يف آخر مكان أيَّ يفوق القلبية األزمات عن الناتجة الوَفيات يف انخفاض
ذلك قاِرْن واآلن سنوات. ِتسع ملدة الرتاكميَّ اإلجمايلَّ كان هذا لكن املائة، يف ٦ أو ٥ بنسبة
مدته حظٍر نتيجَة القلبية األزمات عدد يف املائة يف ٤٠ ِنسبتُه انخفاض بحدوث بالزعم

الحاالت. من قليل عدٍد عىل استناًدا وذلك وحده؛ أشُهر ستة

امُلفِرط التفسري إىل الناس يُسارع إذ الفهم؛ عن األرقام يف الحتمي التنوع هذا يغيب ما عادًة
الواضحة وغري للجدل امُلثرية األمثلة من الصدفة. صنائع من — كثرية أحياٍن يف — يكون ملا
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فهي قاتلة؛ األجهزة هذه الطُّرق. جوانب عىل املثبَّتة الرسعة مراقبة كامرياُت ما حدٍّ إىل
بالرغبة اتُّهمت عارضتَها إذا املروري. التكدُّس احتماليات تقتل لم إن الحوار ُفَرص تقتل
برسعة السكنية املناطق بني ضابٍط بال االنطالق ويف لهوهم، أثناء الصغار بية الصِّ قتل يف
بالتحكُّم، وهَوسك اآلخرين لحريات بكراهيتك اتُّهمت أيَّدتَها وإذا الساعة. يف ميًال ٩٠
املسئولية من كُمتهرِّبني امُلعاِرضون ر يُصوَّ املعيبة. املنظومة بواقع الفاضح وبجهلك بل
يتكبَّدوا أن امَلركبات لسائقي يريدون بأنهم املؤيِّدون يُتَّهم بينما ليشء، يكرتثون ال املدنية
خفيَّة. رضيبة بأمواٍل الرشطة خزائن وتمتلئ الطريق عىل عملهم يرتكوا حتى الغرامات
أن املسوح أحد «وجد تيليجراف»: «دييل صحيفة من ٢٠٠٦ أغسطس ١٠ عدد يف جاء
يد عىل الرسعة مراقبة لكامريات القانوني غري التدمري يؤيدون الناس من املائة يف ١٦

االقتصاص». عصابات

بوست دييل ليفربول – تراينور لوك كتب
ضبَطت مريسيسايد يف الرسعة مراقبة كامريات أن عن أمس أرقاُم كشفت
الحاالت إحدى ففي الساعة. يف ميًال ١٣٤ برسعة سياراتهم يقودون أشخاًصا
تبلُغ منطقٍة يف الساعة يف ميًال ١٣٤ برسعة سيارته يقود وهو سائق ُضِبط
يقرتب بما يقود كان إنه أي الساعة؛ يف ميًال ٥٠ بها الُقصوى الرسعُة
حانة من بالقرب ٦٢ إم طريق يف وذلك الُقصوى، الرسعة أمثال ثالثة من
برسعٍة يقودون وهم َمركبة قائد ١١٦ ُضِبط أشُهر ستة وخالل روكيت.
يف ميًال ٣٠ فيها الُقصوى الرسعُة تبلُغ منطقٍة يف الساعة يف ميًال ٧٠ تتجاوز

الساعة.

… ولكن الرسعة، مراقبة لكامريات تأييد صيحات ثالُث تنطلق قد وهنا

صن – كاردي فيليب كتب
الساعة يف أميال ٤٠٦ برسعة قاد سائق توقيف

رسعة بتجاوزه إشعاًرا ى تلقَّ عندما بالذهول أوفلني بيرت السيارة قائد أُصيب
الطريق جانب عىل املثبَّتة الكامريات إحدى أن فيه جاء الُقصوى، القيادة
ُمدير وهو فلني، كان الساعة. يف أميال ٤٠٦ بلَغت ُمذِهلة برسعٍة يقود ضبَطته

66



والكلب الرجل التقلبات:

ما «نادًرا وقال: التوقيت، ذلك يف ٤٠٦ بيجو ِطراز من سيارة يقود مبيعات،
االدِّعاء.» ذلك يف سأطعن أني املؤكَّد فمن لذا القيادة؛ يف أُرسُع

باملخاطر، محفوفًة العاقلة املناقشة تُصبح الجانبنَي، من الساخطة األصوات تعلو عندما
عىل ِبناءً السديد الرأي إىل ل التوصُّ يسُهل أن املفرتَض فمن أصًال؟ الجدل يدور ملاذا ولكن
سهلة؛ اإلجابة تبدو غيابها؟ يف أم الكامريات وجود يف الحوادث من املزيد تقع هل األرقام؛
كبريًا. االنخفاض يكون وأحيانًا الكامريات، تثبيت عند الحوادث عدد ينخفض امُلجَمل ففي

٢٠٠٣ فرباير ١١ النقل، وزارة من صحفي بياٌن
واإلصابات الوَفيات معدَّل تراُجع عن اليوم دارلينج أليستري النقل وزير أعلن
الرسعة. مراقبة كامريات فيها تعمل التي الطُّرق عىل ٪٣٥ بنسبة الخطرية
فيها ُسِمح عامان ُمدتها تجريبية ُخطة عن مستقلٍّ تقريٍر من النتائج وتأتي
املقرَّرة الرسعة تجاُوز غرامات عوائد بعض استثمار بإعادة مناطق لثماني

استخدامها. يف والتوسع الكامريات من املزيد لتثبيت

مراقبة كامريات فعاليَة بوضوٍح التقرير «يُظهر دارلينج: أليستري النقل وزير قال
يعني وهذا … واإلصابات الوَفيات عدُد معها وانخفض الرسعات انخفضت فقد الرسعة.
الواضح من اإلصابات. من املزيد وتجنُّب األشخاص من املزيد حياة إنقاذُ املمكن من أنه
الرسالة عىل ذلك يؤكِّد أن أتمنَّى امُلعاناة. من الكثري ويُسبب خطري، القيادة يف اإلرساع أن
أكثَر الطُّرق وجعل القيادة يف اإلرساع ملنع تهدف الرسعة مراقبة كامريات أن ُمفادها التي

الغرامة.» عليك ع تُوقَّ فلن القيادة، يف تُِرسع لم فإذا أمانًا.
ِنسبته بَلَغت الذي الخطرية واإلصابات الوَفيات يف االنخفاض ذلك أن الوزارة أفادت
عند األمر انتهى فهل الكامريات. عدُد زاد الحني ذلك ومنذ شخًصا، ٢٨٠ إنقاذ يُعادل ٪٣٥
تثبيت بعد الحوادث عدُد ارتفع املواقع بعض ففي استثناءات؛ فهناك تماًما. ليس ذلك؟
إىل نحتاج الجدل، القليلة االستثنائية النتائج هذه تحسم ال لكن الرسعة. مراقبة كامريات
انخفاٌض هنالك يَزل لم الحالة هذه ففي االعتبار؛ يف األمور كلِّ أخذ عند يحُدث ما معرفِة

كبري.
التمييز هي املراد فغاية املبدأ؛ حيث من بسيٌط لكنه ًدا، معقَّ الثاني التحفُظ يبدو قد
لعدد تجنُّبه النقل وزارة َلت فضَّ أمٌر «وهو والرجل، الكلب بني أو واملد، األمواج بني
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العالم، هذا يف األشياء حدوث معدَُّل وينخفض يرتفع األمواج، ِغرار فعىل السنوات». من
زيادٌة تحُدث فقد االنخفاض؛ أو االرتفاع وراء الكامنة األسباب عن الكثريَ نعرف أن بدون
ذلك كل آَخر، يف انخفاض ثم أسبوع، يف وارتفاٌع التالية، املرة يف وانخفاٌض املرة، هذه
مون يُقسِّ وال تام. بانتظاٍم يترصفون ال الخصوص وجه عىل والناس الصدفة. بمحض
الحافلة يستقلُّون أو يخرجون أو يأكلون أو يستيقظون وال ُمتساوية، فئاٍت إىل أنُفسهم
من أيٍّا يفعلون من فعدُد ُمتساوية. أوقاٍت عىل وال نفِسه الوقت يف لحادث يتعرضون أو

وينخفض. يرتفع ينفكُّ ال محدَّد وقت أي يف األمور هذه
ح املرجَّ من بعينه موقع أي يف الحوادث فإحصائيات بالفعل. ذلك نعرف كنا وبالطبع
ثم ما، شهٍر يف خطري حادٌث يقع قد دأبها؛ هذا ألن آخر؛ إىل وقت من وتنخفض ترتفع أن
أن هي غريبًة لكانت قت تحقَّ لو التي الحالة ُمماثل. حادٌث يقع أن بدون التايل الشهر يمرُّ
الحظ ُحسُن شهًرا. عَرش اثنَي مدة خالل محدَّد مكان أي يف تماًما الحوادث عدُد يتساوى
وتنخفض. األمواج تعلو كما األحيان، أغلب يف اإلحصائيات يُحدِّدان ما هما الحظ وسوء
كانت إذا — امُلتغريات كل ثبوت بافرتاض — أنه نُدرك عندما الُحجة هذه وقُع يشتدُّ
ال انخفاًضا القادم ها تغريُّ يكون أن فاألرجح امُلعتاد، من أكربَ األخرية اآلونة يف األرقام
إىل ثم اتجاه يف يذهب والكلب أصغر، موجٌة تأتي ما كثريًا الكبرية املوجة فبعد ارتفاًعا.
من لكان عادي، طريٍق عىل ما شهٍر يف عنيفان تصادٍم حادثَا وقع لو اآلخر. االتجاه

واضح. عيٌب الطريق يف يُكن لم ما ذلك، بعد األمور تهدأ أال امُلفاجئ
كامريا ثبِّت باآلتي: نُوضحه معنًى له يكون الطُّرق، حوادث عىل املبدأ هذا طبَّقنا إذا
كبرية موجٍة قمِة عىل أي لتوِّها؛ فيه ارتفعت قد األرقاُم كانت موقٍع يف الرسعة ملراقبة
تُمثِّل بعينها ُطرًقا بأن االعتقاد عىل ِبناءً الكامريات تثبيت بدء مع ذلك يتزامن ما عادًة —
ارتفاًعا، ال انخفاًضا الحاالت عدد يف التايل التغري يكون أن األرجح أن وستجد — مشكلة
فتنخفض قاع، إىل ل تتحوَّ فالقمة ال. أم موجودًة الرسعة مراقبة كامريا أكانت سواءٌ

لنجاحها. الرتويج يف الحكومة تبدأ البساطة، وبهذه الحوادث، إحصائيات
األدلة يُشِبه ما تُنِتج أن يمكن املحضة الصدفة أن كيف بسيطة تجِربٌة لنا تُظِهر
لكن النَّرد. رمِي من أكثر التجِربُة تتطلب ولن الرسعة، مراقبة كامريات فعالية تؤيد التي
أو اتجاه يف بالتطرف نُرمى أن خشيَة رأينا ح نُوضِّ أن بنا يجُدر التجِربة، نِصف أن قبل
الحوادث تُقلِّل الرسعة مراقبة كامريات معظم أن األرجح اإلحصائية، األدلة عىل ِبناءً غريه.
فيه. تُثبَّت الذي للمكان َوفًقا وذلك ذلك، يفعل ال بعضها أن أيًضا ح املرجَّ ومن بالفعل،
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يُبالغون — الحكومة ذلك يف بما — البعض أن بيَد ما، بفائدٍة تأتَي أن ح املرجَّ من إنه أي
الرشطة دوريات َسحب تأثريُ الُحسبان يف يؤَخذ ولم شديدة. مبالغًة الفائدة هذه تقدير يف
القيادة مخالفات عىل الطريق جانبَي عىل املثبَّتة الكامريات باستخدام عنها واالستعاضة
أيًضا (انظر للغاية. تقديره يصعب تأثريٌ وهو — الكحول تأثري تحت القيادة مثل األخرى

باملخاطر.) املتعلق السابع الفصل
الدرايس الفصل طالب عدد — الناس من مجموعة عن ابحث التجِربة: إىل لنُعْد
دور يتقمَّص أن شخص كل من واطلب — ذلك من أقلُّ يكفي وقد يكفي، قد العادي
ُمشارٍك كل وليخَرت الزمالء. الصحفيِّني من مجموعٍة مع فعلنا كما الطريق، من مسافة
١٧٦٤ بي طريق أو زوش، ال دي بآشبي يمرُّ الذي ٤٢ إيه طريق الطُّرق؛ من يريد ما
ويجمع مرَّتنَي النرد مشارك كلُّ يرمي ذلك، وبعد تماًما. عادية ُطرٌق كلها دونكاسرت، إىل
ستجد وهكذا طريق. كل عىل الحوادث عدد املجموع يُمثِّل سيظهران. اللذين الرقَمني
بالطُّرق مقارنًة الحوادث من أكرب عدٌد الطُّرق بعض عىل يحدث الصدفة، بمحض أنه
يتشتَّت أو املكابح تُفِلت أن بالصدفة يحُدث عندما الواقعية الحياة يف يحُدث كما األخرى،
صحفيٍّا عرشين قوامها كان التي مجموعتنا يف املثال. سبيل عىل ما لحظٍة يف السائق انتباه
وذلك للحوادث، بؤرة بَدت التي الطُّرَق األوىل التجِربة بعد استهدفنا تقريبًا ُمتطوًعا
صورًة هؤالء من لكلٍّ وأعَطينا .١٢ أو ١١ أو ١٠ رقَميه مجموع كان من كل بتحديد
ما أخَريني. مرَّتنَي جديد، من النرد رمَي منهم وطلبنا الرسعة، مراقبة لكامريا فوتوغرافية
األرقام نفس تتكرَّر لم إذ فوري. مفعوٌل الرسعة مراقبة كامريات لصور كان النتيجة؟

الرسعة. مراقبة كامريات بصور أمسكوا ممن أيٍّ لدى الكبرية
للكامريات صور مجرد كان التجِربة يف استُخدم ما أن ة بُحجَّ ما شخٌص يعرتض قد
لكن شيئًا. تُثبت ال التجِربة أن ذلك عىل ِبناءً يزعم وقد الحقيقية، الكامريات وليست
بؤرة موقع جانب عىل الرصيف عىل حصاة حتى أو صورة ُوضعت إذا أنه هو الشاهد
الكامريا، لفعالية ُمساويًة ستكون الصورة أو الحصاة فعالية فإن للحوادث، حقيقية
الصدفة، بفعل كان الحوادث عدد يف واالنخفاض االرتفاع أن هو البسيط والسبب
وضعنا ألننا فقط أيًضا. الصدفة بفعل النرد رمي عند الستة تظهر قد كما تماًما
عدد يكون أن املصادفة شاءت مكاٍن يف الحصاة» أو الكامريات، صور «أو الكامريات
ينخفض أن فعلنا مهما ا جدٍّ ح املرجَّ فمن األخرية، اآلونة يف ُمرتفًعا فيه الحوادث
بينما حدث. بما عالقة لنا كان لو كما األمر ويبدو املصادفة. بفعل الحوادث عدد
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صنَعته فيما الفضَل أنُفسنا إىل نَسبنا ثم املوجة رِكبنا أننا هو فعلناه ما كلُّ الحقيقة، يف
الصدفة.

أنه تعني التي — الوسط إىل االرتداد فكرَة األمر أول يف النقل وزارة باحثو استبعد
يف القادمة حركتُه تكون أن ح فاملرجَّ مؤخًرا، قاع أو قمة إىل وصل قد رقم يكون عندما
البياني الرسم يف أرقامهم. يف طعننا من الرغم عىل وذلك — الوسط إىل العودة اتجاه
أن تخيَّل الفعلية. الحياة يف األمواج تفعل كما وينخفض الحوادث معدَّل يرتفع اآلتي،
فيه الحوادث معدَّل يكون أن تصاَدف الذي أ، الزمن عند أماكنها يف الكامريات تُثبَّت
إىل نظًرا لكن حال، أي عىل سيحُدث هذا كان ب. إىل املعدَّل انخفاض لُوحظ ثم ُمرتفًعا،
وهذا االنخفاض. يف تسبَّبت التي هي الكامريات أن االدعاءُ السهل فمن الكامريات، وجود
عدد حياة أنقذَت الكامريات أن عاَمني ملدة االدعاء وبعد بالفعل. النقل وزارة فعلته ما هو
عندما ٢٠٠٦ عام كبريًا انخفاًضا الكامريات فوائد تقديراُت انخفضت األشخاص، من كبري
الوسط إىل االرتداد ظاهرُة لِعبته الذي الدور ِمقدار الحتساب محاولٌة األوىل للمرة جَرت

املهضوم. ها حقَّ أخريًا الصدفة ونالت ذلك، يف
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ملزيٍج نتيجًة كانت فقد ُمرضية؛ غريَ النقل وزارة أرقام ظلَّت املراجعة بعد وحتى
ح تُصحَّ أن الرضوري من كان امُلتخبِّطة. الحسابية العمليات وبعض التعريفات من غريب
يف تواضعت أن بعد لكنها فيها. طعننا بعد الوزاري الصحفي البيان يف الواردة األرقام

الحقيقة. إىل قليًال أقرَب األرجح عىل كانت زعمها
كامريات فيها ثُبِّتت التي األماكن شِهدته الذي االنخفاض إجمايل من املائة يف ِستون
خطرية أو ُمميتة تصاُدم لحوادث يتعرَّضون الذين األشخاص عدد يف الرسعة مراقبة
ما إىل االنخفاض من املائة يف ١٨ نُِسب فقد وكذا الوسط، إىل االرتداد إىل يُعزى أصبح
بما مكان، كل يف االنخفاض يف آخذًا كان الحوادث عدد إن أي «االتجاه»؛ بتأثريات يُسمى
تحسنُي املثال سبيل عىل منها أسباب بفعل وذلك كامريات، بها ليس التي األماكن ذلك يف
الوزارة مراجعة بعد — ذلك يرتك ولم السيارات. يف األمان ومواصفات الطُّرق ُمخططات
لتُنَسب الرسعة مراقبة لكامريات الظاهرة الفوائد من املائة يف ٢٠ نحو إال — لألرقام

للجدل. َمحالٍّ يَُعد — اآلخر هو — الرقم هذا أن مع إليها، بالفعل
الرسعة مراقبة كامريات فيها تُثبَّت التي األماكن يف الحوادث تيَّار ملراقبة خياران هناك
املوجات من كبريًا عدًدا نشهد حتى االنتظار (أ) وهما: امُلنفردة، باملوجة االنشغال من بدًال
كامريات حالة يف سنوات خمَس يدوم انتظاٌر أنه اآلن يُعتَقد ما وهو وتنخفض، ترتفع
القياسات من الكثري تؤَخذ بل وحدها، الِقمم من القياس يبدأ أالَّ (ب) الرسعة، مراقبة
هناك أن نتذكَّر أن يُمكننا البساطة، من وبمزيٍد للقياس. عشوائية ِنقاط اختيار ويجري

األمر. هذا يف املصادفة من كبريًا قدًرا
التي املنافع كانت إذا بما الجهل من بحقٍّ صادم تاريٌخ العالم حول ة العامَّ وللسياسة
املصادفة بمحض بالكامل قت تحقَّ قد بها االستشهاد يكثُر قليلة أمثلٍة يف تحقيقها تزعم
تزعمه. الذي الفارَق بالفعل أحدثَت قد — ة العامَّ السياسة — إنها أم الطاَلع، ُحسن أو
يتناول ٢٠٠٦ عام أوائل يف صدَر تقريٌر وَجد املثال، سبيل عىل الداخلية وزارة ففي
إىل سياسة أيُّ تصل لم أنه الجرائم ارتكاب معاودة مكافحة سياسة فعالية عىل األدلة
املمكنة اآلثار تستبعد لم السياسات من الكثري ألن امُلثبتة؛ الفعالية من املطلوب امِلعيار
الخاضعون يرتكبها التي الجرائم عدد يف االنخفاض أو االرتفاع حرص عند للمصادفة
يُجدي الذي ما نعرف ال أننا يعني بل نفًعا، يُجدي يشء أالَّ يعني ال وهذا أنظمة. لعدة
الداخلية وزارة يف رفيع مستشاٌر رد والكلب. الرجل بني التمييَز نستطع لم ألننا نفًعا
الوزراء عىل — بسهولة الخداع عىل األرقام وقدرة للصدفة الخبيثة باألالعيب عامًلا وكان —
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أدنى عندي «ليس بقوله: الجرائم ارتكاب معاودة منع يف نفًعا يُجدي عما سألوه الذين
فكرة.»

وبال إحصائي، تدقيٍق أي بدون بالفعل؟ النحو هذا عىل الحكومة تعمل أن يمكن هل
بالفعل. كثريًا يحُدث ما هذا أن اإلجابة والحظ؟ الصدفة لتأثري إدراك

اإلحصائي ق التحقُّ إىل الحاجة تجاُهل إىل امليل هذا يف التغريُّ يبدأ لم املتحدة، اململكة يف
أكثَر إىل لحاجتنا — مضض عىل يكون ما كثريًا الذي — البطيء بالتقبُّل وذلك مؤخًرا، إال
معاودة مع للتعامل جديدة سياسًة نُقرر أن قبل واحدة) (موجة معقولة رواية مجرَّد من
وظائف من أخرى وظيفة ألي أو الصحية للرعاية أو التدريس، لُطُرق أو الجرائم، ارتكاب
والتكلفة الوقت بضغط أحيانًا يتعللون الرأي، يف تصلبًا الناس أكثر من الساسة الدولة.
بني تُميز التي امُلنتظمة العشوائية التجاِرب إجراء استحالة لتربير العامة والتوقعات
اهتمامهم عدَم أحيانًا يكون السبب أن ويبدو الوهمية، والخطوط الحقيقية النمر خطوط
من أكثُر هو ما عىل سياساتهم بناء إىل يسَعون فإنهم بآخر، أو بشكل ولكن فهمهم، عدم أو
للصدفة. ضحيًة — عنهم رغًما أو بإرادتهم إما — يقعون وبذلك الجيدة؛ والقصة الحظ
نتائُج تتأرجح الحق. فصٍل يف التفصيل من بمزيد سنتناوله آخَر مثاًال وإليك
تتقلب األمر واقع يف إنها بل آخر. إىل عام من وارتفاًعا انخفاًضا املدارس اختبارات
هذه إىل يؤدي ما هل لكن، كبريًا. تغيريًا عام كلَّ تتغري املدارس ترتيب جداول أن لدرجة
إىل يُعزى الفارق إن أم املدارس؟ يف املتَّبَعة التدريس ُطرُق هو واالنخفاضات االرتفاعات
االحتمال يبدو االختبارات؟ تقيسها التي الطالب قدرات يف الحق عاٍم إىل عام من التقلُّبات
نتائج تحديد يف الُعليا اليَد له أن يبدو الذي األمر ذلك؛ عت توقَّ وربما أرجح، األخري
يف مدرسة أي نتائج تخضع األمر، واقع يف فيها. الدارسني طبيعة هو املدارس اختبارات
يف الزاعق بالزئري أشبَه تكون الصدفة ضوضاء أن لدرجة فيها الدارسني لحظِّ عام أي
الهامس الصوت نسمع أن يمكننا وال ، ككلٍّ املدارس أرباع وثالثة ثُلثَي بني ترتاوح نسبٍة
هناك إن الثقة من قدر بأي القول يُمكننا ال ثَم ومن الخاص؛ للسبب أو الفعيل للتأثري
تحدو لدرجٍة القياسات الصدفة د تُعقِّ نفسها. املدارس أداء يُحِدثه اإلطالق عىل فارق أيَّ
من الحد هذا من نقرتب لن ونحن الجدوى. عديمَة القياسات يعترب أن إىل بالبعض
املوجات هذه بأن زائًفا انطباًعا تُعطي بانتظاٍم تُنرش بياناٍت هناك بأن نُقرُّ لكننا املبالغة.
عام من األداء يف التغريات عن وتتحدث نفِسها، للمدرسة التعليمي للمستوى انعكاس هي

للتقدم. واضحًة مؤرشاٍت كانت لو كما آخر إىل
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وهمية خطوٌط أهي الكلب؟ أم الرجل أهو فحسب؟ موجة أم االرتفاع يف آِخذ مدٌّ أهذا
جديد. من سننخدع لكننا ظ، التيقُّ إىل بحاجة نحن بل ظ، التيقُّ يمكننا حقيقي؟ نمٌر أم
بمعرفِة ذلك ويبدأ خداعنا. الصدفة عىل نُصعب أن نُقرر أن هو ِفعله يُمكننا ما أقلُّ
األحكام، إلطالق الغريزيَّ اندفاعنا كبَْحنا إذا ذلك ويسهل ِفعله، الصدفة تستطيع ما

الوهمي. النمر من واحرتسنا
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األبيض قوسقزح املتوسطات:

واحدة. بوتقٍة يف مًعا للحياة املختلفَة امُلكوناِت تخلط أنها األوىل حيلتنَي؛ املتوسطات تصنع
األجور، متوسط املتوسطات. احتساب فوَر هادئًا يبدو ولكنه العالم، الفوىض تعمُّ قد
ومتوسطاٌت الجريمة، معدل ومتوسط ع، املتوقَّ العمر ومتوسط املنازل، أسعار ومتوسط
ُمكوناتها يف تدخل املتوسطات هذه كل … التضخم معدل متوسط ِمثل ُوضوًحا أقلُّ
يكون التي كلها، الفوضوية البرشية التجاِرب املتوسطات تأخذ وانخفاضات. ارتفاعات
يخرج يكاد وبعضها هناك، وبعضها هنا وبعضها ُمنخفًضا، وبعضها ُمرتفًعا بعضها
تُسطح فهي واحًدا. رقًما لنا وتُخرج مًعا البيانات هذه كلُّ تُطحن ثم البياني، الرسم من

ُمستوية. كانت لو كما األرض من مساحة بارتفاع لتُخربك الِوهاد وترفع النِّهاد
تُخاطر فإنك متوسط كلِّ وراء الكامن التنوع أمر نسيت وإذا ُمستوية. ليست ولكنها
مياهه منسوب متوسط أن سِمع نهٍر يف غِرق كَرجٍل عندئٍذ ستكون إذ املشاكل؛ يف بالوقوع
عن الخيال تكبح إذ مشكلة؛ طيَّاتها يف تحمل األوىل فالحيلة إذن فحسب. ركبتَيه إىل يصل

امُلتساوية. غري العنارص من مزيٌج هو العالم أن حقيقة وهي ُمزعجة، حقيقة تصور
يف الطبيعية الحالَة هي باعتبارها إليها يُنظر املتوسطات أن فهي الثانية، الحيلة أما
أي تكون ال قد أنها حني يف بالجميع شبيهة تبدو قد شاذة. حالًة تكون قد أنها حني
استثنائي. هو ما بفعِل تتشكَّل قد أنها مع عادي، هو ما إىل ترمز اإلطالق. عىل شخص
ما فهُم يعتمد عنه. يكون ما أبعَد تكون قد أنها حني يف الوسط، يف أنها لتظنَّ تُْغريك قد
الفكرة هذه تتَّضح مًعا. يمزجها التي املختلفة العنارص ر تصوُّ محاولة عىل املتوسط وراء
بُعَلب لهوهم عند األطفال يرتكه الذي الكثيف األسود/البُنِّي اللون صورتنَي؛ خالل من
املتوسط هذا أن القول نافلة ومن — الطبيعة أللوان — متوسط ما حدٍّ إىل هو الطِّالء
كل ُمِزجت إذا سنراه كنَّا ما هو املتوسط»، يف «األبيض، الطبيعة. ملنظر خادع تلخيٌص



الوهمي النمر

مهم هو ما كلَّ األصل من يُفرغ هذا ولكن بالتساوي. وزَّعناها ثم مًعا، قزح قوس ألوان
وتخيَّل أبيض»، قزح «قوس أنه تذكَّر ُمتوسًطا، رأيت كلما لأللوان. السحري التنوع —

يُخفيه. الذي جة امُلتوهِّ األلوان طيف

الرئيس حاَجج ،٢٠٠٨ عام يناير يف وتحديًدا واليته، يف األخري االتحاد» «حالة خطاب يف
،٢٠٠١ عام منذ ُطبِّقت التي الرضيبية التخفيضات استمراَر مؤيًدا االبن بوش جورج
الرضائب دافع وهو األمريكي، املجتمع يف مهم عنرص ِباسم يتحدث أنه حينئٍذ زعمه وكان

املتوسط.
التي الرضيبية اإلعفاءات معظم فستُلغى الكونجرس، يترصف لم «إن ِخطابه: يف قال
أمريكي رضائب دافع مليون ١١٦ أن وأضاف املاضية.» السبع السنوات خالل طبَّقناها

املتوسط. يف دوالر ١٨٠٠ بقيمة عليهم ة املستَحقَّ الرضائب سرتتفع
الرضيبية بالتخفيضات يقيض الذي األوَّيل فالترشيع تقريبًا. صحيًحا ذلك وكان
وَوفًقا الرضائب. وسرتتفع التخفيضات فستنتهي يُجدد، لم وإذا انتهاء. تاريُخ له كان
متوسط كان — مستقلة بحثية سة مؤسَّ وهو — الرضيبية السياسات مركز لحسابات
التي القيمة من كاٍف حدٍّ إىل قريب رقٌم وهو دوالًرا، ١٧١٣ الرضائب يف عة املتوقَّ الزيادة
إذا يُالم لن العادي األمريكي امُلواطن فإن وبذلك دوالر. ١٨٠٠ وهي الرئيس، ذكرها

أنا. يقصدني الرئيس كان قائًال: نفسه خاَطب
يقصدهم أنه يظنُّوا أن لألمريكيني بوش يريد قد الحقيقة. يف صحيًحا هذا وليس
كانوا الرضائب دافعي من املائة يف ٨٠ فنحو األرجح. عىل يقصدهم يُكن لم لكنه بالفعل،
بكثري. الرقم ذلك من أقل سيخرسون كانوا ومعظمهم دوالر، ١٨٠٠ من أقلَّ سيخرسون
ستزداد رضائبهم تُكن لم رضائب دافع مليون ١١٦ من مليون ٩٠ من أكثر إن أي
يكون أن يمكن فكيف ُمستحيل. األمر أن — بالَحْدس — للكثريين يبدو قد القدر. بهذا
أَوليس املتوسط؟ تحَت — العدد نصف عن الزيادة هذه وبكل — األشخاص هؤالء كلُّ

للعادي؟ ُمرادًفا املتوسط
فقد الرضائب، لزيادة ُمعارًضا كان فلما بالفائدة. الرئيس عىل االرتباك ذلك عاد وقد
التي التجِربة أن رون يتصوَّ وجعلهم الناس، من ُممكن عدد ألكرب كبريًا يبدَو أن للرقم أراد
أن حني يف دوالر، ١٨٠٠ بقيمة الرضائب زيادة هي العادية الظروف يف الناس بها سيمرُّ

املبلغ. هذا سيدفع كان من هو أشخاص خمسة كل من فقط واحًدا
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وضع فقد واحدة. بوتقٍة يف األمور خلط طريقة استخدم ذلك؟ االبن بوش فعل كيف
التحوط صناديق ُمديري إىل الشوارع كانيس من واحد، خليٍط يف الرضائب دافعي كلَّ
أثرياء ثراءً األكثر لكن ذلك. يف مشكلة ال قائًال: نفسك تُخاطب قد اليخوت. يملكون الذين
وسيظلُّ واملنخفضة، املتوسطة الدخول أصحاب من بمالينَي تخفيفهم تستطيع أنك لدرجة

ثريٍّا. حسنًا، الناتج، املزيج
تذكَّر العادي. الشخص يُمثل ال فإنه الجميع، يشمل املتوسط هذا أن من الرغم عىل
فهتف جيتس. بيل عليهم دخل ثم حانة يف كانوا رجال أربعَة أن تحكي التي الطُّرفة

متهلِّلني. األربعة
فعلتَه ما تعلم «أال قائًال: وردَّ نفسه ِزمام أحُدهم فتماَلك ابتهجتم؟» «ملاذا فسألهم:

لتوِّك؟» دخولنا بمتوسط
من قليًال ألن ذلك األقدام. عدد متوسط من ألكثَر تقريبًا الناس كل امتالك يف فكِّر أو
الطفيف التأثري أن نرى وهكذا أقدام، أيُّ لديهم ليس أو فقط، واحدة قدٌم لديهم الناس
وبذلك قدَمني. من قليًال أقلَّ الكيلِّ املتوسط لجعل يكفي بما قويٌّ ذلك مع هو قليلة ألقليٍة
يدخل ما تهمل ال األقدام. من املتوسط من أكرب عدٌد الحقيقة يف لديه قدمان لديه من فإن
يجعل قد الخليط من واحد جزء أو واحد عامٍل تأثري أن تنَس وال أبًدا، املتوسط تكوين يف

ُمضلِّلة. وربما ُمفاجئة قيمًة كلِّه للمتوسط
املائة يف ٢٠ مجموعة كل يف مجموعات، إىل الرضائب دافعي امُلقابل الرسم يقسم
الزيادة أن نجد مجموعة. كل عىل الرضائب عبء يف الزيادة ويُبني الرضائب، دافعي من
١٨٠٠ تكون لن اإلجمايل من املائة يف ٢٠ تُمثل التي الُوسطى املجموعة عىل الرضائب يف
دوالًرا ٤١ األدنى الخمس إىل امُلنتمني عىل الزيادة متوسُط وسيكون دوالر. ٨٠٠ بل دوالر،
دافعي من ٪٨٠ نحو أي — الخمس املجموعات من أربًعا أن نرى أن يمكننا املتوسط. يف
أال املتوسط، قيمة يرفع ما نرى أن أيًضا يمكننا املتوسط. من أقلَّ سيدفعون — الرضائب

ثراءً. األكثر املائة يف ٢٠ ال فئة دخل يُمثل الذي الطويل العمود وهو
املائة يف ٠٫١ ال أن فسنجد التفصيل، من بمزيٍد األخرية املجموعة هذه إىل نظرنا إذا
دوالًرا. ٣٢٣٦٢١ هو إضافيٍّا مبلًغا سيدفع منهم واحد كلُّ الرسم قمة عىل يرتبَّعون الذين
لدرجة الرضائب، من الكثري ويدفعون الثراء، شديدو فُهم ا، جدٍّ ضخمة دخوًال هؤالء يجني
اآلخرين. األشخاص عىل ينطبق عما كثريًا تزيد قيٍم إىل املتوسط رفع يف يتسبَّبون أنهم

كيفية أو عام بوجٍه الرضيبية التخفيضات ميزة يف نُجادل أن هنا املقصود وليس
باستخدام تُقدَّم عندما يحُدث ملا االنتباَه نسرتعَي أن املقصود لكن لها. بوش الرئيس تنفيذ
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القاع ٢٠٪ ا*نتصف ٢٠٪ قاع ا*نتصف ٢٠٪منتصف القمة ٢٠٪ القمه ٢٠٪

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

زيادة الرضائب

ا*صدر: مركز السياسات الرضيبية وا*ؤسسة األمريكية للرضائب

ا*توسط

الر
دو

ماذا؟ يدفع من :1-5 شكل

لها ج روَّ فقد الرضيبية؛ التخفيضات تقديم عند نفَسه اليشء الرئيس فعل وقد املتوسط.
يف الرضائب، يدفعون الذين األمريكيِّني كل عىل بها ستعود التي املزايا متوسط باستخدام
أخرى ومرًة الرضائب. من األكرب القدَر يدفعون َمن عىل تعود كانت املزايا معظم أن حني

املتوسط. يُخفيه انحياًزا هنا نجد — عليه نؤكِّد ما عىل تُوافق وقد —
فإنها بأكملها، مجموعة عن بيشء تُخربنا أن تُحاول عندما املتوسطات؛ شأن هذا
االقتصادية املجاالت عىل ذلك يقترص وال املجموعة. هذه ألجزاء ة املهمَّ مات السِّ تُخفي قد
عادية، لتجاِرَب وصف أي عىل أيًضا ينطبق ولكنه كثريًا، باملتوسطات فيها يُستشهد التي

الَحمل. للدهشة: ُمثريًا مثاًال ولنأخذ

من كان وضُعها. ر وتأخَّ ُحبىل لييس فيكتوريا كانت ،٢٠٠٥ عام من سبتمرب أوائل يف
الحمل وبات أسبوَعني ملدة وضعها ر تأخَّ وملا أغسطس. ٢٦ يف وليدها تضع أن املفرتَض
مرور بعد ثم املنتَظر، اليوَم هو يكون أن ترجو وهي يوم كل تبدأ أصبحت جنونها، يُثري
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آخر. يوٍم إىل ستنتظر أنها عىل النفس تُوطِّن كانت يشء، يحُدث أن بدون ِطوال ساعات
التاريخ يف الطفل وضع عىل جسمِك يعجز ملاذا ما؟ َخطٌب «أهناك نفسها: تسأل وأخذَت

فيه؟» يضعه أن املفرتَض من الذي
نظًرا تقديرية؛ تواريَخ املستقبليات األمهات األطباء يُعطي التاريخ؟ ذلك هو ما ولكن
عىل التقدير هذا ويعتمد الشأن، هذا يف ن التيقُّ إىل سبيل ال بأْن تقيض الطبيعة أن إىل
املتوسط أن امُلحِبطة اإلجابة الحمل؟ مدة متوسط يبلغ كم ولكن الحمل. مدة متوسط

األرجح. عىل تكون أن ينبغي مما أقُرص الحمل ملدة الرسميَّ
٦٤٥٨٣٥ بَلغ حيَّة أجنَّة والدة حاالت من عدٌد ٢٠٠٥ عام املتحدة اململكة يف ل ُسجِّ
بعض أن املؤكَّد من ُمضلِّلة؟ سلًفا املحدَّدة الوالدة تواريخ كل تكون أن يُعقل فهل حالة،
ولكن الحمل، أوقات تبايُن هو بسيط لسبٍب وذلك بالصدفة؛ صحيحًة كانت التواريخ هذه
الدقيق غري العلم فكرُة لدينا تتأكد صحيًحا؟ يكون أن يمكن كان ما كلُّ منها صحَّ هل
ع، املتوقَّ التاريخ وليس للوضع، األقىص التاريخ إعطاء هو فرنسا يف املتبَع أن نعرف عندما
فيكتوريا وضعت أيام. عَرشة بنحو بريطانيا يف يُحدد ا عمَّ متأخًرا التاريُخ هذا ويكون
بأسبوَعني، لها املحدَّد التاريخ بعد زة، محفَّ غري آمنة طبيعية والدٍة يف ساشا، طفلتها

.٢٠٠٥ سبتمرب ١٠ بتاريخ
األول اليوم من يوًما ٢٨٠ بمرور أوليٍّا املتحدة اململكة يف الوالدة تواريُخ تُحتسب
أنه منها ألسباب؛ الرقم هذا عىل الربيطانيني األطباء رأي استقرَّ وقد األخرية. الطَّمث لدورة
بورهافا، هريمان يُدعى الطب يف هولندي أستاذ برأي كذلك تأثَّروا ولكنهم صحيًحا، بدا
يف العلم أروقة جميع يف عليه واملأسوف بشدة، به «امُلحتفى جونسون: صامويل عنه قال

العالم.»
من عدٍد عىل ِبناءً تماًما معروفة الحمل مدة أن تقريبًا عام ٣٠٠ منذ بورهافا كتب
حتى معروفًة النتائج تزال وال وَصلتْنا. نتائجها لكن الدراسات، هذه تِصلنا لم الدراسات.
الطب دراسة كتب رأُي عليها واجتمع مؤثرون، ُمدرسون عليها صدَّق وقد هذا، يومنا
بقاعدة يُسمى ما البعض يعرف ذلك، عن فضًال تقريبًا. العرشين القرن منتصف منذ
يستغرق الحمل أن فيها ذكر التي ،١٨١٢ عام نيجيل فرانز كتابات عىل امُلستندة نيجيل،
نفِسها؛ النتيجة إىل بنا يؤدي ما وهو األخرية، الطمث دورة بعد من قمرية أشُهر عَرشة
٢٨٠ ال مدة صحة عىل يتَّفقون املتحدة اململكة يف تقريبًا الجميع يزال وال يوًما. ٢٨٠

املتوسط. إنها أي يوًما؛
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رصيف من وينتقل الشارع، يف مشِيه أثناء الثَِّمل يرتنح تخدع. قد املتوسطات أن غري
األبيَضني، الخطَّني وبني الشارع مركَز هو َمساره متوسُط فيكون البندول، مثل اآلخر إىل
الواقع، يف أما حيٍّا. سيبقى املتوسط، ففي برسعة. بالضبط جانبه من امَلركبات تمرُّ حني يف

الحافالت. إحدى تدهسه فسوف
متوسط ِضمن ما مكاٍن يف يكون قد أنه رغم الذهن، عن التبايَن املتوسطات تُغيِّب
يُخفيها تصاُدم مناطُق الثَِّمل حركة توزيع عىل يكون وقد قاتل، عمٍق ذو تبايٌن النهر عمق
قدًرا ص تُلخِّ أنها هي املتوسطاُت تحملها التي العظيمة القيمة حركته. مسار متوسط
ُمضلِّلة يجعلها قد الذي السبب نفُسها وهي معها التعامل لتُسهل املعلومات من كبريًا

ا. جدٍّ
املذاُق هو املتوسط كبريًا. تباينًا ُمكوناته تتبايُن َحساءً يُشِبه العالم آخَر، تشبيًها إليك
املكونات بعض أن تنَس ال لكن مهم، هذا املكونات. تمتزج كيف ويُخربنا به نشعر الذي
األخرى املكونات عىل تَطغى قد األقوى النكهات وهذه األخرى، امُلكونات من أقوى نكهٌة لها
الخرضاوات طعم متوسط هو الثُّوم أن بفكرة الخروج تجنُّب أردنا إذا اإلناء. إىل امُلضافة
يرتكها التي اآلثار تمزج فاملتوسطات كلَّها. الوصفة نعرف أن أيًضا فعلينا اإلنجليزية،
النكهات وتخلط األخرى، املكونات كل مع واسع كبري إناءٍ يف األغَرب أو األثْرى العالم
منهم. أحٍد عىل ينطبق ال أو الناس معظم عىل ينطبق قد يشء إىل كلها املكونات لتُحول

قد متوسط أيَّ أن تتذكر أن إال عليك فما األرقام، عىل ذلك تطبيق استصعبت إذا
املخالفة األرقام أو املتوسط، تُشوه التي كاألرقام اآلخر، هو قوية نكهاٍت عىل يحتوي
متوسط عىل الواحدة القدم أصحاب من الصغري العدد تأثري يف أخرى مرًة فكِّر للمعتاد.

عام. بوجٍه للفرد األقدام عدد
الذي ما الخصوص، وجه وعىل املختلفة؟ الحمل تجاِرب يف إذن يجري الذي ما
ملدة البسيط امُلتوسط أن عىل ن تدالَّ الحمل عن حقيقتان هناك األطراف؟ عند يحُدث
ُحبىل أليِّ يُسمح ال وثانيًا: األوان. قبل يلِدَن األمهات بعض أوًال: ُمضلًِّال. سيكون الحمل
استحثاث إىل اللجوء بدون أسبوَعني من بأكثَر لوضعها املحدَّد املوعد تتجاوز بأن تقريبًا
الوضع، ر تأخُّ حاالت ترفعه حني يف امُلتوسط، تخفض املبتَرسة الوالدة حاالت املخاض.
هذا فيؤدي أسبوَعني. من بأكثَر األطفال وضع ر تأخُّ ملنع جسديٍّا تدخًال نتدخل لكننا
ر تأخُّ لحاالت منِعنا مع املبتَرسة الوالدة لحاالت احتسابنا عن الناتج — التوازن يف االختالُل
لنا. تدخُّ لوال الطبيعة إرادة عليه ستستقرُّ كانت عما املتوسط خفض إىل — املفِرط الوضع
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أن أردنا ولكنَّنا نهاية، ال ما إىل الحمل ُمَدد باستمرار بالسماح املطالبة هنا نقصد وال
الحساب. عملية يف يحُدث عما ملحًة نُعطَي

حسابنا من جزءًا تكون أال يتعنيَّ طويلة بمدٍة األوان قبل الوالدة حاالت إن نقول قد
إذا إنه أي ا؛ جدٍّ طويلة بمدٍة األوان قبل تحُدث ال الوالدة حاالت فمعظم األرجح. لالحتمال
بعض أن إىل نظًرا أيام ة ِعدَّ تقديمه جرى لِك حدَّدتُه الذي «التاريخ المرأة: طبيب قال
تردَّ أن لها يحقُّ فقد حالتك»، يف ًحا مرجَّ ليس هذا لكن األوان، قبل تحُدث الوالدة حاالت
يل، يحُدث أن ًحا مرجَّ ليس يشء بسبب لوالدتي املحدَّد التاريخ عىل التعديل أريد «ال قائلًة:
املتوسط تحديد يف جزئي دوٌر الحاليَّة الطبية للممارسات لوالدتي.» األرجح التاريخ أريد
يُصبح وهكذا — الطبي التدخل خالل من جزئيٍّا جاءت إليها وصلنا التي فاألرقام —
ألنه نفعله ما هو هذا إن أي دائرية؛ طبيعٌة يوًما ٢٨٠ الحمل مدة متوسط بأن للقول

نفعله. ما منها ألسباب املتوسط هو وهذا املتوسط، عىل يعتمد
تها ِدقَّ احتمال يقلُّ حمل مدِة عىل الحصول إىل األطراف عند النتائج بني املزُج يؤدي
أن ُوِجد نوعها، من األكرب هي حديثة دراسٍة ففي النتائج. هذه نمزج لن كنَّا إذا عما
مرَّ عندما بعُد أوالدهن وضعَن قد يكنَّ لم السويد يف امرأة ٤٠٠٠٠٠ بني من الغالبية
رقم اليوم وبحلول أطول. مدًة استمرَّت الحمل حاالت فمعظم — يوًما ٢٨٠ حملهن عىل
األكثر الوالدة تاريخ لكن الحسابي)، ط (املتوسِّ ُولدوا قد املواليد نصف كان تقريبًا، ٢٨٢
مرور بعد كان التوزيع، هذا يف امرأة ألي األرجح فهو وبذلك الحسابي)؛ (الوَسط تَكراًرا

يوًما. ٢٨٣
لهن املحدَّد امَلوعد يتجاوزَن أن قبل أوالدهن وَضعن قد النساء معظم تُكن لم إذا
بثالثة الوضع يف النساء تتأخر أن األرجح االحتمال كان ذاِته الوقت ويف األقل، عىل بيوَمني

ا؟ حقٍّ الوضع يف تأخًرا ذلك يُعترب هل نفَسه: يفرض بديهي سؤاٌل فهناك إذن أيام؛
أكَّدتها فيها، ِمراء ال حقيقٌة هناك ذلك ومع ُملتبًسا. األمر وجدَت إن عليك لوَم ال
بعد هي أوالَدهن املستقبليات األمهات لوضع األرجح املدة أن وهي الحديثة، الدراسات كلُّ
األكثر النتيجة بأنه يُعرف الذي — املتوسط من النوع وهذا الحمل. عىل يوًما ٢٨٣ مرور
هذه يف غريه عىل ل يُفضَّ ال ملاذا املعروف من وليس بامِلنوال، يُعرف — شيوًعا أو تَكراًرا
عىل — الحسابي الوسط حتى أنه األخرية السويدية الدراسة وجَدت الواقع، ويف الحالة.

.٢٨١ بل يوًما، ٢٨٠ الحقيقة يف يُكن لم — بساطته
ُمحبًطا يكون قد ثالثة أو يوَمني أو يوم (ففارُق تُذَكر أهمية ليكتسَب ذلك يُكن لم
املرحلة) هذه يف الطِّبية الناحية من ا مهمٍّ يكون ال العادية الحمل حاالت يف لكنه أحيانًا،
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صناعيٍّا. املخاض استحثاث موعد تُحدِّد التي الحسابات يف تدخل األرقام هذه أن لوال
مرور بعد أحيانًا، عليه ع ويُشجَّ البلد، هذا يف النساء مخاض استحثاث يجري ما فكثريًا
لدرجٍة قيرصية والدة إجراء احتمالية يرفع وهذا للوضع. املحدد التاريخ عىل أيام سبعة
البعض إىل بالنسبة يُعترب قد وهذا — الخاصة مخاطُرها لها القيرصية والوالدة — كبرية

الحمل. ملدة ا جدٍّ ُمحبطة نهايًة
من أفضل بنتائَج النساء عىل يعود املخاض استحثاث أن التوليد أطبَّاء يزعم عندما
التي الطُّرق أحد أن هو حينئٍذ يُخفونه ما فإن قليًال، أطول مدًة يستمرُّ الحمل ترك
شعورهنَّ كان إذا ما النساء يسألوا أن هو األفضل» «النتائج هذه لقياس يستخدمونها
فمن مشكلة، هناك أن شخًصا أخربَت إذا فأنت الوضع. ر تأخُّ مشكلُة ُحلَّت أن بعد أفضَل
كونها تعدو ال املشكلة أن يعرف الشخص كان إذا أما حلِّها. عىل يشكرك أن الطبيعي

تها. بُرمَّ املسألة تجاه شعوره يختلف فقد خاطئة، حسابات نتيجَة
خادعة. أحيانًا ويجعلها ُمفيدة، يجعلها ما وهذا مًعا. األشياء كلَّ املتوسطات تمزج
تتذكر أن هو إليه تحتاج ما كل األخطاء. أسوأ نتجنَّب أن السهل من كان ذلك، عِلمنا إذا
اإلناءُ يحتوي قد وماذا املزيج؟ هذا يف تختفي قد التي امُلميزة النكهات «ما تسأل: أن
التي األلوان فما املتوسط، يف أبيَض لونه يكون قزح قوس أن أخربوني وإذا ذلك؟ غري

أُخفيَت؟»
ُمتفرقة. ألشياء تلخيًصا باعتباره متوسط لنا يُقدَّم عندما الحذر ى نتوخَّ أن إذن علينا
ُمرادًفا باعتبارها استخدامها وغريهم والساسة الصحفيُّون يتجنَّب أن املفيد من يكون قد
يتجنَّبوا وأن املقصود)، هو الوسيط كان إذا (إال تقريبًا املنتَصف يف ِمثل: لعباراٍت
استخدامها يتجنَّبوا وأن املعقول، أو الطبيعي أو للُمعتاد ُمرادًفا باعتبارها استخدامها
ما هو هذا أن ثقٍة عىل كانوا إذا إال الناس»، «معظم لقولهم بديًال باعتبارها حتى

األشياء. هذه كلِّ عن تختلف قد فاملتوسطات يقصدونه.
مصطلح شأن شأنه الوسطى»، «أمريكا فُمصطلح حال. أي عىل زلٌق مكان «الوسط»
ُمرتبطان واملصطلحان والصحفيون. الساسة يُحبُّه مصطلح هو الوسطى»، «إنجلرتا
فاء، الرشُّ امُلواطنون منها يُعاني التي االقتصادية واملصاعب واألخالقية االجتماعية بالقيم
األغلب، يف األَُرس بهم ويُقصد الكادحون، لكنهم الفقراء، وال األغنياء من ليسوا الذين
الناخبني من وهم الوسط. يف بأنهم غامض، نحٍو وعىل العادة وبحكم ما، نوًعا ويُوصفون
يف جاذبيتهم وتزداد السياسية، األحزاب كل من االنتخابات يف حون املرشَّ يستهدفهم الذين
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العظمى الغالبيُة تدَّعي مجموعة وهي الوسطى، الطبقة بفكرة ربطهم بفعل الشأن هذا
األمريكية املؤسسة أُجرته مسح من تبنيَّ إليها. االنتماءَ املتحدة اململكة يف الناس من
الوسطى». «الطبقة من أنُفسهم يعتربون أمريكيني خمسة كل من أربعة أن للرضائب

العليا». «الطبقة من أنُفسهم الناس من فقط املائة يف اثنان ويعترب
الخصوص، وجه عىل الساسة له يُفضِّ ما وهذا بشدة. الوسط ازدحم لقد اختصاًرا،
أو الوسطى الطبقة من صغري لجزءٍ ولو ُمفيًدا باعتباره يُقدَّم مقرتَح أيُّ يؤدي بحيث
كان السُّ كل لدى والود بالدفء شعور إذكاء إىل املتوسط امُلواطن أو الوسطى إنجلرتا
اآلن كلنا نكون امِلعيار، وبهذا ح. املرشَّ اهتمامات صميم يف أنهم يشعرون وجعلهم تقريبًا،

الوسط. يف
باعتبارها لها فائدة فال للقيم، وصًفا باعتبارها املتوسطات هذه فائدة كانت ومهما

االقتصادية. والظروف الدخول يف االختالفات طيف عىل الناس ملوضع تصنيًفا
«ما الدخول توزيع حيث من الوسط يف بالفعل تقع التي األُرسة املتحدة، الواليات يف
قبل إسرتليني) جنيه ٢٤٠٠٠ (أي دوالر ٤٨٠٠٠ قدُره دخًال تجني بالوسيط» يُعرف
دخًال، منهما كلٌّ يجني شخصان األرسة يف ُوجد (إذا .(٢٠٠٦ عام (يف الرضائب خصم
التي األُرس تجني األرسة.) دخل اسم اإلجمايل عىل ويُطِلقون الدخَلني اإلحصائيون يجمع
جنيه ١٩٠٠٠) تقريبًا دوالر ٣٨٠٠٠ بني يرتاوح دخًال الوسطى املائة يف ٢٠ ال إىل تنتمي
إىل تنتمي التي األُرس وتجني إسرتليني). جنيه ٣٠٠٠٠) دوالر ٦٠٠٠٠ ونحو إسرتليني)
١٠٠٠٠) دوالر ٢٠٠٠٠ بني يرتاوح ما — النظر دائرة عنا وسَّ إذا — الوسطى ٪٦٠ ال

إسرتليني). جنيه ٤٨٥٠٠) دوالر و٩٧٠٠٠ إسرتليني) جنيه
ما واالجتماعية؟ االقتصادية الفئة نفس إىل األُرس هذه كل تنتمَي أن يصحُّ فهل
تقريبًا؟ األخرى دخل أمثال خمسَة إحداهما دخُل كان إذا أُرستنَي بني املشرتكة العوامل
تجني التي األُرس إن للرئاسة، الديمقراطي الحزب ح مرشَّ إدواردز، جون قال ،٢٠٠٧ يف
وتجاوزت أيًضا. الوسطى الطبقة من تُعترب إسرتليني) جنيه ١٠٠٠٠٠) دوالر ٢٠٠٠٠٠
ليصَل ارتفع الوسطى الطبقة يف األرسة دخل إن قالت عندما الحد هذا كلينتون هيالري
العام يف دوالر ٢٥٠٠٠٠ أن والحقيقة إسرتليني). جنيه ١٢٥٠٠٠) دوالر ٢٥٠٠٠٠ إىل
التي األرسة دخل أمثال أربعة وتتجاوز ثراءً، األكثر املائة يف ٣ ال ِضمن من األُرسَة تجعل
إىل تنتمي التي األُرس بعض لدخل مثًال عرش اثنَي وتُمثِّل الوسطى، الطبقة إىل ا حقٍّ تنتمي
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أن بها فاألحرى الحد، هذا إىل مطَّاطًة املفاهيم تصبح عندما الوسط. يف املائة يف ٦٠ ال
الَهزلية. الخارقني األبطال كتب إىل تنتمَي

أو الجريان من بنا يُحيطون من عىل متوسط، هو وعما الوسط، عن مفهومنا يعتمد
كنا لو حتى مكان، كل يف عاديٌّ مكاننا يف عاديٍّا يُعترب ما أن باالعتقاد نُخطئ قد الزمالء.

كنسنجتون. يف فاخر قٍرص يف نعيش
حتى مميًَّزا، ليس الدخل هذا بأن بإحساسنا كبريًا تأثًرا دخِلنا مستوى يف رأينا يتأثر
ال وأننا الدخول، لَطيف تقديرنا سوء عىل يدل وهذا بغريه. مقارنًة للغاية ُمرتفًعا كان إذا
الوسطى الطبقة عن اإلعالمية التعليقات معظم عاديٍّا. يَُعد ما الصحيح النحو عىل نُدرك

الصحيح. موقعها عن فكرة أبسط إىل تفتقد االقتصادية الناحية من
كينيدي تشارلز الليرباليني الديمقراطيني زعيم وجد ،٢٠٠٥ لعام العامة االنتخابات يف
عن دفاًعا امُلصَلت الحقيقة سيف لنَْصل تَحاشيَه الدخل متوسط فكرة يتحاىش نفسه

العادي. امُلواطن
برضيبة عنها واالستعاضة املجلس، رضيبة عن التخيلِّ فكرة عَرض قد ِحزبه كان
ويدفع غريهم، من أكثَر — األغنياء أغنى وهم — البعض يدفع بحيث املحيل. الدخل
الذي الدخل حدُّ يبلُغ كم الحتمي: السؤال جاء ثم أقل. األخرى الفئات ملعظم امُلنتمون
الرقم يعرف ولم كينيدي تشارلز تلعثَم وملا ؟ املحيلِّ الدخل رضيبة تطبيق عنده من يبدأ
املؤتمر حرضوا الذين الصحفيني أُنوَف السانحة الصحفية القصة رائحُة أزكمت الدقيق،
نَت دشَّ املستشارين، أحد من صغرية ورقٍة عىل مكتوبًة اإلجابة جاءت وعندما الصحفي.
بقليل أكثر كانت إذ الليرباليون؛ الديمقراطيون خاضها انتخابية حملة أصعَب بحضورها

لألرسة. إسرتليني جنيه ٤٠٠٠٠ من
باملثال ذلك ويتَّضح تقريبًا. الرواتب متوسط ِضعف أنه تبنيَّ الرقم هذا أن املشكلة
ويعيش متوسًطا راتبًا يتقاىض إطفائيٌّ هناك كان إذا اإلخبارية: املصادر كل تداوَلته الذي
الجديد للنظام وفًقا أكثَر رضائب سيتكبَّدان فإنهما متوسًطا، راتبًا تتقاىض ُمدرسٍة مع

الليرباليون. الديمقراطيون يقرتحه الذي
واتَّسَمت باملخاطر، محفوًفا كينيدي لتشارلز االنتخابية الحملة مسار أصبح فجأًة
نظاٌم يحمله الذي ذاك عدل أي قبيل: من ساخطة، بنربٍة الصحفية والتغطية األسئلة
الرواتب أصحاب عىل ستَزيد التكلفة كانت إذا املتوسطة؟ الرواتب يتقاَضون من يستهدف
الديمقراطيون أفضل؟ حاٍل يف سيكونون الناس معظم بأن الزعم يُعَقل فكيف املتوسطة،

ذلك. إىل وما إذن؟ الوسطى إنجلرتا يرضبون الليرباليون
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تصوراٍت أن إال السياسة، هذه ملعارضة أخرى وجيهٌة أسباب هناك تكون قد
أصحاب — لها هة املوجَّ لالنتقادات أساًسا وكوَّنَت شاعت، الفكرة عن كثرية مغلوطًة

نبدأ. أين معرفُة الصعب من كان ولذا — املتوسطة الرواتب
األمريكية، الرضيبية الزيادات أو بالتخفيضات أو بالحمل، يتعلَّق فيما الحال كان كما
أكثر أشخاٌص وهناك املنتصف، يف ليس املتوسط بالدخول؛ يتعلق فيما نفَسه األمر نجد
راتبًا منهما يتقاىضكلٌّ فردان بها التي فاألرسة اآلخر. بالجانب مقارنًة الجانبنَي أحد عىل
وإذا األمر؛ حقيقة يف األعىل الربع إىل تنتمي بل األُرس، دخول توزيع تتوسط ال متوسًطا
صحفي يتقاضاه الذي األكرب الراتب يخدعك وال الدخول توزيع بنطاق دراية عىل كنت
ِنسبي. بثراءٍ تتمتَّع األرسة هذه أن فستُدرك الوطنية، الصحف إحدى يف األحداث عىل يُعلق
صغري عدد بفعل بكثري املنتصف املتوسط تجاوز الحالة هذه يف أنه األول لسببنَي؛ وهذا
الزوَجني ِكال يكون أن امُلعتاد غري من أنه والثاني االرتفاع؛ البالغة الدخول من نسبيٍّا
متوسًطا، الزوَجني أحد راتُب يكون عندما الحاالت، معظم ففي متوسًطا. راتبًا يَجني
مًعا يعيشان وُمدرسة إطفائيٍّا أن نعرف أن يُفاجئُنا قد بكثري. أقلَّ راتبًا اآلخر يجني
موقع أي ويف اآلخرين، األشخاص دخول مستوى نعلم لم إن هذا ِنسبي، بثراءٍ يتمتعان

الدخول. طيف تجاهلنا وإذا يقعان، الدخول توزيع من
اللذَين الزوَجني دخول تحديًدا املتحدة، اململكة يف الدخول توزيع يُبني التايل الشكل
هؤالء ِنصف أن نجد مًعا. الزوَجني دخل إجمايل — أطفاًال يُعيالن وال مًعا يعيشان
قيمة (وهي إسرتليني جنيه ١٨٨٠٠ من أقلَّ والفوائد) الرضائب (بعد دخِلهم صايف يبلُغ
قيمة ارتفعت وقد إسرتليني، جنيه ٢٣٠٠٠ قيمته املجموعة لدخل املتوسط لكن الوسيط)،
تقلُّ األزواج معظم إن أي االرتفاع. الشديدة الدخول من نسبيٍّا قليل عدد بسبب املتوسط
حدوَد األعىل الدخول قيم وتتخطَّى املائة. يف ١٨ عىل تزيد بنسبٍة املتوسط عن دخولهم
حتى اليمني جهة من الرسم تمديَد ذلك الستلزم استيعابها أردنا لو إذ البياني؛ الرسم
جنيه ١٤٠٠٠ نحو شيوًعا األكثُر الدخل ويبلُغ أقدام. ة بِعدَّ الصفحة يمني أقىص يتخطى
املذكورة الفئة إىل امُلنتمني عدد يزيد املائة. يف ٤٠ بنسبة املتوسط من أقل وهو إسرتليني،
اعتُربت وإذا آخر. مستًوى أي يف منهم يقع من عدد عن املستوى هذا يف دخولهم تقع الذين
أن يبدو به. االستشهاد وكثرة بكثري أكربَ متوسط شيوع هو فيها فالسبب صدمة، هذه
يستحرضونها إذ اإلعالم؛ وسائل وأرادتها الساسة أرادها أينما توجد الُوسطى بريطانيا
الفعلية. الحال طبيعة أو االقتصادية الحقائق عن النظر برصف امُلتحيزة، أفكارهم لتربير
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الدخل السنوي بالجنيه اإلسرتليني بسعر رصف عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥

ماذا؟ يجني من :2-5 شكل

فيه يسري َموكبًا بني جان اسُمه هولندي اقتصاديٌّ تخيَّل ِصيتها، ذاَع خيالية صورٍة يف
طول إن أي ثراؤه؛ زاد كلما منهم فرد كل قامة طوُل فيه يزداد أجمعني، العالم سكاُن
متوسَط سيكون املتوسطة الثروة ذو فالشخص ثروته. مع طرديٍّا يتناسب الفرد قامة
باألغنى الزمن من ساعٍة بعد وينتهي «واألقرص» األفقر باألشخاص املوكب ويبدأ الطول.

(واألطول).
من شخص فكلُّ دقيقة. عرشين مرور قبل املوكب يف السائرين من أيٍّا نرى ال
إن (أي سالبة قيمٌة ُممتلكاته إلجمايل تكون أن إما النقطة هذه حتى املوكب يف السائرين
وتمرُّ له. طول فال لذا اإلطالق؛ عىل ثروة أيَّ يمتلك ال أنه وإما ممتلكاته) تفوق ديونه

بوصات. ست نحَو طولهم يبلُغ أقزام رؤية يف نبدأ أن قبل كاملة دقيقًة ثالثون
شخص أول رؤية يف نبدأ دقيقة وأربعني ثماٍن وبعد التقدُّم. يف األقزام ويستمر
أرباع ثالثة من أكثُر املوكب يف مرَّ قد يكون أن بعد الثروة، ومتوسط الطول متوسط

العالم. سكان
يحملها اإلجابة األغلبية؟ مرور بعد الحد هذا إىل املتوسَط ر يؤخِّ الذي ما إذن،
يف العمالقة يلوح األخرية، القليلة الدقائق «يف بني: كتب املوكب. يف التَّالون األشخاص
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انقضاء اقرتاب ومع قدًما.» عرشَة ثمانَي طوله يبلُغ النجاح، متوسط ُمحاٍم فمنهم … األفق
رؤيُة معه تتعذَّر ما الطول من يبلُغون املوكب يتذيَّلون الذين القليلة الِقلَّة نرى الساعة،
ووارن جيتس بيل ثروات تُكن لم وقت (ويف بني يقول ملا َوفًقا املوكب، آخر ويف رءوسهم.
أميال، عَرشة يبلُغ ربما شاهق، طولُه جيتي. بول جون نرى ذروتها)، إىل وصَلت قد بافيت

ذلك. ِضعف وربما
وواحد الفقراء، من مئات بعدة املتوسط نقُل بمقدوره املاليني أصحاب من فقط واحٌد
شديد هؤالء فتأثري مرة. ألف ذلك من أكثَر املتوسط ينقل قد املليارات أصحاب من فقط

املتوسط. من أقلَّ العالم سكان من املائة يف ٨٠ من أكثر ثروة تجعل لدرجٍة
وضاعة أو باالنحطاط اليشء وصف «متوسط» بكلمة يُقصد اليومي، الخطاب يف
للكلمة الدارج االستعماُل يُشوِّه نسبيٍّا. مرتفٌع فاملتوسط بالدخول، يتعلق فيما أما الشأن.
قد الذي اإلحصائيَّ االستعمال — مهينًا يكون يكاد الذي ووقِعه وسطحيَّته ببالدته —
ُقدِّر إذا التوزيع. حَسب داللة، ذي غريَ حتى أو ُمتوسًطا أو ُمنخفًضا أو ُمرتفًعا يكون
بالرضورة ليست املتوسطات أن الفكرُة هذه فلتُكن املتوسطات، عن تبقى أن واحدة لفكرٍة
ووسائل الساسة يها يُسمِّ التي األماكن وأن امُلعتاد، اليشء تُمثل وال املنتصف، من قريبًة
وقت منذ األفكار هذه بني الخلُط كثر لقد عنه. البعد شديدَة تكون قد «املنتصف» اإلعالم
تسبَّب مما يشءٍ عىل نطَّلع أن وعلينا بعض. عن بعضها لفصلها الوقت وحان ا. جدٍّ طويل

الحقيقية. العالقة نفهَم لكي الخلط ذلك يف

الستكشاف يدعوه خاصٌّ سبٌب جولد جاي ستيفن الحفريات وعالم الكاتب لدى كان
أنواع أحد وهو — املتوسطة الظهارة برسطان تشخيصه جرى ،١٩٨٢ عام ففي ذلك.
حني ويف الحافلة العملية مسريته أوج يف وذلك — الخطورة الشديدة النادرة الرسطانات
املدة وأن العالج عىل عيصٌّ املرض بأن عِلم ما وُرسعاَن صغريين، طفَلني يعول كان
والحًقا أشُهر. ثمانية اكتشافه بعد الحياة قيد املرضعىل لديه يُكتشف َمن لبقاء الوسيطة

دقيقة. عرشة خمَس ذاهًال وجلس الصدمة من ريَقه بلع ذلك عِلم ملا أنه كتَب
وصفها إحصائية قصة ببدء إيذانًا ذلك وكان األمر. يف يُفكر بدأ ذلك بعد إنه وقال

للحياة. وامُلنقذة بامُلثرية
التوزيع، قيم تتوسط التي القيمة يعني وهو املتوسط، من آخر نوٌع هو الوسيط
النزعة وآخرون جولد يه يُسمِّ ما وهو منها، أسفَل ونصفها منها أعىل القيم ِنصف فيكون

87



الوهمي النمر

املتوسطة الظاهرة برسطان صون يُشخَّ َمن ِنصف أن الحالة هذه يف واملعنى املركزية.
أشُهر. ثمانية غضون يف يموتون

األخرى الرقمية مة السِّ ِذكر هنا بنا يجُدر لكن شديدة. وطأٌة له الرقم هذا ِمثل
تُعربِّ وال ودقيقة، محدَّدًة ليست أنها وهي األنواع، كل من املتوسطات عىل تنطبق التي
لُحسن جولد، جاي ستيفن فِهمها كما — كذلك وهي ما، نوٍع من أفالطوني جوهٍر عن
وتكُمن كالسيكية، مجرَّدة فكرٌة املتوسطات بل ل. تتحوَّ ال ُمصَمتًة ِكياناٍت ليست — حظِّه
الحقيقي عاملنا يف …» جولد: قال كما أو عليه، تنبني الذي التوزيع يف الفعلية الحقائُق

وأطيافه». وتبايناته بظالله
وننظر بحتًة، «حقائَق» باعتبارهما والوسيط املتوسط إىل «ننظر إيجاًزا: جولد كتب
الكاملة». وغري امُلتحولة القياسات من مجموعًة باعتباره بحسابها يسمح الذي التباين إىل
ويف التباين، يف فإنها بَحتة، حقائَق من الوجود يف يكون قد ما قدِر عىل أنه والحقيقة
كلَّه قزح قوس يجعل الذي املجرَّد املتوسط يف وليس النابضة، الفردية قزح قوس ألوان

اللون. أبيَض
والجزء التوزيع. محتوى عن نسأل أن علينا املتوسط، هذا نفهَم لكي أخرى، مرًة
بعد أشُهر ثمانية من أكثَر يعيشون ال باملرض صني املشخَّ ِنصف مبارش: اإلجابة من األول
التشخيص إىل ونظًرا أطول، مدًة يعيشون األشخاص من اآلخر النصف لكن التشخيص،

ُمبًرشا. كان األخري النصف إىل انتمائه احتمال أن ن خمَّ فقد جولد، عند للمرض امُلبكِّر
يُخربنا ال أشُهر ثمانيَة قيمته تبلُغ الذي الوسيط أن فهو اإلجابة من الثاني الجزء أما
أكثَر يعيشون الذين األخري النصف إىل امُلنتمون يعيشها قد التي الُقصوى املدة عن بيشء
يف الزمن من ى يتبقَّ ما نصُف هي األشُهر الثمانية هل التشخيص. بعد أشُهر ثمانية من
األدنى؟ الحد عكس عىل له، وجود ال األقىص الحد إن أم حظٍّا؟ ألوفِرهم حتى العالم هذا
الوسيط، بعد سنوات عدَة البياني الرسم يمني عىل امتدَّ ذيٌل للتوزيع كان األمر، واقع يف
الشخص عاش فإذا اليمني. إىل متَِّجه — اإلحصائيون يُسميه كما — املنحنى أن إىل نظًرا
يعيش. قد متى إىل معرفة يمكن فال أشُهر، ثمانية من أكثَر املرض لديه ص ُشخِّ الذي

عيلَّ يُكن «لم وكتب: الوسيط، وراء الكامن التوزيع فِهم عندما عداء الصُّ جولد س تنفَّ
لن ألنك بيتك ُشئون نظِّم فيه: جاء الذي إشعياء أمر وأتبع الفور عىل أفعل ما كل أدَع أن
األقدار وشاءت واملقاومة.» والتخطيط للتفكري الوقت لديَّ كان فقد تموت؛ حتًما بل تَْربأ،
وعندما أخرى، عاًما لعرشين بل فقط، أشُهر لثمانية ليس الحياة، قيد عىل جولد يظلَّ أن
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أصابه الذي بالرسطان له صلة ال رسطان نتيجَة ذلك كان ،٢٠٠٢ عام بالفعل أجلُه جاء
عاًما. بعرشين ذلك قبل

اآلن»، «إيسواتيني سوازيالند يف الفرد عمر متوسط وراء نفُسه امَلعيب التوزيع يكُمن
االستخبارات وكالة حقائق كتاب من ٢٠٠٧ إلصدار َوفًقا العالم يف األقلُّ هو فاملتوسط
عاًما و٣٣ للرجال عاًما ٣٢ املتوسط يبلُغ إذ املتحدة؛ لألمم االجتماعية واملؤرشات املركزية
للوفاة معتادًة سنٍّا ليست عاًما ٣٢ لكن الذُّعر. يُثري حدٍّ إىل ُمنخفض رقٌم وهو للنساء.
ُمدًدا بعده من العيش يُواصلون العمر هذا إىل الحياة قيد عىل يظلُّون من فمعظم —
األرقام مع األرقام كلِّ جمع يجب املتوسط، حساب أجل من أنه ببساطٍة األمر — أطول
معدَّل ارتفاع إىل نظًرا املتوسط ينخفض وبذلك ع. ُرضَّ أطفاٌل وهم يموتون ملن الصادمة
بوصفه األعمار متوسط عن املعربِّ الرقم يقف لذلك، ونتيجًة سوازيالند. يف األطفال وَفيات
الحياة تَي مدَّ من أيٍّ عن يعرب وال منهما. أيٍّ إىل تُشري ال وجهتنَي بني الطريق عىل الفتة
جوع من يُْغني وال يُسِمن ال كمزيج يبدو بل اعتياًدا، األكثَر نعتربهما أن يُمكننا اللتنَي
إحصائي وسٌط حلٌّ إنه أي األمل؛ من أكربَ قدًرا يحمل وآخَر للغاية كريه احتماٍل بني
نحٍو عىل سوازيالند يف الفرد عمر متوسط فهم يُمكن الناس. من قليلة قلًة إال يصف ال
متوسط عن كثريًا يختلف ال أنه وإما قليلة سنواٍت يكون أن إما إنه نقول بأن أفضل

مًعا. القطبنَي يمزج واملتوسط للغاية، مستقَطبة فاالحتماالت أعمارنا.

أحيانًا بها، امُلرتبطة املخاطر كل من الرغم فعىل ، كالَّ فحسب؟ املتوسطات نتجنَّب هل
وتعتمد كاشفة. تكون قد واملتوسطات كاملة. مجموعٍة عن يُعرب رقم إىل حاجة يف نكون
األحيان معظم يف معرفته نُحاِول ما إن تُفيدنا. التي املجموعة تحديد عىل منها االستفادة
اقتصادية أو اجتماعية حياتية بحقائَق ُمتعلق متوسٍط عن نبحث فيها أنُفسنا نجد التي
أو شائٌع هو ما أو األحيان، معظم يف أو الناس، معظم عىل ينطبق ما هو سياسية أو
تجعل التي األسباب فيض من غيٌض هو آنًفا ذكرناه وما معيَّنة. مجموعٍة يف معتاد
االنتظام عدم إىل َمردُّه ذلك وكل املعلومات، هذه من بأيٍّ إمدادنا عن قاًرصا يقف املتوسط
نعرف، أن إال نأبى التفكري ُمتصلِّبو أننا افرتضنا إذا لكن الحياة. نواميُس به تتَّسم الذي
متاهات يف عليه الحاُل يكون ما لتحديِد جهودنا كل رغم باآلتي: نوِقن أن من َمفرَّ فال
األحيان بعض ويف للتلخيص. كلمات إىل التوصل إىل حاجة يف نزال ال امُلبَهمة، التوزيع

فشلها. أو ما سياسٍة نجاح مدى عن معرفته نريد ما أكثَر امُلعتاد تلخيص يكون
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هو هدًفا وضعت قد الحكومة كانت جيِّد. مثاٌل املستشفيات انتظار قوائم يف ولنا
أسبوًعا). وعرشين (ستة أشُهر ستة من أكثَر عملية أي إجراء انتظار إىل أحٌد يُضطرَّ أال
األقىص الحدُّ يكون أن وهو بكثري، أصعب هدٍف إىل ل يتحوَّ أن الهدُف هذا ويوشك
امُلتعمد للرتكيز استمراٌر ذلك ويف العام، امُلماِرس إحالة من أسبوًعا عرش ثالثَة لالنتظار
طويلة. أوقاتًا الناس فيه ينتظر الذي الطَرف وهو أال التوزيع، طَرَيف من واحد طَرٍف عىل
سنواٍت الشخص ينتظر أن امُلمكن من وكان وتطول، تمتدُّ االنتظار قوائُم كانت ما يوًما
ملدة أقىص حدٌّ هناك وأصبح فوريٍّا، ينتهي اآلن أصبح االنتظار ذلك لكن العالج، ي لتلقِّ
األجزاء جميع دون — التوزيع من معيَّنة أجزاء باكتساب يُذكِّرنا وهذا للجميع. االنتظار

سياسية. أهميًة — األخرى
(جاء انخفاض يف االنتظار أوقات إن تقول الحكومة تنفكَّ لم السياسة، لهذه نتيجة
انتظار «أوقات :٢٠٠٦ يونيو من ٧ امُلوافق األربعاء يوم يف الصحة لوزارة صحفي بيان يف
ُمَدد أطَول أن بالفعل صحيًحا وكان مىض»)، وقت أي من أقَرص أصبحت العمليات
مشكلًة بكونها اإلقرار مع — األطول االنتظار ُمَدد لكن بكثري. أقَرص أصبحت االنتظار
يُضطر لم االنتظار. لحاالت اإلجمايل العدد من صغرية نسبٍة سوى ليست — حقيقية
املقابل، ويف عاَمني، من أطَول مدًة االنتظار إىل مىض وقت أي يف األشخاص من الكثريُ
أيًضا نريد قد الحالة هذه يف قليلة. شهور غضون يف الرعاية األشخاص من املاليني ى تلقَّ
وماذا االنتظار، بأوقات يتعلق فيما عام بوجٍه يحُدث ما — اليقني وجه عىل — نعرف أن
لحاالت أيًضا بل ل، امُلطوَّ االنتظار لحاالت فقط ليس اآلخرين، األشخاص لكل يحُدث
االنتظار. مُلَدد األقىص الحدِّ عن بَعيدين األحوال كل يف كانوا ملن أي عادية؛ مُلدٍد االنتظار
الحاالت. لكل ُممثًال كان لو كما عنه وتحدَّثَت التوزيع من واحًدا جزءًا الحكومة أخذت فقد

الرضا؟ من أكرب درجًة يُحقق تدبريًا نجد أن يمكننا فكيف
املقرَّرة االنتظار مدة تقع ملريٍض يحُدث ا عمَّ نسأل أن هي الحالة هذه يف امُلثىل اإلجابة
ِنصف فيها ينتظر التي النقطة عند وتحديًدا الطول، حيث من االنتظار ُمَدد منتَصف يف له
يُطَلق املتوسطات من نوٌع وهو أطول، ُمدًدا اآلخر نصُفهم وينتظر أقرص، مُلدٍد املرىض
ُمختلطة، األرقام هذه أن شك ال جولد. ستيفن قصة يف استُخدم ما وهو الوسيط، عليه
املرىض لكل الوسيط املثاُل هذا يأخذ لن ذلك، مع وحتى الحاالت. بعض يف ُمذِهلة وتكون

الكبرية. املجموعات من للعديد الوسيط سيُحدد لكنه البلد، يف
للتوصل املستخَدمة الحسابية العملية عىل سنُطبِّق األرقام، هذه يف ننُظر أن وقبل
السنوات يف شيوًعا زادت أنها يبدو ممارسًة سنستبعد إضافيٍّا. إجراءً االنتظار أوقات إىل
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يف انتهازيًة تبدو ألسباٍب البداية من االنتظار أوقات احتساب إعادة فيها يجري األخرية
املمارسة وهذه واألهداف). بالعدِّ يتعلق فيما والسادس الثالث الفصَلني (انظر كثرية أحياٍن
ليرضبوا املستشفى موظَّفو بك يتَّصل حيث — استخدامها إساءة تسُهل لكن بها مسموٌح
من انتظارك مدة احتساب فيبَدءون الحضور، من تتمكَّن فال واحد، بيوٍم قبله َموعًدا لك
االنتظار ُمَدد بني عادلة مقارنة عقد من للتمكُّن السلوك هذا يُستبعد أن بمجرَّد البداية.
وليس العادي، املريض شأن من يكون ما ونرى اآلن، االنتظار وُمَدد سنوات خمس منذ

كاشفة. نتائج لنا تظهر األطول، للُمدد ينتظرون من فقط
األولية الرعاية صناديق أحد بخدمات املشمولة املناطق إحدى يف املثال، سبيل فعىل
الصدمات مرىض انتظار أوقاَت أن وجدنا ،(٢٠٠٦ عام (أواخَر بالدراسة تناولناها التي
٥٧ من زيادة وجدنا أخرى منطقٍة ويف .١٠٢ إىل يوًما ٤٢ من ارتفعت العاديِّني والعظام

يوًما. ١٢٧ إىل يوًما ٦٣ من زيادًة ثالثة منطقٍة يف ووجدنا يوًما. ١٤١ إىل يوًما
املريض أن ُوِجد حيث والحنجرة، واألذن مرىضاألنف انتظار أوقاُت ذلك عن تشذَّ لم
ُمساوية مدًة ينتظر أن عليه كان األوَّلية الرعاية صناديق من تقريبًا ٪٦٠ يف العاديَّ
العامة، الِجراحة ص تخصُّ ويف ذلك. من أكثر أو سنوات خمس منذ غالبًة كانت التي للُمدد
ُمدًدا ينتظر العاديَّ املريض أن األولية الرعاية صناديق نصف من أكثر أرقام أظهرت
تُمثل لم ولو الحاالت، من عدد ويف سنوات. خمس منذ غالبًة كانت التي امُلدد عن تزيد
امُلستغَرق الوقت يف ارتفاًعا وجدنا بالدراسة، تناولناها التي املناطق يف أغلبيًة الحاالُت هذه
الصدمة داهمت ،٢٠٠٨ مارس يف وأخريًا، للعالج. املرىض من املائة يف ٧٥ ي تلقِّ لبدء
ارتفعت الوسيطة االنتظار مدة بأن رسميٍّا اعُرتف عندما املتحدة اململكة يف اإلعالم وسائَل

يوًما. ٤٩ إىل يوًما ٤١ من الحاالت ولكل صات التخصُّ كل يف

طالت قد االنتظار أوقات أن يُزعم أن يشءٍ يف املنطق من ليس أنه تحليلنا من والشاهد
ال فاألرقام املستهَدفة. املجموعة وتحديد َمن؟» انتظار «أوقات تحديد بدون َقُرصت أو
العالجية، التخصصات من الكبرية الفئات بعض ويف للجميع، نفِسه االتجاه يف تتحرَّك
االنتظار عليهم أصبح املرىض معظم أن الحسابي الوسيط يُظهر الفئات، كل يف وليس

أطَول. مُلدٍد أو سنوات، خمس منذ غالبًة كانت التي للُمدد ُمساوية ُمدًدا
تقصريها إن نقول أن املنطقي ومن األطول، االنتظار مُلدِد حدث ما نعرف أن املهمِّ من
الحاالت هذه إن يُقال أن املنطقي غري من أنه غري املرىض، هؤالء ثماَره يَجني نجاًحا يَُعد
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أردنا وإذا صحيح. غريُ فهذا قرصت». قد االنتظار «أوقات كانت إذا ما عىل تدلُّ وحدها
هذه يف بينها من واألفضل املتوسطات، من نوع استخدام عن بديل فال ذلك، نعرف أن

الوسيط. هو الحالة
تتمكَّن لم األسئلة عليها ُطرحت التي املستشفيات معظم أن وَجدنا ذلك، ِذكر عىل
مصدٍر من البياناُت هذه وورَدتْنا «الوسيط»، العادي للمريض يحُدث بما إخبارنا من
األصلية املرحلية اإلحصائيات عىل اطِّالع عىل كان — فوسرت دكتور منظمة — آخر

داخليٍّا. البيانات تحليل عىل والقدرة للمستشفيات
عندما فُربما اهتمامنا؟ ينصبُّ مجموعة أي عىل دائًما: فاسأل متوسط، أي وجدت إذا
نريد بل طائلة، دخوًال يَْجنون ن عمَّ نعرف أن نريد ال فإننا الدخل، متوسط عن نسأل
املتوسطات يف أخرى غريبة ألواٌن هناك كانت وربما شيوًعا. األكثر الدخول عن نعرف أن
سيدخل الذي ما تعرف أن املهم نريدها. ألواٌن توجد بينما الخليط، يف نريدها ال األخرى
تُريده. الذي الخليط صنعَت قد أنك من تتأكد وأن منها، سيخرج الذي وما حساباتك يف
إليها نظرنا إذا املطاف. نهاية يف مجرَّدة فكرٌة لكنها ُمفيدة، مجرَّدة فكرٌة املتوسطات
من مجموعة أليِّ متوسط ولكن، متوسط، املتوسط فستُضلِّلنا. مصدرها، نعرف أن بدون

قزح. قوس تذكَّر الحقيقية. للحياة واملتنوعة النابضة األلوان تذكَّر األشياء؟
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بأكمله الفيل األهداف:

هل الرقم؟ سيكون ماذا حياتك. قيمة يُلخص واحًدا قياًسا قصتك، يحكي رقًما اخرتْ
بعض إىل بالنسبة الغرض لهذا كافيًا ذلك يَُعد قد راتبَك؟ أم وزنَك؟ أم طوَلك؟ سيكون
عدد عن ماذا الحالة. هذه يف بقيمتهم باالستهانة سيشعرون الناس أغلب لكن األشخاص.
شخص يَْدهمك حتى ما، حدٍّ إىل ُمناسبًا ذلك كان ربما عمرك؟ طول أو زواجك؟ مرَّات
االختيار، عليه يقع الذي القياس عن النظر برصف السنني. هذه كل يف فعلت ا عمَّ بالسؤال
يكفي ال واحًدا رقًما أن الحقيقة ُمضحكة. النتيجة تكون فقد الكل، من جزءٌ اقتُطع إذا

واحد. تعريٍف عىل يدل ألنه األحيان؛ أغلب يف
الشخصية، حياتنا يُضاهي ما والتفصيل الثراء من فيها والسياسية االجتماعية الحياة
عىل التلخيص أردت فإذا واحد. وقياٍس واحد برقٍم التصوير عىل القدر بنفس عصيَّة وهي
الحياة. تعقيدات يف ذلك سيُحِدثه الذي العنيف االضطراب تتقبَّل أن فعليك النحو، هذا

الكل إىل النظر تسرتَق أن تُحاِول فاألهداف ة. جمَّ صعوباٍت األهداف تُواجه ولهذا
واالسرتاتيجية واحد. رقم يف امُلتمثل الضيِّق امِلفتاح ثَْقب خالل من الباب وراء الكامن املتقلِّب
تَقيسه، ال فيما فكِّر باملتوسطات: الخاصة تلك تُشابه األهداف حالة يف اتباُعها ينبغي التي
ثَْقب من تراها أن تستطيع لن التي األخرى األشياء يف فكِّر تَقيسه، فيما تفكريك بجانب

امِلفتاح.

وصَلت وملا ُمرسعًة، فانطلَقت عاجًال. امُلصابني أحد د لتفقُّ استشارية طبيبٌة استُدعيَت
عىل االنتظار ملدة أقىص كحدٍّ املحدَّد ساعات األربع هدف يتجاوز كاد مريًضا وجدت
اآلخر املريض حالة أن لدرجة حرًجا، أكثَر حالته بَدت آخَر مريًضا أيًضا ووجَدت النقالة.
أرادوا ذلك مع أنهم غري الطبية. الرعاية تقديم أولويات ترتيب يف النظر إعادة استدَعت

بالفعل.» املستهَدفة املدة «تجاوز أنه: بعلِة املريض ذلك ترك منها
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بها ِلس» أور «مور برنامج إىل إلكرتونية رسائل يُرسلوا أن الناس من طلبنا عندما
يوَصف ما أو — الوطنية الصحة خدمة يف «التالعب» عن الشخصية تَجاِربهم من أمثلة
املدى نتوقع لم — الفعلية» ة املهمَّ يف اإلخفاق مع الرسمي الهدف «تحقيق بعبارة: أحيانًا

به. اتَّسَمت الذي َع التنوُّ وال الردود، محتوى بَلغه الذي
قسم من أناٌس إلينا يُحال ما ودائًما ُمتخصصة. وحدٍة يف «أعمل أخرى: حالًة إليك
خَرج قد نظرهم وجهة من يكون إلينا املريض يُحال أن بمجرَّد ألنه والطوارئ؛ الحوادث
من كان املريض أن نجد ما وكثريًا هدفهم. قوا حقَّ قد ويكونون مسئوليتهم نطاق من
أُرسل إذا ولكنه والطوارئ. الحوادث قسم يف الالزمة الرعاية كل ى ويتلقَّ يُعاَلج أن امُلمِكن
ي تلقِّ قبل أيام لعدة االنتظار عليه ويكون أطول، مدًة منزله عن االبتعاد إىل فسيُضطرُّ إلينا
أن والحقيقة ُمتخصصة، وحدٍة يف األولوية تستحقُّ التي الحاالت من يكون ال ألنه العالج؛

يها.» ُمستحقِّ من قط يُكن لم امُلحالني هؤالء من أحًدا
أجد أن فيها وظيفتي واجبات من جزءًا وكان صحية، هيئٍة يف أعمل «كنُت وثالثًة:
إذا بذلك لنا يُسمح وكان البداية. من األشخاص انتظار ُمَدد احتساب إلعادة األسباب
تطبيق بدء مع ولكن املثال. سبيل عىل له ب ُرضِ الذي املوعد يف الحضوَر ما رفضشخٌص
لفعل فرصة أي النتهاز بكثري أكرب جهًدا نبذل أصبحنا االنتظار، مُلَدد األقىص الحد هدف

أقرص.» لدينا االنتظار ُمَدد تبدو بحيث ذلك،
للقياس قابل يشءٍ عىل العثوَر بمحاولتها األول السبب يرتبط األهداف؟ تُخِفق ملاذا
كتب والفيل. الُعميان عن الهندية الحكاية يف شبيهة مشكلٌة وتظهر آخر. يشء كل ليُمثل
لها: األشهر الغربية النسخة «١٨١٦–١٨٨٧» ساكس جودفري جون األمريكي الشاعر

هندوستان، من رجال ستة
بالعيان ِلرَيوه الفيل قَصدوا عطشان. العلم إىل منهم كلٌّ

الُعميان)، من جميًعا كانوا أنهم من الرغم (عىل
الحيوان د يتفقَّ كلٌّ أخذ

الحريان. عقله يُريض لعله

الفيل، جسم من ملسوه الذي الجزء عىل كامًال اعتماًدا اعتمَدت استنتاجاتهم لكن
(ُخرطومه)، كالثعبان أنه الثاني واستنتج (جانبه)، كالجدار الفيل أن أحُدهم فاستنتج
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واستنتج (قائمته)، كالشجرة أنه الرابع واستنتج (الناب)، كالرُّمح أنه الثالث واستنتج
(الذيل). كالحبل أنه السادس واستنتج (أذنه)، كامِلروحة أنه الخامس

هندوستان رجال بني اندلع وهكذا
اللسان، ببنات صاخب عراٌك

وبان، له بدا بما كلٌّ واستمسك
الن، وما املدى الِعناد يف وجاَوز

الرُّجحان من شيئًا أصاب رأي كلَّ أن ورغم
غلطان! كلُّه الجمُع كان فقد

واحد قياس أخذُ يؤدي إذ صعبًا. واحدة نظر وجهة من كلِّه الفيل تلخيص كان
األمر. بحقيقة الستة الرجال جهل واستمرار ة، املهمَّ األشياء معظم إغفال إىل واحد لجانب

عديدة. أفياٌل الفعلية حياتنا يف وتوجد
ال املجاالت)، أهم من (وهما والتعليم الصحة مجاَيل ففي ذلك. من أكربُ املشكلة لكن
نَقيسها ال التي األجزاء إن بل كافيًا. تمثيًال الكلَّ يُمثل ال الواحد الجزء أن عىل األمر يقترص
يف خرطومه يبدأ قد الفيل، قوائم قياس أخذ فعند منا؛ علم بدون األمور تُغري ما كثريًا
املرىض عدد عىل األوقات بعَض االختيار استقرَّ فقد لذا ُمعتاد. غري نحٍو عىل الترصف
دأَب أْن النتيجة فكانت األوحد، امِلعياَر باعتباره لهم تُجرى التي العمليات تنجح الذين
فتفسد املريض يموت أن يريد الذي (فَمن الصعبة الحاالت تجنُّب عىل الجرَّاحني بعُض
موته خطُر لُدِرئ العمليات، رسير إىل يصل أن قبل املريض مات لو األقل، فعىل األرقام؟)
يُقاس، أن بدون األقل عىل أو إليه، يُلتفت أن بدون الفيل، من جزء تُِرك وهكذا عنه.

الفيل. صحة عىل دليًال امَلقيس بالجزء واكتُفَي ن، ليتعفَّ
جزئيٍّا صحيحًة تكون أن هو األحيان، أغلب يف فيه، األهداُف تُفيد أن يُمِكن ما أفضل
لكنه كلَّه، الفيل نرى أن بالطبع، فهي، امُلراد غاية أما الصورة. من جزء مجرد إظهار يف
انتظار قوائم الغرض. هذا تؤدي ما نادًرا إنها نقول أن األرقام شأن من تقليًال يَُعد ال
ولكن بالقياس، الجديرة األشياء من هما اإلسعاف سيارات استجابة زمن أو املستشفيات
فهي — كثريًا ذلك يحُدث ال ملاذا التالية السطور يف وسنرى — األرقام ت صحَّ إن حتى
الرعاية جودة وهو أال به، نهتمُّ ما أكثِر عن اإلطالق عىل بيشء تُفيد وال محالة، ال انتقائية
أشخاص أيدي بني حتفهم الَقوا هل لكن املرىضرسيًعا، إىل االلتفات تم لقد نعم، الطبِّية.
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الهدف لتحقيق رسيًعا املوقع إىل يصلوا أن وظيفتُهم واقتضت كافيًا، تدريبًا وا يتلقَّ لم
ا حقٍّ اإلسعاف هيئات تسبَّبت لقد امُلتمكِّنني؟ امُلسِعفني مهاراُت لديهم تُكن ولم الرسمي،

األمور. هذه مثل يف
إذ ُمعضلًة. لها، ُحلفاءَ تُعترب أن يُمِكن التي األداء مؤرشات ومعها األهداف، تُواجه
من واسع نطاٍق عن يُعربِّ أن واحد رقٍم من أو الفيصل، يكون أن ما قياٍس من ع يُتوقَّ
تخضع وال محدَّدة، وال مرئية، غريَ األخرى العنارص تظلُّ حني يف واملعايري، األهداف

األخرى؟ العنارص بتلك يهتمُّ الذي ذا فمن امِلفتاح، ثَقب من عليها يُطَّلع وال للتدقيق،
عند األهداف ووضع للتخطيط املركزية العملية عىل يتهكَّم شهري هزيل رسٍم يف
السنوية املسامري بإنتاجية االحتفاالت إىل للرسم امُلصاحب التعليق تطرَّق قديًما، السوفييت
يف وظهرت السوفييتي، االقتصاُد عليهم يقوم الذين األبطال العمال بأيدي املسبوقة غري
يشء أي يف ولكن ضخم، ا حقٍّ إنه ضخم؛ واحد مسماٌر وهي بالكامل، العام إنتاجيُة الرسم
عىل تنطيل خدعٌة ولكنها منها، بالغرض تقرتن لم إن خدعة القياسات تكون قد يُفيد؟

كثريين.
عديدة. أشكاًال تأخذ اكتشافها يصُعب حالٌة هو واحد، رقٍم أو واحد، بيشءٍ الهوُس
برقٍم األمور من ملجموعة تلخيص أيِّ حالة ويف األهداف، حالة يف امُلثىل واالسرتاتيجية
التعريف. محدودية وإدراك تقيسه، ال ما وأيًضا األرقام، تقيسه ما استيضاح هي واحد،
فينصبُّ االنتظار، ُمَدد ِقَرص هو الجيدة الصحية الخدمة ِمعيار أن يُزَعم عندما وهكذا،
مستوى «وهل ليسأل: لحظًة ما شخٌص يتوقف قد االنتظار، ُمَدد قياس عىل الرتكيز

املطاف؟» نهاية يف جيِّد العالج
طريقٍة إىل اآلن حتى يتوصل لم أحًدا ألن تُقاس؛ ما نادًرا الصحية الرعاية جودة لكن
ينبغي الذي القياس عن االستعاضة وهو البديل، الحلَّ إال نجد ال وبذلك لقياسها. الة فعَّ
نعرفه أن نريد بما يُخربنا ال قد أنه من الرغم عىل إجراؤه، يُمِكن الذي بالقياس إجراؤه
— الرعاية مستوى أي — األصل كان ولو حتى جيًدا يبدو قد ِظل محُض وهو ا، حقٍّ

العكس. أو سيئًا،

فيما املتَّبَعة السلوكيات دَرسنا ،٢٠٠٦ أكتوبر يف ِلس» أو «مور برنامج حلقات إحدى يف
ساعات، أربع هو االت النقَّ عىل امُلصابني انتظار ملدة األقىص الحدِّ جعل بهدِف يتعلق
األشخاص رسميٍّا تستقبل الحاالت بعض يف كانت املستشفيات بأن تُفيد أدلًة ووجدنا
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رسيٍر عىل ليستقرُّوا املمرَّات أحد يف نقلهم من أكثَر األحيان أغلب يف تتطلب ال عملية (وهي
قبل بالفعل العالج ون يتلقَّ ال إنهم أي االنتظار. مدة حدَّ تجاُوزهم ملنع فقط بستار) محاط
أن الظن وأغلب كذلك. األمر يبدَو أن كان املقصود لكن االنتظار، ملدة األقىص الحد انقضاء
أن يُفضلون املرىضبالفعل وكان األحيان، بعض يف رسيرية ُمربراٌت لها كان املمارسة هذه
يُعادون املرىض كان أخرى، حاالٍت ويف التحقيقات. تنتهي ريثما ُمريح مكاٍن يف ينتظروا
أن يف الشكوك غذَّى ما وهو دقيقة، عرشة بخمَس استقبالهم بعد بهم جيء حيث من
الزيادة أدَّت كما رسيرية. حاجًة وليس للتالعب، اسرتاتيجية سوى يُكن لم استقبالهم
املمارسة هذه أن يف الشكوك تغذية إىل امَلبيت تتطلَّب ال التي بالحاالت يُسمى فيما الكبرية
عدُد زاد فبينما الهدف. لتحقيق بالنظام التالعب د تعمُّ عىل تدلُّ لدرجٍة الشيوع من كانت
و٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ بني والطوارئ الحوادث قسم إىل يصلون األشخاصالذين

املائة. يف ٤٠ بنسبة املستشفى يدخلون من عدد زاد فقد املائة، يف ٢٠ بنسبة
من إىل بالنسبة تماًما املعقول من ما حدٍّ إىل إنه بل للقانون، مخالفة أيُّ ذلك يف ليس
امُلتاحة. للحوافز يستجيبوا أن والطوارئ الحوادث قسم يف الضغط تحت القرار يتخذون
يأتون من كل إىل بالعناية هوا يتوجَّ أن وامُلمرضني األطبَّاء هؤالء بمقدور يُكن لم فإذا
سيتعرَّضون وكانوا ساعات، أربع البالغ األقىص الحد قبل والطوارئ الحوادث قسم إىل
بعد الثاني هو املرىض عنابر أحد إىل إدخالهم فإن الهدف، هذا يُحققوا لم إذا للجزاءات
املطاف)، نهاية (يف الرعاية ى سيتلقَّ أنه املريض يَضمن الطريقة، وبهذه حل. أفضل
أدخلت منذ تفاقمت املشكلة لكن ساعات. األربع هدف والطوارئ الحوادث قسم ويُحقق
املستشفى استقبل كلما أنه اآلن الوضع أصبح حيث النتائج. حسب للدفع نظاًما الحكومة
وبذلك إسرتليني. جنيه ٥٠٠ املستشفى عىل ذلك أدرَّ والطوارئ، الحوادث قسم من مريًضا
أن عىل قاًرصا والطوارئ الحوادث قسم من الشخص استقبال عىل امُلرتتِّب النفع يُعد لم
مصادر من ذلك فبات امتدَّ ولكنه ساعات، األربع هدف تحقيق يف يُساعد املرىض استقبال
إىل منها ه يُوجَّ ما قلَّ أموال، من املستشفى يَجنيه ما زاد وإذا للمستشفى. األموال جمع
بالفعل، ُمربر الحاالت الستقبال يُكن لم وإذا الوطنية، الصحة خدمة منظومة يف آخر جزءٍ

املوارد. تخصيص سوء عىل دليًال هذا كان
الهيئة وهو االجتماعية، والرعاية الصحة معلومات مركز أعلن تقريرنا، صدور ومنذ
فتح يف تسبَّبنا أننا عامٍّ مؤتمٍر يف الوطنية، الصحة خدمة يف البيانات بتحليل امَلنوطة األوىل
لوجود الصحة وزارة أصدرتها التي التكذيبات من الرغم عىل به، خاصٍّ لتحقيٍق املركز
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هذه كشفت التي التغريات أن الوزارة يف مسئول وأخربَنا تحقيق. فتح تستحقُّ مشكلة أي
ممارسة فهي كذلك، األمر كان وإذا جيدة. رسيريًة ممارساٍت تعكس عنها اإلحصائيات
عدد يف تليها التي السنة إىل سنة من الزيادة إن إذ فيها؛ ُمفِرطة زيادًة الحكومة تريد ال
عىل والحكومة واحًدا يوًما املستشفى يف تبقى أن بدون استقبالها يجري التي الحاالت
غريبة طريقًة يَُعد ما وهو — إيقافها اآلن جرى قد استقبالها مقابل تدفع ألن استعداد
الرسوم خفض عىل واَفق املستشفيات أحد أن ِعلمنا إىل نمى وقد االستحسان. إبداء يف
مستشًفى وأن الحاالت، هذه استقبال مقابل األوَّلية الرعاية هيئات من يتقاضاها التي

التفاوض. يُعيد آخر

هود، كريستوفر وكذلك لالقتصاد، لندن كلية يف اإلدارة علوم أستاذ بيفان، لجوين َوفًقا
إىل حاليٍّا األهداف يف الثقة تستند أوكسفورد، يف سولز أول كلية وزميل الحوكمة أستاذ

«بطوليَّني». افرتاَضني
جيًدا، تمثيًال الكل تُمثِّل أن يجب امُلختارة فاألجزاء الفيل؛ مشكلة هو األول االفرتاض
األيدي نقول املثال، سبيل عىل املجاز. أو للكل»، الجزء «تمثيل عليها يُطِلقون ِسمة وهي
هو الثاني «البطويل» واالفرتاض بالطبع. جسمهم بكامل العاملني نَعني حني يف العاملة،

التالعب». عىل «عصيٍّا سيكون الهدف تصميم أن
أن الصعب من ألنه األول. باالفرتاض صلة الثاني باالفرتاض امُلرتبطة وللصعوبات
شأن هو (كما ُمتعددة أهداٌف لها دة معقَّ منظومٍة من نريده عما يُعرب واحًدا رقًما نجد
لجميع املجاَل ذلك ويفتح كافيًا، تعبريًا الكل عن واحد جزءٌ يُعربِّ أن يَنُدر إذ الحياة)؛
لذلك، وَوفًقا الُحسبان. يف يؤَخذ ال يُرى ال وما املستهَدفة، غري األجزاء يف العبث أشكال
ذلك لتجنَي تفعله عما التساؤل بدون فقط، لدخلك وفًقا عليها سيُحَكم حياتك كانت إذا
قد عما للتعبري «التالعب» كلمة تكفي ال فقد أخالقي، وازع أيُّ يرَدْعك لم وإذا الدخل،

بندقية. يدك ويف قناٌع وجهك وعىل بنك يف تفعله
ذاتها، حد يف جيدًة بَدت ألهداٍف الصحة مجال من األمثلة من عدًدا وهود بيفان ع جمَّ
منه؛ الغاية تتحقق وال ق، يتحقَّ الهدف كان إذ آخر. يشء تحت من البساط سَحبَت لكنها

آخر. بجانٍب الرضر يلحق إذ
املرىض انتظار ُمَدد هدَف أن العامة لإلدارة املختارة اللجنة وجدت ،٢٠٠٣ عام يف
املتابعة. مواعيد تأجيل أو بإلغاء املستشفيات أحد يف ق تحقَّ قد للرَمد الخارجية العيادة يف
عاَمني. امتداد عىل البَرص فقدوا األقل عىل مريًضا وعرشين خمسة أن ُقدِّر لذلك، ونتيجًة
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حاالت إىل تصل أن ينبغي اإلسعاف عربات كل أن الحكومة أعلنت ،٢٠٠١ ويف
كبري ن تحسُّ فحدث دقائق، ثماني خالل (أ))، الفئة (حاالت للحياة املهدِّدة الطوارئ
«حالة هي ما لكن، األمر. بدا هكذا أو ذلك، تُنفذ أصبحت التي العربات عدد يف ُمفاجئ
التي الطوارئ حاالت عن اإلبالغ اتصاالت نسبة تباينت لقد للحياة»؟ املهدِّدة الطوارئ
والبعض بعضها بني بفارٍق املختلفة اإلدارية التقسيمات يف أ الفئة من باعتبارها ل تُسجَّ
املائة. يف ٥٠ عن يزيد وما املائة يف ١٠ عن يقلُّ ما بني تراوَحت فقد أمثال؛ خمسَة يبلُغ
إنها أي لديها؛ االستجابة بأزمنة تتالعب كانت اإلسعاف أقسام بعض أن تبنيَّ والحًقا
النهاية؛ يف أمرهم فضَح ما هي األرقام ولكن باألرقام، تالعبوا لقد تكذب. — ببساطة —
ت تمَّ باعتبارها لة املسجَّ لالستجابات للرِّيبة ُمثرية لدرجٍة كثيف تركيز وجود اكتُشف إذ
كما البياني، املنحنى يف ُمفاجئ ارتفاع صورة يف ظهر ما وهو دقائق، ثماني غضون يف
اختالًفا يختلف املنحنى هذا وكان دقائق. الثماني عن تأخري حاالت أي تظهر تَكد لم
النمط هذا يبُد لم إذ املرء؛ عه يتوقَّ الذي االستجابة أزمنة يف تدرًجا األكثر املنحنى عن كبريًا
صحيًحا. يُكن لم ما شيئًا أن يف الشكوك أثار الذي النمط الرسم يُظهر للتصديق. قابًال
بعض يف االنتظار عىل تُرَغم كانت إلحاًحا أكثَر حاالٍت أن عىل أخرى أدلٌة هناك كانت بل
لتحقيق وذلك أ»، الفئة من أيًضا «ولكنها إلحاًحا أقلَّ حاالت بعد العالج ي لتلقِّ األحيان

الرسمي. الهدف
حصولهم عىل ٢٠٠٤ عام العموميني للُممارسني تطبيقه بدأ الذي الجديد العقد ينصُّ
دقائق عرش عن يقلُّ ال بما مريض كلُّ يحظى أن ضمان منها أشياءَ نظري مكافآٍت عىل
عىل حافًزا يُعطي ذلك لكن ذلك). إىل بحاجة املريض كان إذا جيد، يشءٌ (وهو وقتهم من
«بالسؤال قصريًا وقتًا تستغرق أن املمكن من كان التي االستشارات بعض زمن إطالة
هو املحموُد الهدف كان حف. الصُّ إحدى تعبري حسب وقطها» برييل ة العمَّ أحوال عن
الوحيدة العملية الطريقة وكانت االهتمام. من يكفي ما عىل األشخاص حصول ضماَن
حصيف، لتقديٍر يخضع أن ينبغي كان ما واحٌد رقٌم ص لخَّ وبذلك الوقت؛ هي ذلك لقياس
سلوكيات انتهاج شبهاُت فثارت حوافز، الهدف عىل وترتَّبت رسميٍّا، هدًفا الرقم وأصبح

َرْعناء.
كبريًا تحسنًا شِهَدت التي والطوارئ، الحوادث قسم يف االنتظار بأوقات يتعلق وفيما
وهود: بيفان استنتاج يف جاء التقارير، يف الخطأ عىل األدلة وفرة مع لألهداف، استجابًة
للتالعب خضَعت قد كانت إذا ما أو صحيحة التقارير هذه كانت مًدى أي إىل نعرف «ال
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اإلسعاف. عربات استجابة زمن :1-6 شكل

بيفان، جوين وأخربَنا األهداف.» عىل ينعكس لم األداء مستوى يف انخفاض إىل أدَّى الذي
عندما أنه منها، عدٍد وضع يف وساعد املبدأ حيث من األهداف لوضع مؤيِّد بالصدفة وهو
بالنظام يتالعب آخر ُمديًرا يرى ثم الهدف، تحقيق يف ويفشل بإخالص امُلدير يعمل
املرة يف اآلخرين مثل للتالعب قوي حافٌز لديه يتولَّد ذلك، عىل ويُكافأ الهدف بذلك فيُحقق

الجيد. السلوَك السيئ السلوُك يَطُرد وبذلك القادمة؛
حني يف بالفعل، أدائهم بتحسني األداء تقييم لنظام األشخاص بعُض يستجيب
البعض أن غري ثالث. فريٌق ويتجاهله مجادلته، إىل طاقتهم بتحويل آَخرون له يستجيب
ع املتوقَّ بتنفيذ التظاهر يف حة وُمتبجِّ ُمبتَكرة ُسبٍل عن والبحث به، التالعب إىل يَعِمدون

نتائجهم. بشأن املحض بالكذب النظام لذلك البعض ويستجيب اليد، ة بِخفَّ منهم
يف املنظَّمة يُشاركون قد الذين «الِقدِّيسون» فهناك أنواع. أربعة وهود بيفان حدَّد
لدرجة الرُّقي شديدُة بهم الخاصَة العمل أخالقيات لكن يُشاركونها، ال أو نفِسها األهداف
عن يُحِجمون الذين امُلخِلصون» «الساعون وهناك بتقصريهم. باالعرتاف يتطوعون أنهم
الحيلة. إىل اللجوء بدون وظيفتهم يُمارسون األقل عىل لكنهم اللوم، موضَع أنفسهم وضع
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مع يتَّفقون قد الذين وهم امُلستجيبني»، «امُلتالعبني عليها أطلقا فقد الثالثة املجموعة أما
وأخريًا، سَلكوه. لتحقيقها خفيٍّا مختًرصا طريًقا وجدوا إذا ولكنهم عام، بوجٍه األهداف
ُعْرض كلِّه بالنظام يرضبون الذين لني» امُلتعقِّ «املهُووسني وهود بيفان أسماهم من هناك
رادع. بال بالبيانات ويتالعبون امُلستطاع، قدر سلوكهم إخفاء يُحاولون لكنهم الحائط،

بواحد تُخربنا أن يمكن الجيدة األرقام أن نجد وغريها، التعقيدات هذه إىل وبالنظر
يجري ما تعكس واألرقام ن، يتحسَّ واألداء يُرام، ما عىل يشء كل أن (أ) أشياء: أربعة من
باقي يف يجري ما وليس نَقيسها التي األجزاء يف يجري ما تعكس األرقام أن (ب) بالفعل.
التالعب. بسبب عليه، يبدو ما ليس لكنه القياس، حَسب جيًدا يبدو األداء أن (ج) األجزاء.

أكاذيب. محُض األرقام أن (د)
أغلب يف املشكلة: لُب إليك حالة؟ كل عىل تنطبق التي النتيجة نعرف كيف ولكن

ن. التيقُّ يُمِكننا ال األحيان
األداء لقياس املحاوالت من طويلة قائمٌة السنني َمر عىل حَدثَت أيًضا، أمريكا ويف
كانت بأخرى أو بطريقة ولكنها مالية، بحوافَز كثريًا ذلك واقرتن تحسينه)، ثَم (ومن
دوريات عدة يف نُِرشت التي الدراسات من األمثلة بعض ييل وفيما عكسية. بنتائج تأتي

ِطبية.
األطبَّاء إحجام إىل أدَّى قد القلبي األداء عن تقرير كتابة أن ُوِجد نيويورك، والية ففي
القلبي للمرض املصاحبة األمراض تصنيف ورفع الَحِرجة، الحاالت املرىضذوي عالج عن
الِجراحة كانت لو كما يبدو األمر يجعل وهذا املريض). حالة خطورة يف املبالغة (أي
ليس وهو باهًرا األداءُ فيبدو وفاتهم، ع تُتوقَّ من عدُد يرتفع وبذلك عليه؛ هي مما أصعَب

كذلك.
نظام باستخدام األداءَ تقيس أمريكا يف الصحية الخطط من املائة يف ٩٠ من أكثر
.HEDIS باالختصار املعروف الصحية» الرعاية فعالية ومعلومات بيانات «مجموعة يُسمى
بعض أن تبنيَّ ،٢٠٠٢ عام ويف للرعاية. ِمقياًسا وسبعني واحد من النظام هذا ن ويتكوَّ

نوها. يُحسِّ أن من بدًال السيئة، نتائجهم نرش عن فوا توقَّ السيئ األداء أصحاب
ميديكري نظام ملدفوعات جديد نظاٌم استُحدث العرشين، القرن تسعينيَّات ويف
ما بنِي من ة بِدقَّ املحدَّدة الصحية للحاالت ثابتًا سعًرا يُقدم النظام وكان الصحي. للتأمني
واحًدا مستهدًفا سعًرا النظام وضع بالتشخيص. امُلرتبطة باملجموعات حينئٍذ يُعَرف كان
أو التكاليف، تقليل عىل لتشجيعهم وذلك عالج؛ لكل الصحية الرعاية مقدِّمي كلُّ يُطبقه

القصد. كان هكذا
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عام جورنال» ميديكال «بريتيش دورية ته نَرشَ ساخر ملقاٍل مادًة ذلك تأثريُ وكان
يُمثل … املتحدة الواليات يف الجديد املدفوعات «نظام املقال: يف جاء النصح. لتقديم ٢٠٠٣
املَرضية الحالة تُصنِّف فعندما الجهد. من املزيد بذِل بدون األرباح لتعظيم ذهبية فرصًة
أي تعترب ال املثال، سبيل فعىل العالج. يف ُممِكنة فئٍة أعىل إىل تصنيفها ارفع ملريضك،
ة األشعَّ يف الشك بإبداء ُقم بل أبًدا، بسيًطا كًرسا الصغري الغصن بكرس يُسمى مما كرس
بسيط كٍرس من الكرس تصنيف رفع يُمكنك الطريقة وبهذه عظام. شذرات بوجود السينيَّة
بتصنيفات فالتالعب األموال. من باملزيد التأمني رشكة مطالبة ثَم ومن ُمركَّب؛ كٍرس إىل
دخل لزيادة واسع نطاٍق عىل بها معرتَف وسيلٌة هو بالتشخيص املرتبطة املجموعات

ة.» املستَحقَّ من أكرب رسوٍم بتقايض املستشفى
منهم املائة يف ٣٩ أن أظهَر املتحدة الواليات ألطباء وطنيٍّا مسًحا أن املقال وأضاف
اإلبالغ أو الفواتري، يف التشخيصات تغيري أو األعراض، تهويل منها أساليَب استخدموا
استُشعرت إضافية ِخدماٍت عىل للحصول وذلك املرىض؛ عىل تظهر ال أعراض أو بعالمات
تختِف لم لكنها التالية، السنوات يف السلوكيات هذه نطاق ضاق ولقد الرسيرية. رضورتها

بالكامل.
األرقام نستخدم عندما أننا لدينا تراكَمت التي األدلة من التِّالل هذه من الشاهد
ونحن حتى وتتغري الكواليس، وراء تحُدث وغريها األمور هذه كل فإن األداء، لتمثيل
هذا عن تُعربِّ أن ا حقٍّ لألرقام يُمِكن فهل رصدها. نُحاول ألننا تتغري بل رصدها، نُحاول
من لألمور تلخيصها بساطة بني ُمحتِدمة معركًة األهداف يف نلحظ باختصار، التعقيد؟

آخر. جانٍب من وازدواجه اإلنساني السلوك وتعقيد جانب،

نَرشها بَحثية ورقٌة أوضَحت فقد أخرى. خدعٌة هناك ة بالصحَّ امُلتعلقة البيانات ويف
الرعاية مجال يف األداء مقاييس أن ،٢٠٠٧ عام ميشيجان، جامعة من هايوارد إيه رودني
مصلحة له من كلُّ فيها يَجأر ُمحتِدمة سياسية جداالٍت بعد عليها يُتَّفق ما غالبًا الصحية
من املزيَد منهم كلٌّ يريد الحال، فبطبيعة العالج. يف مثالية معايريَ بمنارصة مرض يف
لوضع ويُناضل هامشية. بمنافَع إال تأتي ال قد رعاية لتوفري ويدعو لقضيَّته، املوارد

احتياًجا. األكثر الحاالت عن بالنيابة املعايري
سبيل عىل السكر، لعالج ِمثالية معايري لوضع تماًما املفهومة املنارصة هذه ولكنَّ
قد أيًضا. املثال سبيل عىل ألزهايمر، بعالج امُلرتبطة املطالَب الُحسبان يف تأخذ ال املثال،

يُخِفقون. الجميع أن املعايري هذه مِلثل َوفًقا األداء قياس من يبدو
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بها املوىص الرعاية أشكال من املائة يف ٥٠ أن نسمع أن امُلفِجع «من هايوارد: يُعلِّق
التخصصات مجموعات بها تُويص التي الرعاية أشكال معظم لكن وها، مستحقُّ اها يتلقَّ ال
بهذه االلتزام فرُض يكون أن بالرضورة وليس ُمثبَتة، غري أو متواضعة قيمتها الفرعية
التي التبسيط يف امُلفِرطة األداء فمقاييس … املجتمع أو املرىض مصلحة يف التوصيات
لتقديم األولوية يُولون وتجعلهم الصحية الرعاية مقدِّمي تُضلِّل قد يشء ال أو بالكل تُنادي

«… ُمنخفضة بقيمٍة ي امُلتلقِّ عىل تعود التي الرعاية أشكال
احتياجاِت الُحسبان يف أخذ إذا النتائج بأفضل األداء قياس يعود أخرى، بعبارٍة
العملية يف يُراعى وال املنارصة، مجموعاُت تفعله ال ما وهو التكاليف، بجانب بأكمله، الفيل
العملية. تلك أو املجموعات هذه طبيعة مع يتطابق يكاد ما وهو املعايري، لوضع التدريجية
فعلينا الصحيحة، الخيارات اتخاذَ أردنا فإذا الخيارات. بعض الصحية الرعايُة تشمل
بمعايري التضحية يعني قد الحاالت إحدى يف للرعاية املثايل امِلعيار تطبيق أن نُدرك أن
كنا إذا إال يشء، كل يف األفضل نريد إننا بالقول نكتفَي أن امُلفيد من وليس أخرى. حالٍة
نُقيِّم أن علينا العَملية، الناحية فمن ذلك. سبيل يف لدينا ما كل إنفاق إىل استعداد عىل
هذه وتختلف األخرى. العالجات كلِّ توفري مطالبات مقابل يف عالج أي توفري مطالبات
بالفعل وضعنا قد كنا إذا بينها من نختار أن لنا فكيف آخر. إىل مريض من املطالبات
عىل قدرتنا قلَّت التحديد، يف باَلْغنا فكلما مطالبة؟ كل مع التعامل لكيفية مسبقة قواعَد

االختيار.
األداء مقاييس أو القواعد كل عن التخيلِّ إىل ندعو ال لذلك. بسيطة إجابٌة توجد وال
الخطَرين وتحديًدا املخاطر، نفهَم أن علينا لكن يشء. كلِّ تحديد ينبغي أنه نرى ال كما
يتبنيَّ عندما ثم بالضبط، منهم تطلب ما يفعلوا أن أو للغش، الناس يلجأ أن الرئيسيَّني:

يفعلوا. لم لو تتمنَّى آخر، يشء كل حساب عىل كان ذلك أن
هذه كلُّ حَدثت ملا ُممِكن، وجٍه أفضل عىل أعمالهم الناس يؤدَِّي أن يف وثِقنا لو
أن ونُحاول فنتدخل لذلك. تدعونا أسباٌب لنا تكون وأحيانًا فيهم، نِثق ال لكننا املشكالت،

باألرقام. نُوجهه أن ونُحاول السلوك، نُغري

الصحية، الرعاية يف كان األداء ومؤرشات األهداف استخدامات أبرز أن من الرغم عىل
األداء ومؤرشات األهداف إن القوُل يمكن املتحدة، اململكة ففي االنتشار. يف بدأت فقد
وجه عىل الحكوماُت فيها تثُق إذ العام. القطاع إدارة يف موثوقيًة األكثَر األدواِت أصبحا
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تحظى ال لكنها األحيان، أغلب يف تحسنًا تُظهر األرقام كانت الوقت من وملدٍة الخصوص.
الِخدمات عىل اإلنفاق زيادة بأن العام االنطباع بسبب الوزراء ويُعاني الجميع، بثقة
واألهداف القياسات عىل ُعِقدت التي اآلمال من الرغم فعىل ُمْرضية. بجدوى يأِت لم العامة

الهدر. يُخفي ستاٌر الحقيقة يف أنها الكثريون يظنُّ الكفاءة، لتحقيق

بمؤرشات املرتبط امُلختلِّ املنطق عن أمثلٌة أيًضا الصحية الرعاية مجال خارج من ولدينا
األكثُر هي ُطُرقها بأن يُفيد بكونه تفتخر الذي الطُّرق أمان يف بريطانيا سجلُّ منها األداء،
تؤثِّران مًعا والتالعب الفيل مشكلتَي لكن الحوادث. بعدد ذلك ونَقيس أوروبا. يف أمانًا
عىل بناءً الطُّرق أمان نعرف أننا يف األوىل املشكلة تتمثَّل إذ الطُّرق. أمان إحصائيات عىل
ومزدوجَة رسيعًة أصبحت قد الطُّرق من الكثري أن الُحسبان يف نضع وال عليها. يحُدث ما
ما بطريقٍة لذلك، األمان. ِمثل ليس املخاطر وتجنُّب يتجنَّبونها. امُلشاة أن لدرجة االتجاه
ضحاياها. عدد انخفاض من الرغم عىل خطورًة، أكثر بل أمانًا، أكثَر الطُّرق تكون ال قد
شكَّ ال ا، جدٍّ الطويل املدى عىل صحيح هذا ا؟ حقٍّ الضحايا عدُد ينخفض هل ولكن
الحكومُة استهدفت لقد وضوًحا. أقلُّ البالغني إصابات عن األحدث األدلة لكن ذلك. يف
عدد خفض يف نجاحهم حَسب سيُقيَّمون بأنهم الرشطة قواُت وأخربت الطُّرق، حوادَث
الحكومة مسئولو ويقول الطُّرق. عىل خطرية إلصاباٍت يتعرضون أو حتفهم يلَقون من
عن املائة يف ٤٠ بنسبة عام بوجٍه الطُّرق حوادث تقلَّ أن ينبغي ،٢٠١٠ عام بحلول إنه
يف األرقام بدأت الهدف، هذا ُوضع وعندما .١٩٩٨ إىل ١٩٩٤ من امُلمتدَّة القاعدية املرحلة

امُلدوِّي. بنجاحها الحكومة واحتَفت االنخفاض،
تحقيًقا جورنال» «بريتيشميديكال دورية نَرشت ،٢٠٠٦ يوليو يف تحديًدا ذلك، وبعد
ُمعدالت انخفَضت الرشطة، أعلنَته ملا َوفًقا أنه فيه ووَرد الحوادث. إحصائيات اتجاهات عن
حادثًا ٨٥٫٩ من ثابتة بوتريٍة الطُّرق عىل خطرية إلصاباٍت تعرُّضهم أو األشخاص مقتل
.٢٠٠٤ عام شخٍص ١٠٠٠٠٠ كل من ٥٩٫٤ إىل ،١٩٩٦ عام شخٍص ١٠٠٠٠٠ كل من
دورية لُكتاب عنَّ فقد اإلحصائيات؛ هذه مِلثل الوحيد امَلصدر ليست طة الرشُّ لكن
فتبنيَّ املستشفيات. ت بِسجالَّ طة الرشُّ أعلنته ما يُقارنوا أن جورنال» ميديكال «بريتيش
من شخًصا ٩٠٫٠ كانت إذ تقريبًا؛ تتغريَّ لم املرور إلصابات لة املسجَّ املعدَّالت أن ذلك من
االنخفاض أن الُكتاب فاستنتج .٢٠٠٤ عام ٩١٫١ وأصبحت ١٩٩٦ عام ١٠٠٠٠٠ كل
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«يُمثل الرشطة إحصائيات يف ظهر الذي الطُّرق عىل امُلميتة غري اإلصابات عدد يف العامَّ
اإلصابات.» هذه عن اإلبالغ معدَّل يف انخفاًضا األرجح عىل

الفئة هذه أن ويبدو اإلصابات، تسجيل كيفية يف الشخيصَّ تقديرها طة الرشُّ تُماِرس
الطُّرق، عىل الوفاة حاالت أما ن. التحسُّ معظُم فيها حدث التي هي طة الرشُّ إحصائيات من
عىل معدَّالتها ظلَّت فقد اإلحصائيات، وضع يف الشخيص التقدير ملمارسة مجال ال حيث
ما لكنها سواء. حدٍّ عىل واملستشفيات الرشطة إحصائيات يف األخرية السنوات يف حالها
الذي الوحيد الحوادث نوع يف انخفاًضا الحَظت طة الرشُّ أن بدا حتى استهداُفها بدأ إن
من األخرى األنواع يف ذلك يحدث ولم عنها، اإلبالغ يف الشخيص للتقدير مجال فيه كان
إن أم فعًال الحوادث عدد انخفض هل إذن، نفَسه. التغريُّ اآلَخرون يُالحظ ولم الحوادث.

تها؟ ِسجالَّ يف البالغات أعداد بتقليل املوضوع للهدف استجابت ببساطٍة طة الرشُّ
الحكومُة استهدفت فقد املشكلة. بعمومية طولُها يُوحي قائمة يف األخري املثاَل وإليك
إعادة معدَّالت عن رها تأخُّ عن لشواغَل استجابًة بريطانيا يف التدوير إعادة معدَّالت
فبدأت مبتَكرة، بطريقٍة املحلية املجالُس واستجابت األخرى. األوروبية الدول يف التدوير
منها ورغبًة قبل. من جمَعها حاولت قد تُكن لم تدويرها إعادة تَسُهل نُفايات جمع يف
النفايات اسم النُّفايات تلك عىل أطَلقوا البيئة، باحرتام تُوحي ِصبغًة كلِّه املرشوع منح يف
كان بعَضها أن فاألرجح قبل؛ من النفايات لهذه يجري كان ما ا حقٍّ نعلم وال الخرضاء.
صناديق يف يُلقى بعضها كان حني يف يتحلل، حتى فيُرتك اآلخر بالبعض ويُلقى يُحرق،
كبرية شاحنٌة أصبحت فقد اآلن أما النفايات. من األخرى األنواع مع السوداء الُقمامة
فقد بالوزن»، النفايات كمية «تُقاس باملياه ُمثَقلة النفايات تلك كانت وملا لجمعها. تأتي
رشِّ عن قصٌص شاعت وقد التدوير. إعادة معدَّل زيادة يف كبريًا إسهاًما النباتات أسهمت
عندما الناس أذهان يف يدور كان ما هذا هل ولكن، وزنها. لزيادة باملاء الخرضاء النفايات

التدوير؟ إعادة معدالت زيادة ينبغي إنه قيل
فأن مبالغة؛ االستنتاج هذا ففي القياس، جدوى عدم استنتاج إىل ذلك كلُّ قاد إذا
ويُحِدث قياسه يَسُهل أمٌر هو اليوم يف دوالر ١٠٠ أو اليوم يف واحًدا دوالًرا دخلُك يكون
ما ذلك يعكس حد أيِّ فإىل الرقم؛ تُقيد التي الحدود نعرف أن هو فاألهم كبريًا. فارًقا
أن الحكمة من يُصبح ومتى لنا؟ يكشف الفيل من نسبة وأيَّ بالفعل؟ نعرفه أن نريد

ذلك؟ فعلنا إن الناس ف سيترصَّ وكيف لتحقيقه؟ الجميع يسعى هدًفا الرقم نجعل
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بحرص تُستخَدم أن يجب األخرى التلخيصية واملؤرشات األهداف بأن القوُل ويأخذنا
بتشكيك. حتى أو بحرص نتائجها نُعامل أن يجب ذلك، حدوث حني إىل بأنه القول إىل
فلجنة النهج. يف املطلوب التغريُّ عىل عالمات هناك املؤلِمة، التجاِرب من سنوات وبعد
إنجلرتا أرجاء يف املستشفيات يف األداء ُمراقبة عن املسئولة الربيطانية الصحية الرعاية
مستشًفى وجودة املستشفيات أحد جودة بني بدقٍة التمييز عىل القدرة تدَّعي تَُعد لم وويلز
وضُع هي األوىل اسرتاتيجيتنَي؛ يف طاقتها من املزيد تصبُّ باتت ذلك، من وبدًال آَخر.
الرعاية مجاالت كل يف — األداء نتائج عن ُمنفصل بشكٍل — للممارسات ُدنيا معايريَ
يف جهًدا املستشفيات تبذُل هل فمثًال بها؛ االلتزاُم الجميع عىل يتعنيَّ بحيث الصحية،
ذلك. إىل وما السيئة، الحوادث عن اإلبالغ عىل املوظَّفون ُدرِّب وهل جيًدا، املكان تنظيف
الحقيقية، املشكالت عن الكشف فهي لالهتمام، إثارًة واألكثر الثانية، االسرتاتيجية أما
أن ح املرجَّ غري من تجعل لدرجٍة املقبولة الحدود عن األداء فيها يبتعد التي امَلواِطن أي
من الكبرية املجموعة عىل االسرتاتيجية هذه تُركِّز ال إحصائي. تالُعب مجرَّد يكون
املستشفيات فهذه ن، التحسُّ يف آِخذة أو يُرام ما عىل فيها األمور تبدو التي املستشفيات
نتائجها نمُط يُثري التي املستشفيات عىل الرتكيز ينصبُّ بل الغالب، يف حالها عىل تُرتك
السابق َفْهمنا حَسب األداء، قياس وليس العملية، لهذه أفضَل وصًفا املراقبة تَُعد القلَق.
ما وهو املخاطر»، عىل «قائم بأنه نهجها الصحية الرعاية لجنُة تصف األقل. عىل له
العَملية واألهمية جانب، من األداء قياس مفهوم يحمله الذي ح التبجُّ بني الفارق يؤكِّد
التابعون امُلفتِّشون يعتقد فعندما ُمحتمًال. خطًرا تُمثِّل التي امُلتطرِّفة امَلواِطن عن للكشف
هذه يف ظون يتحفَّ العادة ويف — مشكلة وجود عىل تدلُّ األرقام أن الصحية الرعاية للجنة
فعندما الغليظة. العصا يُِربزون وال مؤكَّد، خلل وجود يفرتضون ال فهم — االستنتاجات
الوطنية الصحة خدمة صندوق لدى الوفاة معدَّالت يف ارتفاع أنه «بدا» فيما تحقيق جرى
من املسستشفيات تستقبلهم من بني وخاصًة ،٢٠٠٨ عام ستافوردشاير ملنطقة التابع
مديُر إيليس نايجل قال حيث شكوكهم. إذاعة عند الحذَر املسئولون ى توخَّ الطوارئ،

اللجنة: يف التحقيقات

السالمة. يف خلل وجوَد بالرضورة يعني ال الوَفيات معدَّالت يف الظاهر االرتفاع
من املرىض معلومات تسجيل طريقة ِمثل مؤثِّرة أخرى عوامُل هناك تكون فقد
ولهذا األسئلة؛ نطرح أن يستلزُم هذا فإن حال كل وعىل التأمني. صندوق ِقبَل

التحقيق. هذا نُجري
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العشوائية سواءٌ — الفجائية التفتيشات من كبريًا عدًدا يُْجرون فهم ذلك، إىل وباإلضافة
أن تبنيَّ وإذا الواقع. مع البيانات تطابُق من التأكُّد بغرض — املحدَّد الهدف ذات أو
العقوبات. عليها تُوقع باملعايري، التزامها مدى عن كاذبة تقاريَر تُقدم كانت املستشفيات
ُكلفًة املستشفى تكليف إىل كاذبة بيانات إنتاُج فيه وأدَّى رأيناه الذي األول املثال هو وهذا
أداءها أخفْت قد كانت التي املستشفيات أن بدا فقد ناجحة. الطريقة هذه وتبدو واضحة.
التحوُّل يف الالحقة السنوات يف بدأت ذلك تكلفَة وتكبَّدت أمُرها وانكشف املايض يف السيئ

بقصورهم. يُقرُّون الذين القدِّيسني فئة إىل
تدلَّنا أن ح املرجَّ من يكون التي هي كبرية لدرجٍة غريها عن تشذُّ التي البيانات لكن
تُستقى (وقد عظيًما يبدو الذي أو (وُمقلًقا)، ُمزريًا يبدو الذي األداء أي ُمفيد؛ يشءٍ عىل
تكون وقد بينه. التفريق يصُعب مما وذاك هذا بني يقع ما كلُّ وليس الدروس)، منه
لطريقة كان فربما الطيف؛ طَرَيف عىل يقع الذي األداء ملستوى حتى ُمملَّة تفسرياٌت هناك
تُقدم التي هي رأينا يف الحالة هذه ولكن ذلك. يف دوٌر املثال سبيل عىل البيانات تسجيل
يمكن هنا فمن حاسمًة، إجاباٍت كونه إىل يرَق لم ولو ُمفيًدا، إرشاًدا األرقام فيها لنا
َلت تكفَّ قد األرقام أن أبًدا يفرتض أن بدون العمل، بدءُ األداء بتحسني ُمهتم شخص ألي

املطلوب. العمل بتنفيذ — عنه نيابًة —
التالعب َمواطن يف امُلنتِظم التحقيق عن ُمحِجمة الصحية الرعاية لجنُة تزال وال
كثريًا تبتعد ال بحيث البيانات ِصدق ضمان بهدف ُمتنامية ضغوًطا هناك لكنَّ امُلحتملة،

الواقع. عن
الهدف واضع من كلٌّ كان فقد العناء. م تجشُّ لعدم يدعو حافٌز هناك كان املايض، يف
النُّقاد إن حتى جيدة، األرقام تبدَو أن يريدون به املستهَدفني وامُلديرين — الحكومة أي —
سبيل عىل االنتظار مُلَدد القديمة القياسات بعض الطَرَفني. بني ما تواطؤ وجود زَعموا
هذه أن للرِّيبة امُلثري من وكان قصرية، مدٍة يف يجري ما قياس عىل تُركِّز كانت املثال
خفيٍّ طْرٍف من املستشفيات إىل يُومئ كان ما وهو مسبًقا، عنها يُعَلن كان القصرية املدة
جيدة. أرقاًما ق لتُحقِّ — غريها دون — املدة هذه يف الرضورة تقتضيه ما كلَّ تفعل أن
ق لتُحقِّ القياس مدة خالل مواردها توزيع تُعيد كانت املستشفيات أن املعروف من وكان

عليه. كان ما إىل يشء كلَّ تُعيد املدة تلك تنتهَي أن وبمجرَّد الهدف،
ال األداء ومؤرشات األهداف إن وهود بيفان يقول حيث ن، للتحسُّ مجال هناك يزال وال
لة ُمفضَّ ليست امَلركزيَّان، والتحكم السيطرة ِمثل فبدائلُها، بسهولة؛ عنها االستغناء يُمكن
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معالجَة األهداف واضعو أراد إذا الحرة. السوق إىل الصحية الرعاية تحويل وكذلك أيًضا،
من بيشء الهدف إحاطة د تعمُّ لالهتمام امُلثرية املقاربات فمن ية، بِجدِّ التالعب مسألة
الهدف سيكون (هل به يتالعُب كيف اليقني وجه عىل أحٌد يعرف ال بحيث الغموض،
يف والبدء املراقبة، عملية إىل العشوائية بعض وإضافة املتابعة؟) زيارات أم األوىل املواعيد

األرقام. صدق عىل انتظاًما أكثر تفتيش عمليات إجراء
تقويض خطر لتقليل مطلوبٌة التصحيحية «اإلجراءات أن: وهود بيفان يستنتج
االتحاد يف حدث كما انهياره، إىل تؤدي لدرجٍة التالعب طريق عن األهداف وضع نظام

السوفييتي.»
كثريًا. عنها بعيدين نكون ال قد أننا رغم امُلزِرية، املرحلة هذه إىل بعُد نِصل لم
ُمتزايدة أوقاتًا يقضون فيه األعضاء أن من (٢٠٠٧ مايو (يف الرشطة اتحاد اشتكى فقد
من املستهَدف لتحقيق فقط أهمية أكثَر واجباٍت ويُهملون تافهة، أموٍر يف التحقيق يف
ُقِبض مانشسرت يف فتًى عن بالٌغ الحديثة البالغات فمن املخالفات. تحرير أو التوقيفات
يف شابٍّ عىل والقبض بالستيكيٍّا، ًسا مسدَّ لحيازته النارية األسلحة قوانني بموجب عليه
«لحيازته تشيشاير يف رجل وتوقيف آخر، صبيٍّ عىل الِخيار من رشيحًة إللقائه ِكنت
الذي واملثال طيٍّا». ُرشَ ِحصانًا «إهانته إثر لطالٍب مخالفة وُحرِّرت قذفها»، بغرض بيضًة
التحاد مؤتمر يف مندوٌب ذَكَر طفل توقيف هو األسوأ) باألحرى (أو األفضل يكون قد
ل، مطوَّ تحقيٍق وبعد عليها. استوىل ثم رعاية أموال لجمع حيِّه يف جال أنه الرشطة
أم واحدة جريمًة ارتكب قد الطفل كان إذا ما حول قرار اتخاِذ إىل طة الرشُّ اضُطرَّت
«عرشات ارتكب أنه قرَّروا ضحاياه، وكل امُلجِرم يعرفون كانوا وملا الجرائم. من العرشات
هذه كل يف ما وأسخُف باهرة. لدرجٍة للجريمة كشفهم معدَّل يرفع ذلك كان إذ الجرائم»؛
بأن تُوحي أنها — الرشطة أداء تحسني اسم تحت كلها جَرت التي — العبثية األنشطة

تزايُد. يف الجريمة معدَّل
سلبيٍّا؛ يبقى ال القياس أن ببساطٍة هو املشكالت هذه من العديد وراء الكامن السبب
بها نسمع التي القياسات من والعديد قياسه. يتمُّ الذي نفَسه اليشء يُغري الغالب يف فهو
وهي البتة مقصودًة تكن لم بُطرٍق العالم َت غريَّ قد تكون ربما فيها، املبالغة حال يوميٍّا،
يعني ال وهذا أبًدا. كذلك يكون ال اإلحصاء لكن وصادقة، صافية األرقام له. صورًة ترسم
تحسب الذي العالم ل فسيتحوَّ ذلك، عن غفلَت إذا لكنَّك القيمة، عديم بات اإلحصاء أن

مرتَّب. ُمنتظم وهٍم إىل تعرفه أنك

108



السابع الفصل

د املقدَّ اللحم تناُول املخاطر:

سيحُدث ماذا أنا؟ سأكون هل الحياة؛ َمخاوف عىل أهمية إضفاء عىل ُمذِهلة قدرٌة لألرقام
بمقدورها لكن باملستقبل، التنبُؤ بمقدورها ليس يحُدث؟ لم إذا وماذا ذلك؟ يل حدث إذا
فنحن احتماالت. إىل وتحويلها الفوىض ترويض نفِسها؛ بالدرجة باهًرا شيئًا تفعل أن

اليقني. عدم قياس عىل القدرَة بالفعل نَمِلك
امُلعتادة التفكري طريقة بني التطابق عدم بسبب تُهَدر ما كثريًا القدرَة هذه أن غري

والاليقينيَّات. املخاطر عن اإلبالغ طريقة وبني الناس، لدى
وكل مجرَّد. وحيد رقٌم وهو املائة»، يف ٤٢ بنسبة املخاطر «ارتفاع األخبار يف يِرد
املخاوف تتخبَّطك ذا أنت وها ذلك؟» أنا يعنيني «هل سؤالك: إجابة هو معرفتَه تريد ما
بالَعون لك تمتدُّ وال االرتفاع، يف تأخذ ما عادًة مئوية نسبٌة هو لديك ما وكل وامُلعِضالت،

يد. أي
تكون قد واالحرتافية العامة اللغة لكن كبري، حدٍّ إىل شخصية الاليقينيات عن أفكارنا
النتائُج تحمل أن ينُدر األرقام، الخوُف يُعكِّر عندما أنه إذن َغْرو ال خف. السُّ لحد مجرَّدة
يَُفوقان وخوًفا َلبًسا تحمل ولكنها تحملها، أن املمكن من كان التي االسترشافية املعلومات

الحدود.
األرقام توَضع أن كثرية أحياٍن يف يسُهل إذ ذلك. عىل الحال يكون أن بالرضورة ليس
تُحول التي األسباب تكون ما وكثريًا الشخصية. التجِربة مع تتماىش مفهومة صورٍة يف
املخاطر عن الشائعة األقاويل أن نجد ما كثريًا ذلك، ق يتحقَّ عندما لكن مؤِسفة. ذلك دون

ُمفيد. يشء بأي تُخربنا ال — العلم إىل واالستناد املوثوقية من عليه تبدو ما رغم —
والاليقينيات املخاطر عن ة املعربِّ باألرقام امُلرتبطة املخاوف مع التعامل عند امُلراد غاية
وإنسانيٍّا. عمليٍّا املرء يكون أن — األخرى األرقام مع التعامل يف ينبغي كما — ببساطة هي



الوهمي النمر

تتناوله ملا ا حدٍّ «ضع أو يته» َكمِّ «قلِّل نقول ال فحسب. ذلك تفعل ال املقدَّد. اللحم تأكل ال
العاملي: الرسطان أبحاث صندوق هها وجَّ التي النصيحة هي هذه تأكله. ال نقول بل منه»،

ذلك. أمكنك إن عنه، االبتعاد تعني «تجنُّب» وكلمة امُلعاَلج. اللحم تجنُّب
اللحوم عىل أُجريت التي األبحاث «تُظِهر العاملي: الرسطان أبحاث صندوق يقول
صحيح؛ وهذا منها.» كمية أيِّ تناول عند يزداد بالرسطان اإلصابة خطر أن املصنَّعة
واحدة أونصة تناُول أن ٢٠٠٧ عام ضخٌم مشرتك تقريٌر كشف األبحاث. تُظهره ما هذا
بنسبة واملستقيم القولون برسطان اإلصابة خطَر ترفع اليوم يف املقدَّد اللحم من إضافية

املائة. يف ٢١
لنتلذَّذ قليًال له سنؤجِّ ما وهو «لكن». بكلمة نستدرَك أن ع تتوقَّ بدأت قد تكون ربما
أحد بكلمات املقدَّد»، اللحم بشطرية التلذُّذ بمقدورك يَُعد لم إذا «حتى التقرير بموثوقية

الوطنية: الرسطان بحوث معاهد

فأوًال: العالم. حول من الخرباء ومئات الدراسات آالَف الخرباء تقريُر شِمل
ذلك، وبعد لة. الصِّ ذات األدلة لجمع دة موحَّ ِعلمية طريقة عمل قوة وضعت
العالم حول األبحاث ومراكز للجامعات التابعة املستقلَّة األبحاث ِفرُق جمعت
وجَمعت الرسطان، من مختلًفا نوًعا عرش بسبعة الصلة ذات املنشورات كل
أخرى وتقارير الرسطان، من الناجني وعن منة، السِّ أسباب عن األبحاث كذلك
واحد من تتألَّف مستقلَّة لجنٌة عكَفت األخرية، الخطوة ويف امُلزِمنة. األمراض عن

الوافرة. األدلة هذه كل تقييم عىل العالم حول مشهوًرا عامًلا وعرشين

األجزاء دون — بعينه جزء تأثري تمييز عىل قدرتنا حدود يف صحيح. ذلك كل
ليست فاألدلة املحيطة، البيئة تأثريات أو حياتنا أسلوب أو الغذائي نظامنا من — األخرى

إذن؟ «لكن» تَكُمن فأين مسئوًال. تفسريًا تفسريها جرى وقد سيئة،
املعلومَة يحمل كان السابق يف ذكرناه فيما يشء من ما أنه يف «لكن» تَكُمن بها: إليك
نُخِربك لم لكنَّنا الخطر، درجة ارتفاع بمقدار أخَربْناك املحذور. الخطر ماهيَّة وهي األهم،
تشيع األخرى، الوسائط أو اإلعالم يف الخطر عن الحديث فعند ينتهي. أين أو يبدأ أين
تكون فعندما بالخطر؛ األمر يتعلق عندما مهمٌّ الحجم السخيفة. العبثية املمارسة هذه
وهذه الطفيفة، الخطورة عكس عىل سيئ، الوضع أن ذلك يعني ما غالبًا كبريًة الخطورة
كان إذا ما يعرف أن يُريد فاملرء حال. أي عىل يات الَكمِّ تحديد من القصد غاية هي
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املقدار أو الحجم يف يُكافئ ما الخطورة من يحمل طبُقه يحويه الذي للطعام تناوله
سوف املعلومة هذه أن الواضح فمن س. التنفُّ أو الطريق، عبور أو الرويس، الروليت لعب
تجاُهل يجري التقارير من الكثري يف لكن ال. أم طبقه سيأكل كان إذا فيما الفارَق تصنع

نفِسه. الخطر
ضاَعفَت فإذا البداية؛ نقطة عىل كامًال اعتماًدا املئوية النِّسب يف التغرياُت تعتمد
يف ١٠٠ بنسبة ارتفعت الخطورة إن (أي املليون يف ١ األصل يف كانت خطورة درجة
إضافية بَرصاصٍة الدوَّار املسدَّس لقمَت وإذا املليون؛ يف ٢ الخطورة فستُصبح املائة!)
قد الخطر بأن إال الصحف تُخربك ال ذلك ومع أيًضا. الرويس الروليت خطر يتضاعف
أيٍّا أن الذهن إىل يتبادر قد الطريقة وبهذه الحالتنَي. ِكلتا يف املائة يف ١٠٠ بنسبة ازداد

يَْدنوه. وال اآلخَر يفوق ال الخطَرين من
رأينا). يف ة، (وفجَّ غريبة لدرجٍة شائع — الفتًا تعتربه قد الذي — السهو وهذا
خطر «ارتفاع ص.» خطر ترفع الخمور «معاقرة الحوامل.» عند س خطورة «تتضاعف
هذه مثل قرأَت أنك بد ال املائة.» يف ٥٠ بنسبة الرسطان يف املحمولة الهواتف تسبُّب

القاعدية. الخطورة درجة فيها تُغَفل تقارير تعلو سابًقا الصحفية العناوين
برسطان لإلصابة القاعدية الخطورة درجة هي ما الصحيح. ِنصابها إىل األمور لنُِعد
ال سهلة. واألخرى غامضة، إحداهما األمر؛ لوصف طريقتان هناك واملستقيم؟ القولون
أبحاث صندوق طريقة أوًال: الغامضة. األشياء تُفضل ال كنَت إذا الفقرة هذه تُكِمل
حاليٍّا املتحدة اململكة يف واملستقيم القولون برسطان اإلصابة معدَّل يبلُغ العاملي. الرسطان
ورد امرأة. ١٠٠٠٠٠ كل بني من حالًة و٤٠ رجل، ١٠٠٠٠٠ كل بني من حالًة ٤٥ نحو
اللحم بسبب املائة يف ٢١ بنسبة زيادة نجد صفحة، بمائة وبعدها .٢٣ صفحة يف ذلك
يف أما الفهم. يُيرسِّ نحو عىل أصًال يُقدَّم لم إذ بسهولة؛ ذلك من أيٍّ فهم يسُهل وال املقدَّد.
ا تامٍّ تجاهًال امُلعتاد يف نجد إذ ذلك؛ من أسوأ األمر نجد عام، بوجٍه لألمر اإلعالمي التناول

القاعدية. الخطورة لدرجة
اإلعالميِّني من يتجاهلونها من عىل ويتعني أخرى. طريقًة هناك أن الحظ ُحسِن ومن
جيد تفسريٌ لديهم يكون أن غريهم أو الرسطان مرىض ترعى التي الخريية الجمعيات أو
إىل االستماع إىل ُمضطرِّين لسنا تفسري. أيَّ اآلن حتى نسمع لم أننا مع التجاهل، لهذا
إىل وال تموت»، وسوف املقدَّد، اللحم «تناول قبيل من نصائح من البعُض يُْسديه ما
فريق ألحاديث باالستماع أنُفسنا نُرِبك أن وال آَخرون، بها يلفظ التي الَجوفاء التطمينات

شخص. ١٠٠٠٠٠ كل من الحاالت لعدد املئوية النِّسب زيادة عن ثالث
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الطريقة: إليك
حياتهم. يف واملستقيم القولون برسطان عادًة رجل مائة كل من خمسة نحُو يُصاب
يزداد يوم، كل املقدَّد اللحم من اإلضافية الرشائح بعض املائة من رجل كلُّ تناول وإذا

رجال. ستة إىل الحاالت عدد
األمر. يف ما كل هذا

جملتنَي يف مخترصًة تجاهلها، أو تعقيُدها يجري التي املعلومات كل ذي هي ها
فأصبح مجرَّدة، مئوية ِنَسب ِذكر من بدًال األشخاص عدد إحصاءُ فيهما جرى قصريتني
تؤثر ال املقدَّد اللحم من إضافية رشيحة تناُول أن بأنُفسنا نرى أن يُمِكننا أيَرس. الفهُم
أن ويُمِكننا واملستقيم، القولون برسطان رجل ١٠٠ كل من رجًال ٩٩ إصابة احتمال يف

الوحيد. االستثناء ذلك نكون أن لخطر مستعدِّين كنَّا إذا ما ذهٍن بِجالءِ نُقرِّر

لكن الشطائر». معركة املقدَّد: اللحم «أنِقذوا بعنوان: تقريٌر «صن» صحيفة يف وَرد
عن تنرشه ما فهِم سهولِة يف الجادَّة حف الصُّ عىل تفوَّقت الساخر التقرير بهذا الصحيفة
أن يُمِكن الذين األشخاص عدد أوضحت التي الصحف قالئل من كانت فقد املخاطر؛

يتأثروا.
… ذلك ومع سهًال، األمر يكون أن يُفرتَض

بنسبة الثدي برسطان إصابتها خطورة ترتفع املرأة، تتناوله كحويل مرشوب كل «مع
املائة.» يف ٦

األخبار نرشات يف برَزت فقد ذلك ومع النُّفايات، بسلَّة إال تليق ال صحفية صياغٌة هذه
اتَّضح ما وُرسعاَن ،٢٠٠٢ نوفمرب ١٢ يف الربيطانية اإلذاعة لهيئة الرسمية القناة عىل
الكحولية املرشوبات يتناولن الالتي النساء كل أن يعني فهذا الخرب، صح إذا السبب؛
قبل قطًعا الثدي برسطان سيَُصبن — آلخر وقت من يتناَوْلنها ممن والكثري — بانتظام
فيجعل رسيًعا، الخطر يتزايَد أن تعني املائة يف ٦ بنسبة الخطورة فزيادة الكريسماس.

حتميٍّا. أمًرا النبيذ من زجاجات سبع كلِّها حياتها يف تتناول َمن إصابة من
رسطان أن شك وال الحد، هذا إىل منه ن التيقُّ يُمِكن مما الكثريُ الحياة يف يوجد ال
حملها التي خف السُّ حدَّ البالغة العبثية تِقف لم ذلك، ومع اليقينيات. هذه من ليس الثدي
قدر بنفس امُلشاهدين انخداع يسُهل لم الحظ ُحسِن ومن انتشاره. دون حائًال الخربُ
جهل أماراُت الخرب هذا ففي الصحفي؛ التقرير إذاعة يف أسهموا الذين الُكثر الصحفيني

اكتشافه. يسُهل أن املفرتَض من كان األعداد بحساب
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الحد؟ هذا إىل األخبار شوَّهتها التي الدراسة من املقصود املعنى هو إذن فماذا
لكن الثدي، ورسطان الكحولية املرشوبات بني ارتباًطا أظهَرت قد األبحاث أن صحيٌح
عىل والرتكيز املخاوف تهدئة محاولة هو الخطر زيادة اكتشاف عند ِفعله ينبغي ما أول
ل املفضَّ سؤالنا األبسط، السؤال ذلك هو الرقم عن طرُحه ينبغي سؤال وأول األرقام.

كبريًا؟» الرقم يَُعد حد أي «إىل القديم:
الشديدة بامِلهنية اتَّسم الذي البحَث هذا الرسطان ألبحاث الربيطانية سة املؤسَّ أذاعت

نتائجه: عن إعالنها يف وجاء أوكسفورد، جامعة من فريٌق قيادتَه وتوىلَّ

الكحولية للمرشوبات وتناولهن السيدات تدخني عن عاملية دراسة أكربُ كشفت
كأس كل مع املائة يف ٦ بنسبة الثدي برسطان املرأة إصابة خطر زيادة عن

الكحولية. املرشوبات من يوميٍّا تتناوله إضايف

الخطورة تزداد كأَسني، ليُصبح اليومية املرشوبات عدُد زاد كلما أنه الدراسة وأضافت
٦ ال نسبة كانت القصة. األخرى اإلعالمية املنابر معظُم أذاعت هكذا املائة. يف ١٢ بنسبة
مرشوبًا املرأة تناولت إذا الخطر زيادة نسبة كانت ولكنها حال، أي عىل صحيحة املائة يف
كل مع املائة يف ٦ بنسبة يزداد الخطر أن ذلك يَعِن ولم كبالغة، حياتها أيام من يوم كل

املعنى. يف كبري وفارٌق الصياغة، يف بسيط اختالٌف ُمنفردة؛ كأس
هو ًدا مجدَّ هنا املفقود املعنى. عديمة تَزل لم ولكنها الدقيقة، الصياغة هي هذه
الذي التغري نعلَم أن بيشءٍ يُِفدنا ال بذلك، علًما نُِحط لم فإن األصل. يف الخطورة نسبة

النسبة. هذه عىل يطرأ
عنوان يف يُذَكر كأن اآلخر. رسعة ِضعف أحدهما رسعة يتسابقان. شخَصني تخيَّل
هل (أي أصًال كبرية فريد رسعة هل ولكن إريك». رسعة ِضعف فريد «رسعة أن صحفي
ال أننا يعني فهذا نعلم، ما كل هو املتسابَقني بني الرسعة فارق كان فإذا كبرية)؟ الخطورة
يميش فريد فيكون منها، ميئوًسا حالًة كالهما يكون قد فريد. قدرة عن شيئًا نعرف نكاد
مفرطة. ثُمالة آثاُر تُزايله لم أو يتدرب لم أو القدمني، ح متقرِّ أعَرج، مرتنًحا، وإريك متثاقًال،
ما كل كان إذا العدو. يف قيايسعاملي رقم حامَل وفريد به، يُستهان ال اءً عدَّ إريك يكون وقد
براعة مدى نعرف ولم اآلخر»، براعة ِضعُف أحدهما براعة «أن النسبي الفارَق هو نعرف
لدينا ما كل كان إذا نفِسه، امِلنوال وعىل املهمة. األمور بمعظم جاهلني حينئٍذ نكون اآلخر،
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١٠٠ بنسبة األخرى من أعىل األوىل «أن بينهما الفارق هو خطورة درجتَي عن معلومات من
الدرجتنَي. من أيٍّ عن شيئًا نعرف ال فنحن األخرى»، هذه درجة نعرف أن بدون املائة، يف
تماًما مختلًفا رقًما النهاية يف تُنِتج قد ثابتة بنسبٍة الخطورة ارتفاع أن البديهي من
إغفال أن غري البداية. يف الخطورة عليه كانت الذي الرقم عىل اعتماًدا املختلفة؛ الحاالت يف
لدرجٍة يتكرَّر الفارق، بِذكر واكتفاءها — أيًضا واألخري — األول للرقم اإلخبارية التقارير

ُمذِهلة.
حمل حاالت «زيادة أمثاله»؛ أربعة إىل لتفتيشهم اآلسيويِّني استيقاف معدَّل «ارتفاع
تتبادر الخربَين هذَين نرى عندما املائة». يف ٥٠ بنسبة لندن مقاطعات إحدى يف املراهقات
يف لتفتيِشهم استيقافهم يجري الذين اآلسيويني عدد ارتفع هل ِمثل: أسئلٌة الذهن إىل
الربع يف أشخاص أربعة إىل السابق السنة ُربع يف واحد شخٍص من املحدَّدة املنطقة
شخص ١٠٠ من العدد ارتفع أم ًعا؟ متوقَّ يكون قد الذي امُلعتاد التباين ِضمن الحايل
سياسية؟ دوافُع له طة الرشُّ تكتيكات يف جذري تغيرٍي عىل يدل مما شخص؛ ٤٠٠ إىل
مراهقات ثالث إىل املايض العام يف مراهقتنَي من املراهقات حمل معدَّالُت ارتفعت وهل
املسابقات برنامج ُمشاهدو يُدرك مراهقة؟ ٣٠٠٠ إىل مراهقة ٢٠٠٠ من أم العام؟ هذا
الصحيحة اإلجابة مع امَلبلغ مضاعفة نتيجة اختالف املليون» سريبح «من التلفزيوني
يُقال: أن أما بالفعل. ربحه قد امُلتسابق يكون ما حَسب كبريًا اختالًفا للُمتسابق التالية

بيشء. يُفيدنا ال فهذا املبلغ»، ِضعُف امُلتسابق لدى «أصبح
بني الفارق وهو األحيان، بعض يف واحد برقٍم املخاطر عن األخبار تُبلغنا إذَن ملاذا
شاربي عىل الخطورة معدل «ارتفاع عليه؟ أصبح وما الخطورة معدَّل عليه كان ما
يف الخطورة معدل كان ماذا ماذا؟ من ٪٦ السؤال: يجدر هنا «!٪٦ بنسبة الكحوليات
مؤلِّفوها يحسب الذي املعنى عن النظر برصف — التقارير هذه اآلن؟ هو وما السابق؟

اإلثارة. يف لألرقام استخدام إال هي ما — تحمله لها صياغتهم أن
ومجدًدا، أوًال، معنًى؟ ذاَت الثدي حدوثرسطان معدل عن ة املعربِّ األرقام نجعل كيف
أن علينا عليك. استغلَقت إذا تجاهلها يُمكنك التي الرسمية الطريقة إىل نلجأ أن يمكننا
الكحوليات يرشبن ال الالتي النساء إصابة خطر درجة — القاعدية الخطورة نعرف
عاًما. ٨٠ عمرهن يبلغ أن قبل الثدي برسطان يَُصبن النساء من املائة يف ٩ فنحُو باملرض.
الكحوليات، يرشبن من عىل الخطورة مدى عن فكرًة ن نُكوِّ أن يمكننا ذلك، علمنا وإذا
بنسبة الدرجة هذه زادت فإذا نسبيٍّا، منخفضة القاعدية الخطورة درجة أن إىل ونظًرا
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رسعته زادت إذا البطيء، اء كالعدَّ حال. أي عىل منخفضًة الدرجة فستظل املائة يف ٦
الَعْدو. مسابقات يف جادٍّ منافٍس إىل ل يتحوَّ فلن ٪٦ بنسبة

التي التقريبية املائة يف ٩ ال نسبة خذ الصحيح، النحو عىل الحساب يتم (ولكي
٠٫٥ تُساوي املائة يف ٩ من املائة يف ٦ منها. املائة يف ٦ تُساوي كم واحتِسب بها بدأنا
ِنصف اليوم، يف واحدة إضافية كأٍس ُرشِب عند اإلضافية الخطورة هي هذه املائة. يف
هناك أن بيَد يوم. كل إضافيَّتنَي كأَسني رشب عن املائة يف واحد أي املائة؛ يف الواحد
ِنَسب. أي فهم محاولة عند يُعانون الناس من فالعديد الفهم. يف أيرس للمعلومة صياغًة
املائة»، يف ٤٠» نسبة تَعنيه عما شخص ١٠٠٠ سئل املسحية، الدراسات إحدى ففي
فاختار شخص. ٤٠ كل من واحد (ج) ١٠؛ من ٤ (ب) ُربع؛ (أ) االختيارات: وكانت
املائة يف ٩ من املائة يف ٦ نسبة تُساويه عما نسأل أن أما خاطئة. إجاباٍت املشاركني ثُلث

أكرب.) حدٍّ إىل ُمحريًا سيكون هذا أن شك فال — فعلنا كما —
الصحة ُمحرِّرة بوزيل، سارة كتبَت األخبار. عناوين الدراسة فيهما تصدَّرت يوَمني بعد
فيه: جاء الخوف»، من كأس «ِنصف عنَونَته: مقاًال «جارديان»، صحيفة يف الذهن املتَّقدة
ليلة املفعوِل القويَّ الِجن مرشوَب أو النبيذ من كأًسا لنفسها صبَّت بيننا من سيدًة «كم
… الثدي؟ برسطان لإلصابة نفسها تُعرِّض بذلك كانت إذا ما تتساءل أن بدون أمِس

بذلك.» عِلمن لو الفور عىل الكحوليات عن سيُقِلعن ُكنَّ النساء من عدًدا أن شك ال
ذلك يفعلن ال أنهن املقال من تاٍل جزءٍ يف ذَكَرت كما ذلك؟ يفعلَن أن عساهن ملاذا
زيادة يُسببه الذي الفارق أن هي الحقيقة أن رغم املائة، يف ٦ ال نسبة من لذُعرهن سوى
عىل يُعرض أن الواجب، من بل املمكن، من كان واحدة بكأٍس اليومية الرشاب كئوس عدد

املراد. غايَة هي الذُّعر إثارة كانت إذا إال للقلق؟ إثارًة أقلَّ نحٍو
لنبدأ لذا، فحسب. الوضوح إىل نسعى بل قضية، أي منارصة إىل هنا ها نسعى ال
جانبًا النِّسب كل ِلندَع حد. أقىص إىل الخطورة تصوير يف املبالغة تجنُّب مع جديٍد من

للصحفيني. ينبغي كما األشخاص، عن ونتحدث
إىل لننُظر ذريًعا، فشًال توضيحه يف التقارير فشَلت ما لوصف أبسط طريقًة إليك
األرقام تقريب بغرض واحدة، كأٍس من بدًال بكأَسني اليومية الرشاب كئوس زيادة تأثري

وتبسيطها:
الظروف يف حياتها يف الثدي برسطان سيدات ٩ تُصاب امرأة، ١٠٠ كل بني «من
عدُد فسيصبح الكحوليات، من إضافيتنَي كأَسني يوم كلَّ منهن كلٌّ تناولت وإذا العادية.

تقريبًا.» سيدات عرش بينِهن من يَُصبن من
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األمر. يف ما كل هذا
املرشوبات من كأَسني تتناول امرأة ١٠٠ كل بني من أنه فِهمنا ما ُرسعاَن أخرى، مرًة

تقريبًا. واحدة بحالٍة الرسطان حاالت عدد يزداد يوم، كلَّ الكحولية
ارتفاع إىل نظًرا فإنه صغرية، نسبٌة امرأة ١٠٠ كل من واحدة امرأة إصابة أن مع
(هذا الثدي رسطان حاالت من كبريًا عدًدا النسبُة هذه تُساوي بريطانيا، سكان تَعداد
التهويَن هنا نقصد ال النسبة). بهذه الكحوليات تناولها معدل من النساء كلُّ زادت إن
خطورة إن بل بالرسطان. اإلصابة خطَر نتجاهل أن اآلمن من أنه وال ُمخيف، مرٍض من
َفهُمها. الناس معظم عىل يسُهل بطريقٍة املخاطر نُوضح أن تستلزم التي هي الرسطان
ص يتلصَّ الذي السوء بجار األشبه اإلخبارية التقارير رحمة تحت جميًعا سنُرتَك وإال
ويقول: عميًقا نَفًسا يأخذ ثم الطبيعية، حياتنا بشئون نهتمُّ ونحن السور فوق من علينا
أساس عىل القرار لنتَّخِذ لكن محلِّها. يف النصيحة كانت وربما ذلك.» بفعل أنصحك «ال

اإلنساني. الَحدس مع تتَّفق منطقية بطريقٍة إلينا املقدَّمة األرقام
مصطلَح شخص ١٠٠ كل من امُلتأثرين األشخاص عدد عىل اإلحصائيون يُطِلق
الطابَع يف قليًال منها أقلُّ لكنه املئوية، النسبة عن كثريًا يختلف ال وهو الطبيعي. التَّكرار
فهي لذا امُلعتاد؛ يف الناس بها يَُعد التي الطريقة هي هذه فأوًال، ُمفيد. وهذا التجريدي،
وتُصعب النِّسبية، الفوارق عن الحديث كثريًا تُصعب فهي وكذلك الفهم. يف أيرس وسيلٌة
نُبالغ أننا ظننت إذا وباملناسبة، أخرى. نسبٍة من نسبة عن الحديث دوَّامة يف الخوض
األطبَّاء حتى يقع كيف قليٍل بعد فسرتى املئوية، للنِّسب الناس بعض تفسري صعوبة يف
تفسري عند لها داعي وال القدر بنفس صادمة أخطاءٍ يف الطبية اإلحصائيات عىل املدرَّبون

مرضاهم. تحاليل نتائج
وهو يحُدث، ال ذلك ولكن بسهولة، أوسع نطاٍق عىل الطبيعي التَّكرار اعتماد يسُهل
عىل والصحفيني املنارصة مجموعات لدى دة متعمَّ رغبة وجود يف شكٍّا النفس يف يُثري ما
بطريقٍة املعلومات تقديم يمكن فعندما األمور. بعَض الغموُض يكتنف أن يف سواء حدٍّ
الحديَث — والصحفيني املنارصة مجموعات — الفريقان يُفضل ملاذا الحد، هذا إىل بسيطة
يقود التجريد؟ يف ُمفِرطة وبلُغٍة امُلطَلقة، الخطورة ِذكر بدون املئوية بالنِّسب املخاطر عن
«أكرب» أرقام باستخدام تسمح الطريقة هذه أن هو السبب أن يف الشك إىل حتًما ذلك
الواحد «ِنصف امُلطَلق التغري ذكر أما الذُّعر، إلثارة يكفي بما كبري رقٌم املائة يف (ستة
األكرب فاألرقام أضعف). النفس عىل وْقَعه أن فاألرجح «٢٠٠ كل من «امرأة أو املائة» يف
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أيًضا، الصحف وملبيعات للقضايا، الرتويج يف وأثرها البحثية، امِلنح أصحابها تُكِسب
وأوقع. أمىض

األمر. واقع يف يكذب ال أحًدا أن األوىل الطريقة عن للدفاع تُساق التي الُحجج من
واملذيعني الصحف من أو الرسطان مرىض رعاية جمعيات من ع نتوقَّ لكننا صحيح، وهذا
جودة لضمان ميًال هناك أن يبدو فحسب. بفعلتهم اإلفالت من أكرب هو ما الجادِّين
هذه وليست الصحية، باملخاطر يتعلق فيما الرسالة وضوح حساب عىل الصحفية القصة
اإلحصائيات استخدام عن دولية توجيهيًة مبادئَ هناك إن بل وحدهم. الصحفيني عادَة
ويبدو النسبية. الخطورة عن التعبري يف بالدالئل مة مدعَّ غري أرقام استخدام من تُحذر
أنها أو التوجيهية املبادئ بهذه علًما تُِحط لم الرسطان ألبحاث الربيطانية سة املؤسَّ أن
وا تلقَّ صحفيني مع ثنا تحدَّ عندما إثارة. أكثر صحفيٍّا بيانًا لتُصِدر الحالة هذه يف تجاَهَلتها
فيما توجيه أي يتلقَّ لم منهم أحًدا أن وجدنا املتحدة، اململكة يف رسمية تدريبيًة دوراٍت

النسبية. الخطورة عن للتعبري األرقام باستخدام يتعلق

التي املخاطَر أن اإلشعاع من للحماية الربيطاني املجلس رئيُس أعلن ،٢٠٠٥ يناير يف
التوصية إىل تدفع املحمولة الهواتف عىل جَرت التي األخرية الطبية األبحاُث عنها كشَفت

ومتوقعة. زاعقًة اإلعالن إىل املستندة الصحفية العناوين فجاءت لها. األطفال بتجنُّب
السويد يف لينسكا كارو معهد من بحثية ورقٍة إىل استناًدا نصيحته املسئول أسدى
بنوٍع اإلصابة خطر بارتفاع ُمرتبط املحمولة للهواتف األمد الطويل االستخدام بأن أفادت
األصل؟ يف الخطورة درجة كانت كم ولكن السمعي. العصب ورم يُسمى الدماغ أورام من

تضاُعفها. تُسبب املحمولة الهواتف بأن اإلخبارية التقاريُر أفادت فقد
تقتضيه ما أحٌد يفعل ولم القاعدية، الخطورة درجة تقريبًا أحد يذُكر لم ًدا، مجدَّ
االستثناء الخطورة؛ من الدرجُة هذه تعنيها التي الحاالت عدَد يُحَيص بأن البرشية الفطرة
الوطنية التلفزيونية والربامج حف الصُّ كل بني من عليه عثَرنا الذي الوحيد امُلرشف
يُوحي وقٌع الخطر لتضاُعف أونالين. نيوز يس بي بي عىل واحدة صحفية قصة هو
يكون قد امُلتسابَقني، رجَلينا ِغرار عىل ولكن بالفعل. قائًما الخطر يكون وقد بالخطورة،
نتيجٍة إىل يؤدي ال — الرداءة تضاعف أو الرباعة تضاُعف شأن شأنه — الحجم تضاَعف

املطاف. نهاية يف بال ذاِت

117



الوهمي النمر

األورام هذه أن إىل القارئ بطمأنة نبدأ أن يُمكننا املحمولة، بالهواتف يتعلق فيما
أو بطيئًا، نموُّها يكون ما وكثريًا األحيان، بعض يف إال تنمو ال وهي رسطانية. ليست
أن هو نموُّها تواَصل إذا تُسببها التي الوحيدة واملشكلة معيَّنًا. حجًما بلوغها بعد يتوقف
يصبح استئصالها وأن السمعي، العَصب عىل أو بها، امُلحيطة الدماغ أنسجة عىل تضغط
بعد إال تظهر ال األورام هذه أن إىل أشار البحث أن أيًضا تُالحظ وقد رضوريٍّا. حينئٍذ
هذه كل وبعد املحمول. للهاتف األقل عىل املعتِدل االستخدام من األقل عىل سنوات عرش
كم أي كبرية؟ خطورٌة هي هل الخطورة: عن املهمة األسئلة ثاني إضافة يُمكنك الرشوط

القاعدية؟ الخطورة درجة تبلغ
معهد يف األستاذة فيتشتينج ماريا إىل ثنا تحدَّ أيام، ة بِعدَّ الصحفية القصة ذيوع بعد
كانت القاعدية الخطورة درجة أن فأخربَتنا األصيل، البحث فريق من وهي كارولينسكا،
األشخاص— بعدد أي — الطبيعي بالتَّكرار عنها التعبري عند نسبٌة وهي املائة، يف ٠٫٠٠١
بورم يُصابون الذين األشخاص عدد هو هذا .١٠٠٠٠٠ كل من واحًدا شخًصا تعني
ملدة للهاتف املنتِظم االستخدام وعند املحمول. الهاتف يستخدموا لم إذا السمعي العصب
إىل النسبة ارتفاع يعني التقاريُر عنه تواتَرت الذي التضاعف هذا فإن سنوات، عرش
أخذت إذا ذلك عن يرتفع الرقم أن (مع ١٠٠٠٠٠ كل من شخَصني أي املائة؛ يف ٠٫٠٠٢
أن يتَّضح وهكذا امُلعتاد). يف الهاتف من األقرَب تكون التي األذَن الُحسبان يف اإلحصائية
ممن املائة يف ٠٫٠٠١ لدى األورام نشوء يُسبب قد املحمول للهاتف املنتِظم االستخدام

املجموعة. تلك يف ١٠٠٠٠٠ كل من إضايف واحد شخص لدى أو يستخدمونها،
فهي ال، قطًعا املحمولة؟ الهواتف استخدام من أبناءها فيتشتينج ماريا ستمنع هل
وأن نهائية، ليست النتائج أن نبَّهت وقد بهم. االتصال وتستطيع مكانهم تعرف أن ل تُفضِّ
كما أكرب. عيِّنة دراسة عند تظهر قد تماًما مختلفة نتائج وأن النطاق، محدودة الدراسة
األدلة من املزيد ظهر كلما يبدو فيما تتضاءل الظاهرة املخاطر هذه ِمثل أن ذكرت أنها
البحث فريُق أصدر أن بالفعل حدث عاَمني، وبعد نطاًقا. أوسع َمسحية دراسات وأُجريت
— إنرتفون باسم ويُعَرف — املحمولة للهواتف الصحيَة التأثرياِت يدُرس كان الذي العاملي
التي الجديدة النتائج إىل يستند آخَر تقريًرا منه، جزءًا كارولينسكا بحث فريق وكان
ورم خطر زيادة عىل اآلن قائًما دليَل ال أْن فيه ووَرد أكرب. عيِّنة عىل دراسٌة عنها أسفَرت
لم السابقة الدراسة عن نتجت التي األدلة وأن املحمولة، الهواتف بسبب السمعي العصب

األكرب. الدراسة بدَّدتها ما وُرسعاَن مصادفة، محض إحصائية، صدفٍة سوى تُكن
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امُلتعلقة اإلحصائيات يف الواردة املئوية النِّسب يف واالنخفاضات االرتفاعات من الكثري
التي نفُسها املشكلُة تعرتيها قد املجاالت من غريها أو الحوادث أو الجرائم أو بالصحة
ترُد خطر ألي قياسية استجابًة االستجابة هذه نعترب أن يُمِكننا لذا نفُسه. الحلُّ لها
أحد بأن إعالمك يجري وعندما امُلتسابقني. الرجَلني بني كالفارق تخيَّلها التقارير؛ عنه
ما ولكن دائًما: اسأل حجًما، أو ا كمٍّ يفوقه أو بكثري، اآلخَر يتجاوز امُلتسابقني/الخِطَرين
أن ذلك من واألفضل االثنني. بني بالفارق بإخباري تكتِف ال األخرى؟ الخطورة درجة
من والتقليل — بالسليقة الناس يفعله ما وهو بحرصاألشخاص— املخاطر تقارير تلتزم
حثُّ يُمِكننا منها. بدًال الطبيعي التَّكرار واستخدام حد، أقىص إىل املئوية النِّسب استخدام
األشخاص عدد كم نسأل: أن جميًعا يُمِكننا وعندئٍذ ذلك، عىل حافة الصِّ صناعة القائمنيعىل

شخص؟ ١٠٠٠ أو شخص ١٠٠ كل من الخطر هذا عليهم يؤثِّر قد الذين اإلضافيِّني

األول عن يقلُّ ال فهو اآلخر، الوجه أما الاليقني. ُعملة وجَهي أحُد هي الخطورة أن غري
الشخيص. الطابع يف عنه يقلُّ ال كما لالرتباك، إثارًة

من بكفايتك تحظى ال ظ، التيقُّ دائم الكفاف، حدِّ عىل تعيش كادح ُمواطٌن أنك تخيَّل
تقلق، ال معطوب. سيَّارته إنذار َجهاُز اإلحساس عديَم شخًصا منك َمقُربة عىل وأنَّ النوم،
لم إن أنه تُقرر عندما معك نتَّفق أال علينا تحتَّم ولو حينئٍذ، شعورك سيكون كيف م نتفهَّ

بك. الخاص البيسبول َمرضب عن فستبحث الفور، عىل املشكلة يُحلَّ
تجِربتك من وتعلم السيارة، اقتحم َمن هناك أن الزاعق بصفريه اإلنذار جهاز يُخربك
عابرة. بخارية دراجٌة تُحِدثه الذي واالضطراب الرسقة بني يُفرق ال اإلنذار أن الطويلة
ما أما امُلستَحق، انتقامك تنفيذ عىل تحثُّك كإشارة تسمعها التي الصافرة تخيُّل يف وتبدأ

الزائفة. اإليجابية بالنتيجة يُسمى ما فهو حينئٍذ، اإلحصائي يسمعه
لكنها يجري، ا ُمهمٍّ شيئًا ثمة بأن تُخربك التي النتائج هي الزائفة اإليجابية النتائج
الحقيقة ألن الخطأ؛ سبيل عىل ولكن باإليجاب، النتائج وتأتَي ما، اختباٌر يتمَّ كأن مغلوطة.

الزائفة. اإليجابية النتائج إنتاج خطُر يصحبها االختبارات كل بالسلب. النتيجة أن
الزائفة. السلبية النتيجة أي اآلخر؛ االتجاه يف الخطأ خطر هو إضايف خطٌر وهناك
الحقيقة يف املفرتَض يكون عندما بالسلب النتيجة تأتَي أن هي الزائفة السلبية النتيجة
قد السيارة أن يشءٌ نومك من فيها يوِقظك لم ليلة بعد تستيقظ كأن باإليجاب. تأتَي أن

ينطلق. لم — السارق حظِّ لحسن — اإلنذار جهاز وأن قت. ُرسِ
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يف الواردة الرسطان بؤر السلبية؛ أو اإليجابية الزائفة للنتائج األنواع من العديُد هناك
ويف زائفة، إيجابية نتائُج األرجح عىل هي الصدفة مفهوَم فيه تناولنا الذي الثالث الفصل
ثم التحاليَل الناس يُجري حيث مشكلة، الزائفة النتائج هذه تَُعد تحديًدا الصحة مجال
التحاليل نتائج بعض لديهم. ليست بأنها أو معيَّنة حالًة لديهم بأن لتُخربهم النتائج تأتي
بنسبة موثوٌق «االختبار املئوية: بالنسبة التحليل دقة عن يُعربَّ ما عادًة خاطئة. تأتي هذه
عليهم يلتبس ما كثريًا — فحسب املرىض وليس — األطبَّاء أن ُوجد وقد املائة.» يف ٩٠

األشخاص. عىل تُركِّز بطريقٍة األمر يعنيه ما تفسرِي عند األمر
معهد يف واإلدراك التكيُّفي السلوك مركز مدير وهو نفس، عالم جايجرنزر جريد
يكون أن باحتمال يُخربوه أن األطباء من مجموعة من طلب وقد برلني. يف بالنك ماكس
الشعاعي (التصوير الفحص من يتبنيَّ عندما الثدي) (كرسطان ما حالٌة املرىض أحد لدى
٩٠ تبلُغ الحالة لديهن ن عمَّ الكشف يف الفحص دقة بأن علًما إيجابية، النتيجة أن للثدي)

املائة. يف ٩٣ الحالة لديهن ليست عمن الكشف يف ودقته املائة، يف
املجموعة من املائة يف ٠٫٨ بها يُصاب الحالة أن وهي ُمهمة، معلومًة وأضاف
بني من والخمسني. األربعني ُعمَري بني النساء من مجموعة وهن للفحص، الخاضعة
احتساب من اثننَي سوى يتمكَّن لم املعلومات، بهذه أمدَّهم الذين والعرشين األربعة األطباء
الصواب، من آَخران اثنان واقرتب بالفعل. باملرض املريضة إلصابة الصحيح االحتمال
يكون ما أبعَد كانوا بل فحسب، يُخطئوا فلم معظمهم أما الصحيحة. غري لألسباب ولكن

جميًعا. اآلخرين تُرِبك كما الخرباءَ املئوية النِّسُب أربكت فقد الصواب. عن
فإن املائة، يف ٩٠ بنسبة دقيًقا الفحص كون إىل نظًرا أنه منهم قليل عدٌد افرتض
لكن املائة، يف ٩٠ يبلُغ باملرض ُمصابًة الحالة كون احتمال أن تعني اإليجابية النتيجة
يف التباين هذا أصابك إن عليك لوم فال مريًضا، كنت «إذا جايجرنزر: علَّق تباينَت. اآلراء
َوفًقا تُجرى إيجابية فحوص عرشة كل من تسعة من أكثر أن والحقيقة بالقلق». اآلراء

ا. حقٍّ مريضة تكون ال املريضة إن أي زائفة؛ إيجابيٌة هي امُلعطاة لالفرتاضات
بالتَّكرار أي مفهومة؛ برشية بطريقٍة ولكن أخرى، مرًة السؤال اقرأ السبب، ولفهم

الطبيعي.
االختبار نتيجة لكن بالرسطان، منهن ثماٍن تُصاب املعتاد، يف امرأة. ١٠٠٠ تخيَّل
واحدة نتيجًة إن أي حاالت؛ ٧ يف إيجابيًة تأتي ُمطَلقة وليست نسبية بدقٍة يتَّسم الذي
أن تذكَّر لكن بالرسطان، ُمصابة غريُ ٩٩٢ عددها البالغ الباقية الحاالت خاطئة. تكون
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منهن ٧٠ نحو أيًضا. الحاالت هذه إىل بالنسبة الكايف بالقدر دقيًقا يكون ال قد االختبار
أتت النسوة هؤالء إن أي الزائفة؛ اإليجابية النتائج وهي أيًضا. إيجابية نتائُجهن تأتي

خاطئة. ولكنها إيجابية، نتائجهن
امُلجَمل يف إيجابية نتيجة ٧٧ نحو هناك سيكون أنه بسهولٍة نُدرك أن اآلن يُمِكننا
ستكون فقط النتائج هذه من ٧ نحو ولكن مًعا)، والزائفة الصحيحة اإليجابية (النتائج
احتماُل يَُعد إيجابية، فحصها نتيجة جاءت امرأة أي إىل بالنسبة أنه يعني وهذا دقيقة.

األطباء. معظم ظنَّ كما ُمرتفًعا وليس ُمنخفًضا، دقيقًة النتيجة كون
النفيس، األذى تشمل فهي اإلطالق؛ عىل هيِّنًة ليست ذلك تَِبعات أن جايجرنزر ح يُوضِّ
من قلة إىل بالنسبة تصل وقد والخزعات، الفحوص، من املزيد وإجراء املالية، والتكلفة
التبعات هذه بعض إن جايجرنزر يقول داٍع. بدون الثدي استئصال إىل الَعِثر الحظ ذوات
٩٠ بنسبة «دقيق الحقيقة يف هو الذي االختبار يقينية يف الزائفة الثقة إىل تُعزى األقل عىل
خطأ باحتمالية إعالمهنَّ مع اإليجابية، بالنتائج املريضات إبالغ تم إذا األقل.» عىل املائة يف
بالنِّسب، الحديث من بدًال األشخاص إحصاء خالل من يتحقق قد ما وهو النتائج، هذه
أحد الزائفة؟ الثقة هذه تتولَّد كيف ولكن األقل. عىل النفيس األذى بعض ذلك يُقلِّل فقد

لإلحصاء. البرشي الَحدس مع تتماىش ال املستخَدمة األرقام أن األسباب
— بالدقة تتَّسم ما كثريًا التي — األرقام لكن الحياة. حقائق من حقيقٌة اليقني انعدام
ينبغي التي املبادئ من عليها. ينطبق ال هذا اليقني انعدام أن لو كما أحيانًا تُستخدم
بَلَغت إذا حتى عليها. يؤخذ عيبًا ذلك وليس يقينية، غريُ األرقام من الكثري أن ترسيخها
وملا اليقني. عدم من تتوقعه مما أكرب قدٍر عىل تنطوي قد فإنها املائة، يف ٩٠ الدقة نسبة
الذي اإلنساني فالدرس تجاِربنا، من ذلك نعلم أننا إىل ونظًرا يقينية، غريَ الحياة كانت
تُوضح قد فاألرقام القاعدة. هذه عن األرقام تشذَّ أن ع نتوقَّ أال هو ذلك من نتعلمه أن يجب
عليه. التغلب عن عاجزًة تِقف لكنها الصحيح، النحو عىل استُخدمت إذا اليقني انعدام

نقيضها، من نُحدَّ أن علينا لألمور، امُلفِرط التفسري عادة من الحدَّ حاولنا أن وبعد
الفائدة، عديمة أنها يعني ال للخطأ ُعرضًة األرقام فَكوُن األرقام. كلِّ تجاهل إىل امليل وهو
األقل، عىل االحتماالت يُقلِّل فهو ُمجٍد. غري الفحص أن يعني ال زائفًة النتائج معظم وكوُن
فحوصهن نتائج جاءت فمن املائة. يف ٩٠ تُقاِرب يقني من نسبًة ق يُحقِّ لم وإن حتى
احتمال لكن بالفعل، الثدي برسطان ُمصابات يكنَّ أن ح املرجَّ غري من يَزل لم إيجابية
نتائُج جاءت من أما للفحص. يخضعَن أن قبل عليه كان مما قليًال أكربُ ُمصاباٍت كونهنَّ
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قبل عليه كان مما أقلَّ باملرض ُمصاباٍت كونهن احتماُل أصبح فقد سلبية، تحاليلهن
للفحص. خضوعهن

نطاق تُضيِّق لكنها يقني، أي تُعطي ال واألرقام امُلطَلق، الجهل يعني ال اليقني انعدام
يف األمور نضع أن علينا لكن عظيم. إنجاٌز هو بمصرينا الجزئي التنبؤ وهذا جهلنا.
سواءٌ الصحيح، النحو عىل الخطورة درجة مع نتعامل أن علينا أن كما الصحيح، ِنصابها
الحكم إىل لنا توصُّ احتمال بأن الوافرة األدلَّة وتُفيد تُكن. لم أم حة مرجَّ الخطورة أكانت
يفعل كما األشخاص، وعدَّ الطبيعيَّ التَّكرار استخدمنا إذا يزداد األمور هذه عىل الصحيح
صحيًحا ما رقٌم يكون أن عامٍّ بوجٍه املهمُّ ليس املئوية. النِّسب استخدام من بدًال الناس،
األرقام كانت إذا ما نعرف أن املهمَّ لكن خاطئة)، األرقام تكون ما (وغالبًا خاطئًا أو
أن اإلحصائيِّني بني عليها املتعاَرف املمارسات من ُمضلِّلة. تجعلها التي للدرجة خاطئًة
اتجاه حتى نعرف ال قد أننا من الرغم عىل رونه، يتصوَّ الذي أرقامهم خطأ مدى يذُكروا
ِفعله يُمِكننا ما أفضل منه. أصغَر أم الواقع من أكربَ األرقام كانت إذا ما أي األرقام؛ خطأ
وهو املحتمل، الخطأ لحجم تقدير وضُع هو سيئًا الرقم كون احتمال من عَمليٍّا لالحتياط
وقوع من املائة يف ٩٥ بنسبة ن نتيقَّ أن قبل التقديرات نطاق بتحديد عادًة يجري ما
حتى أنه من الرغم عىل الثقة). بفاصل يُعَرف ما (وهو النطاق هذا يف الصحيحة اإلجابة
هذا ويف املائة. يف ٥ ِنسبتُه خطأ احتمال هناك فسيظلُّ املائة، يف ٩٥ الثقة فاصل كان إذا
هناك بأن إلعالمك األخبار وقت يتَّسع ال غالبًا كثريًا. اإلعالم يتجاهله التحفظ من نوٌع
جيء التقديرات هذه من واحد إال هو ما املذكور وأن املحتملة، التقديرات من واسًعا نطاًقا
بذلك إعالمك أن األخبار عىل القائمون يعتقد ال وربما املنتَصف، من قريبة نقطٍة من به
وغريَ بكثرٍي الواقع عن بعيًدا الرقم كان إذا ما نعرف ال الحاالت نصف يف فإننا لذا مهم.

قويٍّا. اعتقاًدا صوابه يُعتقد رقٌم أنه أم أحد، بثقة جدير
يعرفون اإلحصائيِّني لكنَّ أرقام، إىل العالم وتحويل امُلِخل باإليجاز اإلحصائيِّني نتَّهم
أسوأ نُماِرس من — نحن — أننا والحقيقة للخطأ. وقابلة تقديرية أرقامهم أن جيًدا
ف يترصَّ صحفي أي مطَلًقا. يقينًا تُعطينا األرقام بأن تظاَهرنا كلما امُلِخل اإليجاز أشكال
الشك، مدى تقديم من بدًال واحد رقٍم بتقديم ويكتفي مهم غريُ الاليقني نطاق أن لو كما
فيها. يتورَّط أن ذاته يحرتُم إحصائي أيُّ يستنكف حمقاء مضلِّلة نتيجة إنتاج يف يُسهم
يتَّسم ما وعادًة اليقني. إلنتاج وليس وفهمه، اليقني عدم ملواكبة محاولٌة هو اإلحصاء علم

للمثل. استعداًدا أكثر نكون أن وعلينا بالشك، اإلقرار يف بالرصاحة اإلحصاء علم
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الدقة؟» بهذه الجزُم يمكنهم «كيف وتتساءل: ما رقٍم يف تُفكر يوًما نفسك وجدَت إذا
ذكروه ما يكون أال ح املرجَّ من وأن الجزم، يستطيعون ال األرجح عىل أنَّهم اإلجابة أن فاعلم
أن الحق وقٍت يف حدث وإذا اإليجاز. لصالح الشكوك كل تغاىضعن تقريرهم لكن دقيًقا،
نفًعا. الشكوك هذه معنى يف البحث يُجدَي أن ح املرجَّ فمن التقرير، من الشكوك نضَحت
بيشءٍ تُخربنا قد لكنها يشء، بكل تُخربنا ولن كالعرَّافني ليست األرقام أن قِبلنا إذا
تُشبع ال قد األرجح. مصرينا عن الكشف عىل َمهولة بقدرٍة تحتفظ عندئٍذ فإنها ما،
تناول تأثري تقريبيٍّا نعرف أن عىل قدرتنا لكن احتياجاتنا، من الكثري األرقام تقديم طريقة
— ذاتها حدِّ يف — الثدي برسطان اإلصابة احتمال عىل بانتظام الكحولية املرشوبات
بها تتأثَّر التي األخرى الحياتية املؤثِّرات كل بني من الكحوليات تأثري وإفراد ُمذهلة.
لتحليل عمالقة عملياٌت هي ذلك من تمكن التي الطبية وامُلسوح عظيمة، مهمٌة صحتنا
استخداًما البيانات هذه نستخدم أال الفاضح من الجهود، هذه كلِّ بَذل وبعد البيانات.

ظ. بتحفُّ قالته ولو األرقام، تقوله ما إىل نستمع وأال صحيًحا
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الرشبمنخرطوم نات: العيِّ أخذ
احلريق إطفاء

كثرية فمئاٌت كامل. بشكٍل تتمُّ ال الحقيقة يف فهي األحيان. أغلب يف خادعة عمليٌة العدُّ
نحٍو عىل وذلك وجه، أكمل عىل وظيفتها تؤدي ال يوم كلَّ وتُبَث تُطبَع التي األرقام من

روتيني.
قليلني لكنَّ إليها. التوصُل تم كيف نعرف أن أوًال علينا األرقام، هذه قيمة ولِنعرَف
االقتصاد حجم ِمثل منها املهمة حتى األرقام، إىل التوصُل يمكن كيف يعرفون َمن هم
اململكة وإنتاجية والسياحة، السفر وتدفقات الرشكات، تُحققه الذي والربح التجارة، أو
عدد ِمثل للجدل امُلثرية األرقام عن فضًال … التوظيف ومستوى التضخم، ومعدل املتحدة،
وغري املهاجرين، وأعداد املكتَسبة/اإليدز، املناعة نقص مرض وحاالت العراق، حرب قتىل

ذلك.
بدًال للواقع. دقيًقا حًرصا تَُعد ال لكنها لألخبار، الخام املادة هي األرقام هذه تقلُّبات
العدد يف تُرضب ثم الباقَي، تُمثل أنها بافرتاض املفردات، من القليل إال يُحىص ال ذلك، من

بأكمله. البلد يُناسب الذي
كقطرة شاعٌر يُصورها قد اإلحصائيات، من املاليني أساس وهي العيِّنة، هي هذه
التي القليلة املفردات لكن فيها. تنعكس أن نأُمل بل كله، العالم صورُة فيها تنعكس مياه
ينبغي مفردات أي كلُّه؛ امَلسعى فشل وإال كلَّها الفئة تعكس أن يجب إحصاؤها يجري
وال َمعيبة، املرآُة وأصبحت ُمنحازة، النتيجة خرَجت االختيار أسأت إذا إذَن؟ إحصاؤها

واقتصادنا. بلدنا وعن عنا الرئيسية الحقائق من الكثري يف الخطأ إال يتضاعف
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املصافحة، ممنوع األبواب، َمقابض ملس ممنوع قبيل: من رصيحة تحذيرات تداُول تم
وأماكَن املرض تُظِهر ُمقبضة صور وانتَرشت أخرى، ثم مرًة، يَديك افرك الخروج، ممنوع

ُمرِعبة. مستوياٍت إىل األرقاُم ووصلت امُلقَفلة. املستشفيات وعنابر املهجورة العمل
الصحف. صفحات — ِذكُره أو — القيءُ ولطَّخ الربيطانية، اإلعالم وسائَل الوباء عمَّ
معظم أن لدرجة الشدة من وكانت تيليجراف»، «دييل صحيفة يف مرة ألول الحالة لُوِحظت
الفظيعة الصور منها فطفَحت قليلة، أيام غضون يف لها استسلَمت واملحطات الصحف

نفُسها.
بقوة الوباء طالهم َمن يُنصح أن واحد؛ عالٌج إال يوجد ال العصيبة، الظروف هذه ويف
التساؤل بات وهكذا يفعل، لم منهم أحًدا أن والغريب بياناتهم. مصادر من قوا يتحقَّ بأن
اهتماًما. يلقى يكاد ال تافًها شأنًا حقيقي لوباءٍ يتعرض نفُسه الجمهور كان إذا ما حول
وكان النورو، فريوس عدوى هو املرض وكان ،٢٠٠٧-٢٠٠٨ شتاء يف ذلك كان
الناس من صادًما عدًدا أن وبدا الشتوي، القيء أو الشتوية األنفلونزا باسم أيًضا يُعرف
وذكَرت ماليني. ٣ بَلغ العدد أن تيليجراف» «دييل صحيفة ذكَرت له. ضحيًة وَقعوا قد
املرءُ يتخيَّل وقد ماليني. ٤ «صن» صحيفة وقالت ماليني. ٣٫٥ إكسربس» «دييل صحيفة
كانوا الورق مسانَد يحملون الذين املوظَّفني من كبريًا عدًدا أن الصادمة األرقام هذه من

يتقيَّئون. من عدد لوا ليُسجِّ املياه دورات نوافذ عىل يِقفون
لم إذ األشكال. من سليم شكل بأي إحصاؤه يجِر لم الحاالت عدد أن الواضح ومن
أُكِّدت التي الحاالت عدد أن كما القليلون. إال النورو بفريوس امُلصابني من لألطباء ه يتوجَّ
بضعة يف له» عالج ال «الذي النورو فريوس أعراض تزول أقل. كان امَلعميل بالفحص
لم وبالفعل بالفريوس، أُصيبوا من عدَد يعرف أن أحٍد بمقدوِر يُكن لم الحقيقة، ويف أيام.
استقرائي تقدير خالل من ُمقِلقة إجمالية أرقاٍم إىل لوا توصَّ لكنهم ذلك، من أحٌد يتمكَّن

واحدة. عيِّنٍة إىل استند
فمن ولذا املجتمع. لباقي ممثِّلة تَُعد لكي يكفي بما كبريًة العيِّنات تكون أن يجب
سبيل عىل واحد فرٍد من عيِّنة إىل استناًدا االستقرائيَّ التقدير يُجري قد أحَد ال أن املؤكَّد
عن البيانات من ُمتاًحا كان ما كلُّ هي التي — العيِّنة أن فالحقيقة حالتنا، يف أما املثال.
ونوفمرب أكتوبر يف حدثت حالٍة ٢٠٠٠ من تتكون كانت — النورو فريوس انتشار معدل
حالة ماليني ٤ أو ماليني ٣ وجود استنتاج َمعمليٍّا. تأكيدها وتم ٢٠٠٧ عام من وديسمرب
لة مسجَّ حالة كل ُمقابل أنه أفادت اإلعالم وسائل لكن كبرية، قفزًة يَُعد حالة ٢٠٠٠ من
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الصحة. حماية وكالة من عليه حَصلُت رقم وهو املجتمع، يف أخرى حالة ١٥٠٠ توجد
ماليني. ٣ = ١٥٠٠ × مؤكَّدة حالة ٢٠٠٠ الظاهر: يف واضحًة الحسابات جعل وهذا

الحاالت نسبة إن وقالت الحذر، ي توخِّ عىل أيًضا حثَّت الصحة حماية وكالة لكن
األسباب؛ من لعدد تغيري أيُّ عليها يطرأ وقد حرفيٍّا، تُفهم أال ينبغي اإلجمايل إىل املؤكَّدة
ه للتوجُّ الناس استعداد درجة أيًضا تتغري وقد التشخيص. تقنيات حساسية زيادة منها
ولكنَّنا البداية، من بها موثوق غري ١:١٥٠٠ فنسبة إذَن املرض. هذا لعالج األطباء إىل

اآلتية. السطور يف بها الوثوق يمكن ال مًدى أي إىل سنعرف
١٩٩٣ عاَمي بني أُجريَت التي املعدية امِلعوية األمراض بدراسة يُعَرف فيما األمر بدأ
يُدرك حيث عادًة. يُعلنونه فيما الحذَر عليها القائمون ى يتوخَّ الدراسات وهذه و١٩٩٦.
وأن مجتمع، أي يف يجدونها التي األرقام يف الشك من كبريًا قدًرا هناك أن الباحثون
بفواصل األرقام ويُحيطون آخر. إىل وقت ومن آخر إىل مكان من تختلف قد األرقام هذه
الثقة فواصُل تهدف املصطلح، يُوحي وكما السابق. الفصل يف إليها تطرَّقنا التي الثقة
األرقام من أنه أم فيه، ثقتَهم يَضعوا أن يمكن مما الرقم كان إذا بما اإليحاء إىل هذه
كلما الثقة فواصل أن هي العامة والقاعدة الصواب. من حتى تقرتب أن يف نثق ال التي
أكثر الرقم أن عىل دلَّت ضاقت وكلما أكرب، بدرجٍة به مشكوك الرقم أن بيَّنَت اتَّسَعت

ِمصداقية.
إجمالية. حالٍة ١٥٠٠ «نحو» تُساوي لة مسجَّ حالة كلَّ أن كان التقدير أن تذكَّر
الخاصة الثقة فواصل اتساُع كان كم الرقم؟ سبَقت التي هذه «نحو» كلمة عن فماذا
يف جاء الصحيح، الرقم عىل الوقوف من املائة يف ٩٥ بنسبة ن للتيقُّ النورو؟ بفريوس
١٤٠ من أكثر تُساوي ال قد معمليٍّا ُمثبَتة واحدًة حالًة أن املعدية امِلعوية األمراض دراسة
الاليقني! من درجة من لها يا حالة. ١٧٠٠٠ إىل يصل ما تُساوي وقد … املجتمع يف حالة
يكون قد ،٢٠٠٧ شتاء يف امَلعمل يف املثبَتة حالٍة األلَفي ُمقابل أنه تعني األرقام هذه
من (أكثر حالة مليون و٣٤ حالة ٢٨٠٠٠٠ بني ما املجتمع يف املوجودة الحاالت عدُد
تكون أن املائة يف ٥ ِنسبتُه احتمال إىل باإلضافة هذا املتحدة)، اململكة سكان إجمايل نصف
عىل القائمون ذكر االتِّساع. الشديد النطاق ذاِت التقديرات هذه خارج الحقيقية القيمة
ميديكال «بريتيش دورية بأسلوب إليها لوا توصَّ التي النتائج ِذكر َمعِرض يف الدراسة
النسبة.» هذه يف اإلحصائي الاليقني من عالية درجٌة هناك «كانت ظ: املتحفِّ جورنال»
الحاالت عدد أن هو وجيه لسبٍب وذلك فكرة. أدنى لديهم تُكن لم أوضح: بأسلوٍب ولنُقلها
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العيِّنة وهو النورو، بفريوس إصابتهم ثبتت َمن عدد أي الدراسة، تلك يف َمعمليٍّا املؤكَّدة
.١ … الحقيقة يف كان ١:١٥٠٠ نسبة حساُب إليها استند التي

األلَفي أرباع ثالثة أن واألنكى الصواب. عن البُعد كلَّ البعيدة األرقام من هذا كان
عنابر يف كانوا ملرىض كانت ٢٠٠٧ عام شتاء انترش الذي «الوباء» يف لة املسجَّ حالٍة
األشخاص مجموعة بني بسهولة ينترش املرض أن يُعرف حيث بالفعل، املستشفيات
العالم يف تُقابلها لم ربما الحاالت هذه إن أي امُلغَلق. امُلحيط ذلك يف نسبيٍّا املستقرِّين
أحد يف مرىض عرشُة أُصيب فإذا ُوِجدت. إن الحاالت، من قليلة حفنٍة سوى الخارجي
أخرى جديدة حالة ١٥٠٠٠ هناك أن ذلك يعني فهل الفريوس، بهذا املستشفيات عنابر
العنرب. يف املوجودة العرش الحاالت هذه غري هناك يكون ال قد أنه يعني ربما املجتمع؟ يف
تماًما، اختفى قد وباء وجود عن الحديث كان ٢٠٠٨ عام من يناير منتَصف قبل
إىل الجديدة الحاالت عدد وصول (كان الحاالت عدد يف الظاهري االرتفاع ر تبخَّ حيث
مقارنًة الحاالت لعدد تضاعًفا يُمثل ٢٠٠٧ عام من األخرية الثالثة األشُهر يف حالة ٢٠٠٠
لة، املسجَّ الحاالت عدد ضعُف الواقع يف هناك يُكن لم لكن السابق، العام من نفِسها باملدة
الفصل حاالت عدد إجمايلَّ أن يعني مما ذلك؛ قبل ومَضت جاءت قد الذروة كانت فقد
الُكربى املشكلة من كثريًا يُغريِّ ال ذلك كل لكن األخرى). الفصول عن كثريًا يختلف لم
وليس السكان، بباقي العيِّنة عالقة عن للغاية طفيفة فكرٌة إال لدينا ليس أننا وهي —
القطع يمكننا فال ولذا العالقة؛ هذه عىل يطرأ الذي التغري عن اإلطالق عىل فكرة أي لدينا
الحاالت من كاسح ٌل شالَّ هناك كان إذا بما — األكيدة لألدلة آخر مصدر غياب يف —

منها. قليلة حفنٌة أم املرضية،

املوضوعات بعض لكن العيِّنات، عىل تعتمد التي املوضوعات من يَُعد ال القيء أن الغالب
كانت املثال، سبيل عىل العيِّنات. عىل تعتمد مداه يبلُغ حتى حولها الجدُل يحتدم التي
ُروجعت إذ ر؛ والتندُّ للسخرية مادة ٢٠٠٧ عام صيف يف بريطانيا يف الهجرة إحصائيات
الصحفيون ُصِدم فقد السابقة. املرة من أعىل النتيجة كانت مرة كل ويف مرَّات، عدَة
لم (ب) دقيقة، غري (أ) كانت اإلحصائيات أن ملعرفة الجماهري من بعٌض وربما والساسة

عليها. ِبناءً االستقرائي التقدير وإجراء عيِّنة بأخذ أُنِتجت بل جمعها، يجِر
قصرية جولٍة يف إلينا انضمَّ السبب، وملعرفة ُمفاجأة. األمَرين أي يف يكون أال ينبغي
البحر عابري إحصائيات إنتاج خطُّ يبدأ حيث وإيابًا، ذَهابًا اإلنجليزية القناة فيها سنجتاز
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هي وظيفتهم الباكر. الصباح برد يف دوفر رصيف عىل املجتمعني املسئولني من بمجموعة
الستنتاجاٍت بذرًة سيكون الورق عىل يكتبونه فما األشياء؛ من الكثري عليها ويعتمد العد،
لكي الُعمال من املزيد إىل بحاجة أننا بعضهم يرى آخرون، أشخاٌص إليها سيَصل جريئة
يُعدُّون إنهم الربيطانية. الحياة أسلوب يُهدِّد هذا أن آخرون يرى حني يف بريطانيا، تزدهَر

منهم. عيِّنات يأخذون األحرى عىل أو املهاجرين،
الوحيد الرقم هو الحدود عىل اإلحصاء مسئويل عن يعرفونه أو الجمهور يسمعه ما كل
١٨٠٠٠٠ نحو املهاجرين عدد صايف كان ٢٠٠٥ يف الصحف؛ عناوين إىل يصل الذي
عن التفاصيل بعُض ذلك إىل تُضاف األحيان بعض ويف اليوم. يف ٥٠٠ نحو أي شخص،
ذلك. إىل وما أطفاًال، يَُعولون أم ُعزابًا كانوا إذا وما وأعمارهم، منه، جاءوا الذي املكان

العملية حقيقَة يوميٍّا للمسافرين الدويل املسح مسئولو يرى أخرى، ناحيٍة ومن
واملواءمات. التقريب عىل االعتماد وهي أال األرقام، هذه إنتاج يف امُلتبعة ظاهريٍّا البسيطة
يأخذون ال أنهم واألهم املسافرين. خاصًة الناس، تشكيل سهولة مدى جيًدا يعرفون فُهنا

منهم. ا جدٍّ صغرية عينًة إال
الرمادي اللوُن عليه يغلب يوٍم يف للبحر العابرين املهاجرين إحصائية إنتاج يبدأ
بني بنشاٍط القناة عبور يف دة موحَّ زرقاء بُسرتاٍت املتَِّشحون املسح ِفرق أفراُد فيه يَرشع
استحمام أماكن إىل الجمركية الرسوم من اإلعفاء مكتب من وينتقلون العبارات، ركاب
التعقيد الشديدة للتفاصيل ر تصوُّ إىل ل للتوصُّ الجهد ُقصارى باذلني الشاحنات، سائقي
أنه يف املشكلة وتكُمن ذلك. إىل تدعوهم التي واألسباب للحدود األشخاص عبور لكيفية
بال يُغادرونها أو فيها لالستقرار البالد إىل يَِفدون املسافرون كان إذا ما معرفة سبيل يف
امُلعفاة الكحوليات لرشاء رحلة يف خَرجوا أو إجازة، لقضاء إليها َقِدموا أو للرجعة، نيَّة
يف ويختمونه كاليه من يبَدءونه الدراسة سنوات بني يفصل عاٍم لتمضيِة أو الرضائب، من
امُلرتحلني الناس فحشوُد وهكذا مبارشًة. ذلك عن لسؤالهم بديل أي ر تصوُّ يصُعب ريو،
الزواج أو للعمل طلبًا أو القديمة، من هربًا أو جديدة حياٍة عن بحثًا العالم، أرجاء بني
عقوًال أو بريطانيا كاهل ليُثِقل أتى عبئًا باعتبارهم إليهم نظرَت وسواءٌ امُلريح، التقاعد أو
يتلكَّئون وهم — بالبحر السفر اختيارهم حال — ت جالَّ السِّ يف يُقيَّدون منها، بت ترسَّ فذَّة

املياه. دورات يقصدون أو الكرواسون، يَلُوكون أو البيع، ماكينات من بالُقرب
نعم، القطني! البنطال ترتدي من يا أنت صاح! «يا املسئولني: أحُد يُنادي فقد
البرش هجرة اتجاهات يستكشفون وهكذا سفرك؟» ِوجهة ما النجاة! قارب بجوار الواقف

طموحاتهم. ومسارات
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ذلك من أصعَب تكون قد املهمة ألن فقط ليس النحو، هذا عىل األمر يجري ال وقد
لإلجابة أحد يُضطرُّ ال إذ — لهم ُسلطة ال للمسافرين الدويل املسح ِفرق فأعضاء كثريًا.
لهم صَلَحت ملا وإال حد، أقىص إىل التهذيب باعتبارات يلتزمون أنهم كما — أسئلتهم عن
ال فالوقت عليهم، األسئلة وطرح الجميع إحصاء يُمكنهم ال ذلك، عىل وعالوًة الوظيفة. هذه
عشوائيٍّا االختيار يكون أن ويُراعون املسافرين، من عيِّنات يأخذون فإنهم لذا لذلك؛ يكفي
أحدهم عزوبية بانتهاء يحتفلون شخًصا عرشين عىل الرتكيز خطر لتَاليف امُلستطاع؛ بقدر

ِمثلهم. يفعلون السفينة متن عىل من كلَّ أن استنتاج ثم — مثًال — الرشاب بمعاقرة
ِعدَّة ويف الدَرج، من مجموعات ثماني أعىل املسئولون يِقف بقليل، املغادرة فَقبْل لذا
ويكتبون السفينة، متن إىل املسافرون يتقاطُر بينما السفينة سطح إىل تؤدِّي َمصاعد
الظهر، حقائب يحملون َمن الرُّكاب فمن ِملف، يف املسافرين من تسعة كل لعارش وصًفا
الحًقا يَِجدوهم أن آِملني االكرتاث، عدم عليهم يبدو ومن الِبذْالت، وُمرتُدو الالجئون، ومنهم
عليه: مكتوبًا قميًصا يرتدي ُملتٍح، طويل، رجل مثًال: يكتبون حيث بِرفق. الستجوابهم
من فليس الحًقا، عليه العثور يسُهل الشخص هذا واقفني». ذلك يفعلون األمواج «راكبو

األحيان. بعض يف األمور يُعطل املالبس فتغيري مالبسه؛ يُغريِّ أن املحتمل
املخيَّم إىل طريقهم يف السفينة متن إىل افة الكشَّ ِفتيان من مئات بضع صِعد عندما
لون هي بينهم للتفريق امُلثىل الوسيلة أن افرتاض إىل املسح فريق اطمأنَّ العاملي، الكشفي
جديدًة حلقاٍت منهم كالٍّ منح الكشفي املخيَّم أن الحًقا تبنيَّ حتى افة، الكشَّ منديل حلقة
نفِسه املكان من وعائدين نفِسه املكان إىل متَِّجهني جميًعا الِفتية كوُن يُعِفهم لم ُمتطابقة.
ُمرتبًطا ِمهنيٍّا خطًرا افة الكشَّ حلقات عدِّ من اإلرهاق خطر ويَُعد بالسؤال. التزامهم من

اإلحصائيات. أنواع بكل
ل املسجَّ الوصف عىل ُمعتمًدا املسح فريق ويَرشع رحلتها، يف العبارة تنطلق

باإلنجليزية. الناطقني من جميًعا يكونوا أن آِملني طرائدهم، تتبُّع يف للمسافرين،
بزخارف مزيَّنًة حمراءَ جونلًة ترتدي الحجم كبرية سيدٍة عن «أبحث أحدهم: يقول
الجني رشاب تطلب املرشب عىل الجالسة هي؛ تلك أن أعتقد أزرق. ووشاًحا بيزيل

والحامض.»
أنا «معذرًة، األدب: بمنتهى محارصتها إىل املسئول فيَهرع الطريدة، عىل يُعثَر وهكذا

أسئلة؟» بضعة عن باإلجابة التكرُم يمكنك هل للمسافرين. دوليٍّا مسًحا أُجري
عزيزي.» يا مشغولة أنا «كال، فتقول: ِكياسًة أقلَّ تكون ربما أو تأكيد.» «بكل فرتد:
املائة يف ٧ نحو املدينة. يف البارزات امُلموالت إحدى هجرة خرب التدوين من يفلت وهكذا
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البالد إىل املجيءَ نيَّتهم عن برصاحة البعض يُفصح حني يف اإلجابة. يرفضون الناس من
تتعلق ألسباٍب أشُهر، ثالثة بعد فيَهُربون رأيهم، ون يُغريِّ ثم األبد، إىل عنها الرحيَل أو

الطعام. أو بالطقس
العام، يف شخص ألف ٣٠٠ نحو مع حواراٍت للمسافرين الدويل املسح ِفَرق تُجري
هؤالء من َسبعمائة أو ِستمائة كان ،٢٠٠٥ عام ويف املطارات. يف أو فن السُّ متن عىل
املهاجرين قات تدفُّ إجمايل تقديُر خاللها من يُمِكن ضئيلة نسبٌة وهي ُمهاجرين، املسافرين
املسح بيانات تدعيُم مؤخًرا بدأ قد أنه (رغم الناس من اآلالف أو باملئات االتجاَهني يف
لتحديد خصوًصا مًة مصمَّ وجاتويك هيثرو مطاَري يف تُجرى إضافية بُمسوٍح الروتيني
لسان عىل منه» يُرجى أمَل وال كاٍف «غري بأنه النظام هذا ُوصف وقد املهاجرين). ُهويَّة
سببًا يَمِلك الذي الفائدة أسعار وضع عن املسئول — إنجلرتا بنك ُمحافظ كينج، مريفني

العمل. قوة حجم معرفة يف للرغبة قويٍّا
عام من نوفمرب ففي الضحك. يُثري حدٍّ إىل َمعيبة العينة تكون أيًضا املطارات ويف
وصول رغم بأنه للِخزانة املختارة اللجنة إىل كينج مريفني قدَّمها التي األدلة أفادت ،٢٠٠٦
حدٍّ إىل ُمنخفضًة التقديرات كانت فقد ذروتها، إىل الرشقية أوروبا يف الهجرة معدَّالت
سواءٌ الهجرة، أعداد لقياس يكفي بما دقيقة طريقٌة لدينا «ليست قال: حيث ُمدهش،

الصافية.» أو اإلجمالية
كان وبولندا املتحدة اململكة بني الرُّكاب ِرحالت عدد أن أعتقد ،٢٠٠٣ «يف وأضاف:
٥١٥٠٠٠) تقريبًا الرِّحالت هذه كل وكانت االتجاَهني. يف وذلك رحلة. ٥١٦٠٠٠ نحو
عدد ارتفع التالينَي العاَمني وخالل مانشسرت. أو هيثرو أو جاتويك إىل متجهًة رحلة)
رحلة. مليون ١٫٨ إىل رحلة ٥١٦٠٠٠ من وبولندا املتحدة اململكة بني الرُّكاب ِرحالت
وجاتويك هيثرو غري مطارات إىل متجهًة تقريبًا اإلضافية الرحالت هذه كلُّ وكانت
هيئة استبيانات يُوزِّعون الذين األشخاص معظم ألن ا؟ مهمٍّ ذلك يَُعد ملاذا ومانشسرت.
وأضاف ومانشسرت.» وجاتويك هيثرو مطارات يف يرتكَّزون كانوا للمسافرين الدويل املسح
خطوط عىل املسافرين عدد كان ومانشسرت، وجاتويك هيثرو خارج أنه كينج السيد
ُمهاجر أنا «نعم، الدوليِّني: املسافرين مسح يف رصاحًة «قالوا الذين ٢٠٠٥ يف الطريان

شخًصا.» ٧٩ املتحدة» اململكة إىل وافٌد
فيها يُعاني التي مقاومتها تصُعب التي الصورة يتخيَّل أن إال ذلك إزاء املرءَ يَسُع ال
الشخصية — هولو السيد أفاعيل من مطوَّلة نسخٍة من للمسافرين الدويل املسح مسئولو

131



الوهمي النمر

يف االتجاهات أحد يف املسافرين إحصاء عىل القائمون ينُظر حيث — الشهرية السينمائية
هذا ُع توقُّ عليهم كان إذا بما للجزم اآلن مجال وال ورائهم. من شخص مليون يتسلَّل حنِي
االتجاهاُت تُحيل كيف بِجالءٍ لنا يُظِهر حدث ما لكن ال، أم املسافرين ق تدفُّ نمط يف التغري

التقاعد. إىل القديمَة العيِّناِت الجديدة
االحرتام كامل مع إنه، بل دقيًقا، وليس علًما، ليس الِفعيل. العالم يف اإلحصاء هو هذا
شيئًا تجد أن الظن وأغلب البيانات، جمع طريقة دارسة يف ق تعمُّ عبث. يُمارسونه، ملن
وهامش الشخصية، واألحكام والحظ، البرشيَّني، واالرتباك الفوىض ما؛ حدٍّ إىل للقلق ُمثريًا
اآلمال تعليق ثم الفعيل، اإلجمايل من عيِّنة بأخذ االكتفاء عند الدوام عىل قائًما يظلُّ خطأ
القائمني ضمري كان مهما يتخطَّاها. ما عىل بساطة بكل وتعميمها العيِّنة هذه عىل
معظم يف وذلك دائًما، اإلحصاء صعَب إحصاؤه يتم الذي اليشء يظلُّ يِقًظا، باإلحصاء
أن يمكن ال بل حقيقيٍّا، اإلحصاء عملية صحَة افرتاضنا يكون أن ينُدر الحياة. مجاالت
يف هي األرقام خالل من العالم عىل سيطرتنا فإن ولذا الحاالت؛ أغلب يف حقيقيٍّا يكون

نظن. مما بكثري أضعُف الحقيقة
البيانات يَعتِور ما فرغم للوقت. َمْضيعة اإلحصاء أو العد عملية أن ذلك يعني وال
بدون دائًما ق يتحقَّ ال التطوير لكن تكفي، ال قد عدمها؛ من أفضل عادًة فهي عيوب، من
األرقام، هذه يف الكامن الاليقني نُدِرك أن هي األهم النقطة سبيله. يف باهظة ُكلفة بذْل
كم يُدِركون َمن هم قليلون التشكيك. من بدًال لها، الواجب بالحذر معها نتعامل وأن
ملوقع الرئيسية الصفحة إىل رسيعة نظرٌة تكفي عيِّنات. من تأتي العامة البيانات من
أو باالقتصاد متعلِّق يشء أي عن تحملها بيانات وأي اإلنرتنت، عىل الوطنية اإلحصائيات
ونكتشف العيِّنات، إىل معظُمه يستند املعلومات من ا كمٍّ لنكتشف املجتمع، أو السكان

شامل: حٍرص عىل اعتمدت التي هي إحصائيات من عليه مما فقط واحدًة أن أيًضا

فقد الفتَيات؛ أسماء يف كبريًا تغريًا العام لهذا األطفال أسماء إحصائياُت تُظهر
وظلَّت األوىل. الثالث املراتب يف جيسيكا إىل ا لينضمَّ وجريس أوليفيا اسما تقدَّم
كما شيوًعا، األكثر الِفتيان أسماء صدارة يف وجوشوا وتوماس جاك األسماء

املاضية. األعوام يف الحال كان

الحكومة إلنفاق التقديري الرقم شأن ذلك يف شأنها بالكامل، وتُحىص األسماء ل تُسجَّ
ما كلُّ يكون — مثًال السطور هذه كتابة يوم — عشوائي يوٍم يف ولكن وإيراداتها.
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— األساسية واالجتماعية االقتصادية اإلحصائيات من العرشات وهناك — ل مسجَّ هو
أو كالتضخم — الروتينية اإلحصائيات من الكثري عيِّنة حجم ويكون عيِّنة. عىل ُمعتمًدا
نحو أو أرسة، ٧٥٠٠٠ حواَيل — املثال سبيل عىل املنافع أو الرضائب يف التغريات تأثريات

املتحدة. اململكة يف لألَُرس الفعيل العدد من ١ / ٣٠٠٠
فهناك واحد، شخٍص حياة أحداِث إلحصاء ُعمًرا األمر يستغرق فقد ذلك. من مفرَّ وال
جهود كانت مهما عَمليٍّا. عدُّها يُمكن التي األشياء من والقليل لعدِّها، األشياء من الكثريُ
أخِذ بدون نفًعا تُجدَي أن يمكن ال ُمتعبة، أو ُمزعجة أو ُمكلفة ة املهمَّ الحقائق إحصاء
انتشارها مدى نعرف أن وعلينا كامنة، أخطاٌر لها العيِّنات أخذ عملية ولكن العيِّنات.

فيها. الخطأ يحُدث وكيف اليومية، لألرقام مصدًرا باعتبارها

البرش جماهري من تعاونًا أقلَّ القنافذ كانت وملا .٢٠٠١ عام للقنافذ الوطني اإلحصاء بدأ
طريقٍة من ما الربِّية، يف لالحتماء. دائًما رءوسها تخفض فإنها التَّعداد، عن العازفني
وتركيب موائلها، اقتحام أو ميتة، أو حيًة تجميعها غري القنافذ أعداد إلحصاء موثوقة

بالغرض. يفي ال ما وهو رقمها، تحمل أقدامها عىل حلقات
الصيد ُحراس نسأل أن يمكننا ذلك؟ عَرفنا فكيف تناُقص. يف القنافذ أعداد إن يُقال
— املايض العام يف قلَّت أم ازدادت هل أي — األخرية اآلونة يف منها رأوه ما عدِد عن
اإلجاباُت ستكون عندئٍذ للرأي. عامة استطالعاٍت يف نفَسها األسئلة نطرح أن ويمكننا

نفعل؟ فماذا املوضوعية، من أكرب بقدٍر تتَّسم بياناٍت نريد لكننا وقولية، ذاتيًة
قد الطريق. ثدييات مسح ليُصبح القنافذ مسح نطاق توسيع جرى ،٢٠٠٢ عام
املسح يجري رديء. بحلٍّ يوحي الجديد ى املسمَّ هذا إن للقنافذ امُلحبني الصغار أحد يقول
ويمكننا َحراك، حالة يف الثدييات تكون حينئٍذ عام، كلِّ من وأغسطس ويوليو يونيو يف
ويلتصُق منها امَلركبات تدهسه ما بعدِّ منها الحياة قيد عىل يظلُّ ما عدَد نُحَيص أن
منها، الهالك إىل طريقه م سيتشمَّ ما عدُد زاد الربية، يف القنافذ عدد زاد كلما باألسفلت.
منها عليه يُعثَر ما عدُد فسيَنُدر صغريًا، القنافذ عدد كان فإذا املسح. منطق كان هكذا

أكرب. عدٍد عىل فسيُعثَر كبريًا، كان إذا أما الطريقة، بهذه
املرورية؟ الكثافة أم القنافذ عدد إحصاء يجري هل الطريقة: هذه يف الخطأ اكتِشف
كما أو الدهس. حاالت معه زادت السيارات عدد زاد إذا ثابتًا، القنافذ عدد كان إذا فحتى
عدد برتاُجع االستدالل يمكن هل ِلس»: أور «مور لربنامج نباهًة األكثُر امُلستمعون قال
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باملرور، ووعيًا ذكاءً أكثَر القنافذ من نوع ر تطوُّ عىل الطريق عىل تُدَهس التي الحيوانات
ويُواصل ذلك من بدًال قوائمه عىل يميش بل سماعه، أو الخطر رؤية عند جسمه يُكوِّر ال
حياة دورة يف تغريات يف املناخ تغريُّ تسبَّب ربما أو املسح؟ ِفرُق ترصده أن بدون العيش

املذكورة. الثالثة األشُهر يف الطريق إىل خروجها احتمال فقلَّ السنوية، القنافذ
انخفض قد وويلز إنجلرتا يف األعداد متوسط أن األخري الطريق ثدييات مسح يُخربنا
املايض العام يف كانت اسكتلندا يف األعداد وأن سابقه، عن املسح فيه أُجرَي عام كل يف
املنطقة يف أقصاه االنخفاُض بَلغ فقد إنجلرتا، يف أما املسح. إجراء بداية يف منها بكثري أقلَّ

لذلك. سببًا أحد يعرف وال الغربي، الجنوب ويف ميدالندز رشق ومنطقة الرشقية
ذلك ورغم — كبرية جهوًدا نبذل ما كثريًا أننا يف املسح من امُلستفاد الدرس ص ويتلخَّ
وأن أسئلتنا، عن معقولة إجابٍة عىل للحصول الكافية املعلومات لجمع — كافية غريُ فهي
إىل مستِندًة تكون ألن وُعرضة الخاطئة، للتفسريات ُعرضًة ذلك مع ستظلُّ املعلومات هذه
ِفعله يمكننا ما أفضَل هذا يظلُّ املمكنة، العيوب كل ورغم ذلك، ومع جيدة. غري عيِّنات
إىل لوا توصَّ «كيف للسؤال: إجابة يف لنُفكر ف نتوقَّ ال كثرية أحياٍن يف الراهنة. الظروف يف
الحقيقة لكن بسهولة. تُجمع أنها ظننَّا حتى للبيانات الدائم التوفر غرَّنا لقد الرقم؟» هذا
إنه بل أكيدة. إجابًة لنا تُوفر سهلة وسيلًة هناك أن تفرتض ال ذلك. عن تماًما بعيدة
نُطِلق ثم منها، جزء ملعرفة طريقة عن نبحث لذا الكاملة؛ اإلجابة نعرف أن النادر من
بياناٍت من فيه بما الكبري الكل من صغرية عيِّنًة نأخذ والتخمني. لالستنتاجات الِعنان
إطفاء خرطوم من ب الرشُّ يُحاول كمن حينئٍذ فنحن لآلمال؛ الِعنان ونُطِلق ممكنة، غزيرة

الحريق.
لإلحصائيات. العيِّنات جمع من ِنسبيٍّا أسهل الحريق إطفاء خرطوم من الرشب إن بل
كله. الباقي ِمثل ابتالعه من ستتمكَّن الذي القليل أن من التأكد كيفية يف املشكلة وتكُمن
مختلفًة قطرة كلُّ كانت لو ماذا ولكن مشكلة، فال ماءً الخرطوم من يخرج ما كل كان إذا

ما؟ بشكٍل األخرى القطرات عن
لإلحصائيات العيِّنات جمع عىل القائمون يسعى َكئوًدا عقبة للكل الدقيق التمثيل يَُعد
القنافذ عيِّنة كانت لو فماذا األحيان. أغلب يف ذلك يف ويفشلون الجتيازها، جاهدين
أغلبيًة الهاربة القنافذ وكانت أصًال، املحتوم مصريها الهالك كان أقليًة بالكامل املدهوسة
مجرَّد لدينا ما لكان الحال هو هذا كان لو كبري؟ بفارٍق عدًدا وفاقتها عنها تطوَّرت
دون التناقص) يف (اآلخذة وتتدحرج نفسها ر تُكوِّ التي القنافذ لعدد مغلوطة إحصائية
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وأنه ح، املرجَّ غري من هذا أن شك ال التزايد). يف (اآلخذة قوائمها عىل تجري التي القنافذ
التيقن؟ يُمكننا كيف لكن افرتاض، محُض

وقت من ينطبق فهو فحسب. افرتاضيٍّا ليس العينات يف الكامن االنحراَف هذا أن غري
تصدُّر إىل لها يؤهِّ حدٍّ إىل املهمة اإلحصائيات بعض عىل — املثال سبيل عىل — آخر إىل

الربيطاني. االقتصاد نمو ِمثل األخبار، عناوين
بأكمله، األعمال ومجتمع والساسة، الِخزانة، ووزارة إنجلرتا، بنك من كلٌّ يُعوِّل
االقتصاد بنمو الخاصة اإلحصائيات صحة عىل االقتصاديِّني، امُلحلِّلني رابطات عن فضًال
وإرصار وبرصامة طيِّبة بنيٍَّة بجمعها الوطنية اإلحصائيات هيئة ل تتكفَّ التي الربيطاني،
التنبؤات لكل أساًسا يَُعد الذي الرقم هذا لِذكر َلرتتعُد الحكومات إن حتى يَفُرتان. ال

الركود. أو االزدهار فيه يُوثَّق وِسجالٍّ اقتصادنا، لنجاح وِمقياًسا االقتصادية،
يف العينة هذه أن عىل كافية أدلًة هناك أن واألدهى عيِّنة. عىل يعتمد أيًضا الرقم وهذا
غريها. من أرسع تنمَو أن املحتمل الربيطاني االقتصاد أجزاء عىل متحاملٌة املتحدة اململكة
بأداء باملقارنة ُمتدنٍّ بالدنا أداء أن ظننَّا األخرية العرشة السنوات يف أننا ذلك تَِبعات ومن
منها. أسوأ ال املتحدة، الواليات من أفضَل بالءً نُبيل كنا ربما أننا حني يف املتحدة، الواليات
تقاريرها نرى أن قبل ناشئة رشكة أي نموِّ اكتشاُف يصُعب املتحدة، اململكة ففي
املحيلِّ للناتج تقديرات أول نرش عىل تقريبًا عامان ربما طويل، وقٌت يمرُّ إذ الرضيبية.
تعكساإلحصائياُت ال لذا الرسمية. األرقام يف الجديدة الرشكة ينعكسنموُّ أن قبل اإلجمايل،
الجوانب كل يفوق أن ح املرجَّ من الذي االقتصاد من الجانب اإلجمايل املحيلِّ للناتج األوىل
أسواًقا تفتح التي الجديدة، األفكار ذات الجديدة الرشكات وهو نموِّه، رسعة يف األخرى
اململكة يف االقتصادي للنمو معدَّالت إعالن إىل املايض يف عديدًة مرَّاٍت ذلك أدَّى وقد جديدة.
٢٫٥ نحو السنوي النمو معدَّل يكون وعندما املائة. يف نصف بنحو الواقع عن تقلُّ املتحدة

كبريًا. فارًقا املائة يف النصف يَُعد املائة، يف
منه. مفرٌّ هناك يكون ال قد بل كفاءة، قلة أو د تعمُّ إىل يُعزى ال الخطأ هذا لكن
نسأل وأن التخمني. هو ُمتاحًة الخام البيانات تُكن لم إذا إليها يُلجأ قد التي البدائل فأحد
قد وعندئٍذ االقتصاد؟ من الناشئة لألجزاء — ُوِجد إن — امُلمكن النمو رسعة ما أنُفسنا:
يكون قد اإلجمايل املحيلِّ الناتج من املائة يف نصًفا أن ن ونُخمِّ سابًقا َشِهدناه ما إىل نستند
السابق األداء أن افرتاض عىل يعتمد التخمني هذا لكن الصحيح، للرقم معقوًال تقديًرا
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يرى مستثمر. أيُّ يعلم كما مخاطر، عىل ينطوي تخمنٌي وهو تغيري، دون هو كما سيظلُّ
نعرفه أن يُمكننا ما نُحَيص أن امُلناسب من أنه لإلحصائيات الربيطانية الهيئة رئيس
أمٌر الواقع من أقلَّ بعدد الخروج أن يعني هذا ولكن بشأنه، ن نتكهَّ ما وليس باملنطق،

حتميٍّا). ليس (لكنه ح مرجَّ
تاريٍخ يف تقديراتهم يُراجعون ذلك وبعد التخمني، عىل يعتمدون املتحدة الواليات يف
بفارٍق تقديراتهم من أقلُّ الواقع أن يتبني ما وعادًة الواقعية، البيانات ر تتوفَّ عندما الحق
بالطبع األوان فات قد يكون دقًة األكثر الرقُم يتوفر أن وقبل كبريًا. كثرية أحياٍن يف يكون
الجميع وجدان يف استقرَّ فقد كبريًا؛ انطباًعا العامة لدى الجديد الرقُم يرتك أن عىل
كحيوان املتحدة اململكة تزحف حني يف برِّي كأرنب تجري املتحدة الواليات أن بالفعل
دائًما وعيِّناتنا آراءنا، العيِّنات شكَّلت لقد البيانات. هذه عىل يُفْت لم األوان لكن الكسالن.
الوقت هذا يَحني أن وقبل الحق، وقٍت يف إال بدقة عالجه يصُعب نحٍو عىل ُمنحازًة تكون ما
تُقارب مدٌة عليها مرَّت أحداٍث عن بإحصائيات اهتمامهم فقدوا قد الجميع يكون الالحق
(معدل املائة يف ٢٫٢ املتحدة اململكة يف النمو معدَّل أن نظنُّ كنا ،٢٠٠٤ عام يف السنتنَي.
املائة يف ٣٫٢ املتحدة الواليات يف النمو معدَّل كان حني يف عظيًما)، ليس لكنه سيئًا، ليس
يف ٢٫٧ يبلُغ املتحدة اململكة يف النمو معدَّل أن تبنيَّ الحقة، مراجعاٍت وبعد رائع). (معدل
معدل إحصائيات وُروجعت أيًضا. املائة يف ٢٫٧ املتحدة الواليات يف النمو ومعدل املائة،
له األوَّيل التقدير كان الذي ،٢٠٠٦ من األخرية الثالثة األشُهر يف األمريكي االقتصاد نمو

ضخم. فارٌق وهو ،٢٠٠٧ مارس بنهاية املائة يف ٢٫٢ أنه فتبنيَّ املائة، يف ٣٫٥
التِّجارية األعمال كلَّ نحُرص أن أي يشء؛ كلَّ نُحَيص أن البدائل من البديل؟ ما ولكن
إذا تقريبًا استطاعتنا يف وهذا جديدة. صفقٌة فيها تُربَم لحظة كل يف املختلفة بأحجامها
بعًضا نُحيص فنحن وتكلفتها. اإلحصائية البريوقراطية هذه عبء ل لتحمُّ مستعدِّين كنَّا

ذلك. يف االنتقائية بعض يستلزم العميلَّ الواقع لكن الطريقة، بهذه بالفعل منها
من الحريق إلطفاء ُخرطوًما باعتبارها الحياة بني تدور التي اإلحصائية املعركة تَُعد
من ليَمَلئوها الشاي فناجني عىل بأصابعهم كالقابضني وهم العيِّنات جامعي وبني جانب،
بمقدورنا أنَّ امُلذهل من أنه والحقيقة ُمتكافئة. غري معركًة اآلخر، الجانب عىل الخرطوم
يُمكننا ما أفضل لكن الدقة. من املستوى وبهذا إحصاءه، نستطيع الذي القدر إحصاءَ
فيها تُغِفل التي الحاالت اكتشاف كيفية نتعلم وأن قدرتنا، حدود نُدرك أن هو ِفعله

ما. شيئًا عيِّناتنا
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حرصها ويستحيل العاملية، الطوارئ من البرشية/اإليدز املناعة نقص مرض حاالُت تَُعد
الوكالة (وهو البرشية املناعة نقص لفريوس املشرتك املتحدة األمم برنامج قدَّر بالكامل.
الحاالت عدد أن معها) للتعامل الجهود تنسيق املرضوعن إحصائيات عن املسئولة الدولية
منذ ارتفع قد الرقم أن املعتَقد ومن .٢٠٠١ عام شخٍص مليون ٤٠ يبلُغ العالم حول
هذا شخص. مليون ٣٣ (٢٠٠٦ لعام الربنامج لتقرير (َوفًقا اآلن أصبح وأنه الحني ذلك
بدأ فقد مليونًا؛ ٣٣ إىل مليونًا ٤٠ من كانت «الزيادة» فهذه األرقام، يف خطأ ال صحيح،
األرقام. بهذه تُحيط الشك من كثيفة ظالٌل فهناك ذلك ومع الهبوط، يف الصاعد املنحنى
جيء (التي عيِّناتهم بأن الباحثون أقرَّ فقط العيِّنات. يف املفارقة هذه تفسري يكُمن
كنَّ الحوامل النساء أن وتبنيَّ ُمنحازة. كانت املدن) يف التوليد عيادات من منها بالكثري
… ألن وذلك املجتمع؛ باقي عند جنسيٍّا املنقولة األمراض شيوع ملدى مشوًَّها انعكاًسا
وقاية. وسائل بدون الجنس ماَرسَن قد الحوامل النساء جميع ألن السبب؟ تخمني أيُمِكنك
املناطق من أعىل فيها العدوى معدل كان ربما الحَرضية املناطق أن األخرى واملشكلة

الريفية.
والحرص صعبًة املهمة تكون فعندما األقل. عىل سهًال جمُعها كان العيِّنة هذه لكن
املرآُة هذه تعكسها التي العالم صورة ولكن مهمة. الجمع سهولُة تكون ُمستحيًال، الكامل
أن حني يف وقاية. وسائل وبدون الجنس، الجميع يُماِرس حيث غريبًا، تشوًها مشوَّهة
ذلك. أمكن كلما السكان، لجميع ُمسوح إىل تستند بياناٍت تشمل رة واملطوَّ الجديدة الطريقة
أعىل كانت السابقة التقديرات أن لإليدز املتحدة األمم برنامج عىل القائمون يعتقد
من أكثُر اآلن الحاالت أن رأيهم واستقرَّ أخرى. مسوح ضوء يف راَجعوها وقد الواقع، من
محلُّ األرقام العيِّنات؟ جمع يف الجديد أسلوبهم يف نِثق أن يمكننا فهل مىض. وقٍت أي
آخرون ويعتقد الواقع، من أقلُّ أنها البعض يعتقد إذ وهبوًطا؛ صعوًدا بها يدفع جدل
إعمال مواصلة هو يمكننا ما كل الدوام. عىل ُمحتدًما الجدل هذا وسيظلُّ منه، أعىل أنها
انعكاًسا يجعلها فال العيِّنة مرآة تعكسها التي الصورة يُشوِّه ما كل عن البحث يف خيالنا

للواقع. صحيًحا
أن يعتقدون لإليدز املتحدة األمم برنامج عىل القائمني أن عابٍر بِذكٍر الجدير ومن
األرقام ترفع تنفكُّ ال التي األسباب من أن وأضافوا األماكن، معظم يف ذروتها بَلَغت املشكلة
ففي مرغوبة، غريَ ما مرًضا يُعانون من عدد يف الزيادات كلُّ فليست النجاة. معدل ارتفاَع
يف به أُصيبوا لو سيقتُلهم املرُض كان الذين األشخاَص الزيادات هذه تُمثل األحيان بعض

منهم. أكرب عدٌد يوجد ولذا اآلن؛ الحياة قيد عىل لكنهم املايض
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القائل االستنتاج يف تُمثله ما أو األرقام دقة حول الدائرة الشكوك تطعن ال ذلك، ومع
ماتوا شخٍص مليونَي أن يعتقد لإليدز املتحدة األمم فربنامج إنسانية؛ كارثة بصدد بأننا
٤ هناك كان أنه املعتَقد ومن املايض، العام يف البرشية/اإليدز املناعة نقص مرض بسبب
يف سابًقا أُحِرز الذي التقدم أن يبدو الحاالت، بعض ويف العالم. حول جديدة حالة ماليني
بطريقٍة خاطئًة تزال ال أنها شكَّ ال التي األرقام وهذه تراجًعا. استحال قد األرقام تقليل
كانت وإال الصواب، عن ا جدٍّ بعيدة تكون أن بد ال — منه أكثر أو الواقع من أقل أي — ما

بحق. ُمفِزعة
بعينها. إحصائية إفراد إىل تميل اإلحصائيات هذه إلينا تحمل التي التقارير أن يبدو
كبرية بهوامش نتائجها نُحيط أننا لدرجة صعبًة تكون ما غالبًا العيِّنات جمع عملية لكن
الدقيق، الرقم هو مليونًا ٣٨ أن املتحدة األمم عن الصادرة األرقام آِخُر تزعم ال الشك. من
الرقم وإن مليونًا، و٤٨ مليونًا ٣٠ بني األغلب عىل يقُع الصحيح الرقم إن يقولون بل
يفوق الرقمني هذين أحد أن الحظ تقريبًا. الرقمني هذَين بني املنتَصف يف يقع األرجح
ا، مهمٍّ الشك من النطاق هذا األخبار نقل عىل القائمون يعترب وال املائة. يف ٦٠ بنسبة اآلخر
الشك، من القدر لهذا املجاَل العيِّنات تفتح عندما ولكن واحد. برقٍم االكتفاء إىل يميلون بل

كافيًا. واحد رقٌم يكون أن ينُدر

يُثار فيما البرشية/اإليدز املناعة نقص مرض إحصائيات تُفوق التي اإلحصائيات أما
سكان نصف من أقلُّ العراق سكان العراق. حرب إحصائيات فهي الجدل من حولها
نُِرش بحٍث يف هوبكينز جونز جامعة من فريق قدَّر ،٢٠٠٦ عام من أكتوبر ويف بريطانيا.
للعراق األنجلو-أمريكي الغزو/التحرير بسبب ماتوا َمن عدد أن النسيت» «ذا دورية يف
ضحايا عدُد بَلغ إذ الثانية؛ العاملية الحرب يف بريطانيا فقَدتهم من ِضعف نحو يبلُغ
يف بريطانيا فقَدتهم وُمقاتًال مدنيٍّا ٣٥٠٠٠٠ بنحو مقارنًة شخص، ٦٥٠٠٠٠ العراق
٢٧) سكانُه بلٍد يف سقطوا القتىل من العدد ضعف نحو إن أي الثانية؛ العاملية الحرب
مليون ٤٨) ١٩٤٠ عام بريطانيا سكان ِنصف عن بكثري يزيدون ال نسمة) مليون

نسمة).
ضحيًة كانوا ٦٠٠٠٠٠ أن اعتُقد شخص، ٦٥٠٠٠٠ عددهم البالغ القتىل بنِي ومن
٤٠٠٠٠٠ بني تراَوح نطاٍق يف املتوسط التقدير كان الرقم وهذا العنف، ألعمال مبارشة
كبرية األرقام هذه أن الثانية العاملية الحرب مع باملقارنة ويتبنيَّ شخص. و٨٠٠٠٠٠

138



الحريق إطفاء خرطوم من الرشب العيِّنات: أخذ

حول بشدٍة الجدل احتدم كما نفسه، الحدِّ إىل كبريًا خلَّفته الذي السيايس األثر وكان ا. جدٍّ
تها. ِدقَّ

اختريَ موقًعا خمسني مسٍح فريقا زار فقد عيِّنة. إىل ُمستنًدا الرقم كان وبالطبع
يضمُّ كلٌّ منزًال، ١٨٤٩ كان اإلجمايلَّ إن أي منزًال؛ أربعني نحُو َموقع كل يف وكان عشوائيٍّا،
عن منزل كل من شخٌص وسئل تقريبًا). شخص ١٣٠٠٠) أشخاص سبعة املتوسط يف
املرحلة يف الوفاة وحاالت للغزو، السابقة شهًرا عرش األربعة يف حَدثت التي الوفاة حاالت
رؤية يطلبون كانوا بها يُبلغون كانوا التي الوَفيات من املائة يف ٩٠ ويف للغزو. التالية

لهم. يُستجاب كان ما وعادًة الوفاة، شهادات
كان (الذي العراق قتىل حرص هيئُة إليها َلت توصَّ التي من بكثري أكربَ األرقام كانت
تقريَرين تستخدم هيئٌة وهي شخص)، ٦٠٠٠٠ هو الرقم أن إىل خلص قد الحني ذلك يف
وليس ِفعيل، حٌرص (وهو حرصها نتائج تعلن أن قبل الحرب قتىل عن ُمنفصلني إعالميَّني
سلبيٍّا، كان الحرص أن إىل نظًرا ولكن باألسماء. األرقام ربط تُحاول كذلك وكانت عيِّنة)،

الحرص. عىل القائمون به أقرَّ ما وهو الواقع، من أقلَّ يكون أن ا جدٍّ ح املرجَّ فمن
يف ١٠ إال تُمثل ال أنها لدرجة خاطئًة الحرص نتيجة تكون أن ح املرجَّ من هل ولكن
كانت وألنها االنتباه. األكرب الرقم عيِّنات جمع طريقة جذبت الحقيقي؟ الرقم من املائة
العراق يُمثل رقٍم إىل ل للتوصُّ ٢٢٠٠ يف لة مسجَّ وفاة حالة كلُّ تُرضب أن تعنيَّ فقد عيِّنة،
— قه تحقُّ يصُعب كمثاٍل — افرتضنا وإذا حال، أي عىل خاطئًة العينة كانت إذا ولكن كلَّه.
كان وإذا قتيل، ٣٠٠ وخلف العراق، يف عنيف ُمنعزل صغري حيٍّ يف اندلَع داميًا قتاًال أن
العراق يف آخر مكان أي يف يقع ولم املسح، شِملها التي املناطق إحدى يف القتىل هؤالء كل
الرقم كان حني يف شخص، ٦٥٠٠٠٠ املسح عن الناتج النهائي الرقم َلظلَّ واحد، قتيٌل

.٣٠٠ الحقيقي
كانت هل ولكن الدرجة، هذه إىل وال الطريقة، بهذه فاسدًة العينة تُكن لم وبالطبع
جمع جرى أنه — النُّقاد اقرتح كما — وقع الذي الخطأ كان وهل أخرى؟ بطريقٍة فاسدة
التفجريات كانت التي الرئيسية الشوارع عىل امُلطلَّة امَلنازل من الالزم من أكرب عدٍد عيِّنات
الريفية املناطق من العيِّنات من كافيًا عدًدا تجمع ولم شيوًعا، أكثَر فيها القتل وعمليات
األملان، الحرب قتىل جمع عند ُفِعل ما يُكافئ يشء أيَّ املسح عىل القائمون فعل هل األهدأ؟

الريفية؟ بافاريا منطقة قتىل وإغفال دريزدين قتىل حُرص جرى حيث
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املؤكَّد (من مضلًِّال رقًما أنتج العراق يف أُجرَي الذي املسح أن صحَّ إذا أنه رأِينا من
يكون أن هو الكربى املشكلة لكن دقيًقا، ليس أنه بمعنى «خاطئًا» الرقم يكون أن
التايل الفصل يف سنُناقشها كالَّتي مشكلة بسبب ذلك يكون أن فاألرجح «مضلًِّال»)، الرقم
اإلحصائيون عليه يُطِلق ما إن أي العيِّنة. سوء بسبب وليس — البيانات بجودة املتعلق —
أن تماًما املناسب من لكن واضًحا. يُكن لم نحو عىل َمعيبًا أو غبيٍّا كان العيِّنة «تصميم»

الحيَد. أو القصور أوُجه الكتشاف عيِّنة، أي أو التصميم، هذا ندُرس
والصرب الخيال، من بقدٍر التمتع هو األول املقام يف فاملطلوب بإتقان، ذلك ذ نُنفِّ ولكي
املميِّزة مات السِّ وما العيِّنة؟ إىل تسلَّل الذي الفساد نوع ما نسأل: وأن التفاصيل. دراسة يف

البقيَّة؟ تُمثل ال إحصاؤهم تصادف الذين القلة جعَلت التي للناس

تعرف أنك شك ال للفساد. ُعرضٌة شخصيٍّا منا كالٍّ تصف أنها يبدو التي البيانات فحتى
البسيطة اإلجابة سليًما؟ نموٍّا ينمو كان إذا ما تعلم أن لك كيف ولكن الرضيع. طفلك
ذلك يتحدد املتحدة، اململكة ففي «السليم». النمو معنى عىل يعتمد هذا أن هي واملزِعجة
وجود عن فضًال رأسه، ومحيط ووزنه الرضيع قامة طول تُحدِّد مخططاٌت به بُكتيِّب
يكون أن ينبغي الذي املكان عىل اإلرصار يف ُمفِرًطا األحيان بعض يف يكون ِصحي زائر
القامة طوُل حيث من ع الرُّضَّ بني التباين ويَُعد املخطَّط. عىل إليه وصل قد الرضيُع
طوُل يبلُغ ال الذين الرُّضع من للعديد القِلقني لآلباء بسيطة تعزيًة الجسم ووزن وِقُرصها
ما هناك كان إذا حتى له، داعَي ال ذاته حدِّ يف القلق وهذا املخطَّط. يف الوسط خطَّ قامتهم
يف أرسع، بوتريٍة سيَنمون الرُّضع ِنصف أن هو الوسط خطُّ يعنيه ما فكل عليه. ع يُشجِّ
اختباًرا ليس وبالطبع هدًفا، ليس الوسط فخط أبطأ. بوتريٍة اآلخر النصف سيَنمو حني

فيه. يُخِفقون أو ع الرضَّ األطفال يجتازه
الرُّضع؟ بها ينمو التي الوترية هي هذه أن يُحدِّد الذي فمن أخرى. مشكلٌة هناك لكن
هم تضمُّ الذين األفراد هم َمن ولكن عيِّنة. الدليل يكون ما عادًة ذلك؟ يستند دليل أيِّ وإىل
للتجِربة الكامل النطاق تُمثل أن املفرتَض من األطفال من ُمتنوعة مجموعٌة العيِّنة؟ هذه

خطأ؟ أي ذلك يف هل اإلنسانية.
لكلِّ يكون أن ينبغي ال العاملية، الصحة ملنظمة فَوفًقا بالفعل. ً خطأ هناك أن الحقيقة
الرُّضع تضمني تريد فاملنظمة العيِّنة. يف مكاٌن — ظروفهم باختالف — الرُّضع األطفال
هذا وكان الصناعية. بالرضاعة يتغذَّون من واستبعاَد الطبيعية بالرضاعة يتغذَّون الذين
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من قليًال أكرب برسعٍة ينمون الصناعية بالرضاعة يتغذَّون الذين الرُّضع ألن ا مهمٍّ الرشط
الذي الرضيع أن نجد سنتنَي، مرور بعد أنه لدرجة الطبيعية، بالرضاعة يتغذَّون الذين
٢٥ أدنى إىل ينتمي أصبح قد طبيعية رضاعًة ى وتلقَّ املخطَّط منتصف يف ُولِد عندما كان

الحالية. للمخطَّطات وفًقا الرُّضع من املائة يف
الذين الرُّضع لتجاوز العاملية، الصحة منظمة لرغبة َوفًقا املخطَّطات ُروِجعت لو
وَالعتُرب املنتصف، خطَّ صناعية رضاعًة وا تلقَّ ممن الوزن طي متوسِّ السابق يف يَُعدون كانوا
األول الفريق مكاَن طبيعية رضاعًة ون يتلقَّ الذين الرُّضع والحتلَّ ما، حدٍّ إىل كبريًا وزنهم

املنتَصف. يف
إحدى ق تفوُّ مؤكِّدًة — ُعرًفا تُرَيس أن للمخططات تريد العاملية الصحة فمنظمة إذَن
مع يتماىش بما العينة اختارت وقد — القيمة حيث من األخرى عىل الرضاعة طريقتَي
تحيُّز لكنه سيئة، ممارسة ضد مربَّر تحيُّز هذا إن املنظَّمة مسئولو ويقول الغرض. هذا
توجيهي مخطٍط إىل وصفيٍّا مخطًَّطا كونه من املخطَّط يُحول بهذا وهو املطاف، نهاية يف

فحسب. العيِّنة تغيري طريق عن

اختار هل الظاهرة. داللتها األمور من الكثري تُغريِّ قد العيِّنة، عليه تشتمل ملا َوفًقا
سنٍّا، األصغر أو سنٍّا، األكرب األشخاص من أكرب عدًدا ما بشكٍل البحث هذا عىل القائمون
يَزيد وهل األسمن، أو األغنى، أو قامة، األطول أو العمل، عن املتعطلني أو املتزوجني، أو
اليساريني، أو اآلباء، أو اإلناث أو السيارات، سائقي أو نني املدخِّ من كونهم احتمال يقلُّ أو
من ِسواهم بمن مقارنًة إلخ، … املَريض بالذُّعر امُلصابني أو الرياضيني، أو امُلتدينني، أو
يُحِدث الذي الحد إىل تُميزنا، التي السمات ماليني من أخرى سمٍة أي يف أو ، ككلٍّ املجتمع

ما؟ فارًقا
الواليات يف الديمقراطي الحزب ناخبي من عيِّنة أن تبنيَّ الشهرية الحاالت إحدى يف
تذكَّر حتى الجمهوري، الحزب أتباع من الجنسية حياتهم عن رضاءً أقلَّ كانوا املتحدة
من أقلُّ الجنسية حياتهن عن رضائهن مستوى أن يبلُغ عام بوجٍه النساء أن ما شخٌص
الجمهوري. الحزب ناخبات عدد من أكربُ الديمقراطي الحزب ناخبات عدد وأن الرجال،
كثرتها يف تُساوي بُطرٍق العيِّنة مجتمع إىل العيِّنة» «فساد االنحراف ب يترسَّ قد
التاريخ أو الحياة أسلوب أو العادات أو املعتقدات يف الناس بني املمكنة االختالفات عدَد
املائة يف ٧٠ أن فوجدت لُقرائها مسًحا ت املجالَّ إحدى أْجَرت البيولوجية. الخواصِّ أو
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ستار آند «بارانورمال كان املجلة اسم لكن الخيالية، بالقصص يؤِمنون الربيطونيني من
املجلة فرشاء الشهرية). النجوم ل وتأمُّ الغرائب مجلة بالعربية تعني (وهي مانثيل» جيزرز
الربيطونيني عموم من الخيالية بالقصص لإليمان قابليًة أكثر قرَّاءها أن يعني ذاته حد يف

بسهولة. استنتاجاتُها عليهم انسحبَت الذين
أو إهمال عن ناجًما أو مقصوًدا كان سواءٌ بآخر، أو بشكل الفساد حدوث من مفرَّ ال
التي املسوح أو ت، املجالَّ تُجريها التي باملسوح الخاصة العيِّنات من العديد يف صدفة، عن
ولِتكتشف املطلوب. الهدف مع عادًة نتائُجها وتتماىش تسويقية حيلًة باعتبارها تُستخدم
جرِّب — ال أم الجميع تُمثل بكونها القطع من نتمكَّن لم — عينة خالل من بنفسك ذلك
اآلتية اإلحصائيات كل العينة. لفساد املختلفة املمكنة األوجه يف وفكِّر خيالك واختِرب اآلتَي
الربيطانية، اإلذاعة بهيئة الخاص األعمال ُمراسل جونز، سيالن روري مكتب إىل وصلت

.٢٠٠٦ صيف من أسبوَعني أو أسبوع خالل

عىل املتوسط يف إسرتليني جنيه ٤٠٠ يُنِفقن الُجدد األمهات أن املسوح أحُد كشف •
الصغار. األطفال مالبس

والنساء. للرجال ل املفضَّ اللييلُّ املرشوب هو الشاي •
غري َجوربنَي بارتداء يُقرُّون املدن يف الرجال من املائة يف ٥٢ أن البحوث تُظهر •
الجوارب لبيع َمتجر أجراه (مسٌح األسبوع يف األقل عىل واحدة مرًة ُمتطابقني

اإلنرتنت). عىل بالتجزئة
يُفضل حني يف املشاهري، هيئة يف طفيفة عيوب رؤية النساء من املائة يف ٦٠ تُفضل •
العيوب من خالية املشاهري صور رؤية املتحدة اململكة يف الرجال من املائة يف ٧٦

الدقة). عالية تلفزيون وقناة التجميل ملساحيق رشكة أْجَرته (مسٌح
مليار ١٥٠ من أكثر أنفقوا الربيطانيِّني امَلنازل ك ُمالَّ من مليونًا ٢٠ من أكثر •
بهذه (نورتنا منازلهم قيمة قلََّلت الذوق إىل تفتقد تجديدات عىل إسرتليني جنيه

املنازل). عىل للتأمني رشكٌة املعلومة

التي العيِّنة عشوائية تستهدف التي بعناية مة املصمَّ املسوح يف العيِّنة فساد احتمال يقلُّ
أشخاص ٦ أول عىل األسئلة بطرح عليها القائمون يكتفي ال والتي املجتمع، من تؤَخذ
وحدها ليست سخيفًة إجاباٍت فتجمع سخيفة أسئلًة تطرح التي املسوح لكن يُقابلونهم.
ُفرجة يف قَدمه وُمقِحًما الرشَّ لها ُمضِمًرا اتجاه كل من الفساُد عيِّنتها إىل يترسب التي

النتائج. سالمة ليُهدِّد الباب
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عىل املعتِمدة اإلحصائيات كل عن التخيلِّ إىل يميل قد املرء أن نُكرِّر أخرى مرًة
وليس محتمل خطٌر العيِّنة فساد لكن القيمة. وعديمة تماًما فاسدًة باعتبارها العيِّنات
أيُّ إليه يسعى ما إنه بل الشك، يف إفراًطا ليس الخطر هذا وجود وإدراك حتمية. نتيجًة

االحرتام. يستحقُّ إحصائي
حدٍّ إىل كثرية إحصاءها نريد التي فاألشياء العيِّنات؛ جمع من َمفرَّ ال أسلفنا، وكما
حرصه يمكن ال شيئًا هناك أنَّ ولنفرتض ُمتطرًفا، مثاًال لنأخذ الدقيق. اإلحصاء معه يتعذر

البحر؟ يف األسماك عدد كم حال، أي عىل إحصاءه نريد ذلك ومع
أن لدرجة خاوية فالبحار كاٍف؛ غري عددها أن اإلجابة لكانت العلماء، قَت صدَّ إذا
صدَّقت إذا أما منها. املفقودة األعداد الستبدال التكاثر يُمكنها ال السمك أنواع بعض
صيد صناعة لقيام يكفي ما السمك من هناك يَزل لم أنه اإلجابة لكانت الصيَّادين،
كان وملا األسماك. هذه عدد عىل الصناعة هذه باستمرار السماح قراُر ويعتمد ناجحة.

العيِّنات. جمع هو الوحيد فالبديل ُمستحيًال، ذلك
كورنوول، نيولني، يف اليومية السمك سوَق ِلس» أور «مور برنامج فريُق زار عندما
كانت مما أكربُ اصطيادها يجري التي األسماك كمية أن عىل مجتمعًة هناك اآلراء كانت
نُصدِّق «ال الصيَّادون: وقال عاًما. عرش وخمسة عاًما عَرش اثنَي بني ترتاوح مدٍة منذ عليه

الِعلمية.» األدلة
واعتقد منها. الكثري يِجدوا ولم القد سمك من عشوائيًة عيِّناٍت أخذوا قد العلماء كان
عدَّ أردَت «إذا السمك: صناعة ُممثِّيل أحد قال أغبياء. العلماء أن الصيد بصناعة العاملون
فيه الذي الحقل إىل اذهب بل الَرب، من عشوائي مكان أي يف عنها تبحث فال الِخراف،
أن أرادوا وإذا الخاطئة. األماكن يف يبحثون العيِّنات آِخذو كان أخرى، بعبارٍة الِخراف.»
ثم األسماك فيها توجد التي األماكن إىل يذهبوا أن يجب املوجودة، األسماك عدَد يعرفوا
منها. وفرية َكميات اصطياد من تمكَّنوا األماكن، هذه إىل الصيَّادون ذهب وعندما يَعدُّوها.
من القد سمك اصطياد حصُة تكون بأن البحار الستكشاف الدويل املجلس يُويص
خالل باستمراٍر النصيحَة هذه األوروبي االتحاد مصايُد وتتجاهل صفًرا. الشمال بحر
الصيد َكميات إجمايل من املناسبة املستويات تحديد حول سنويٍّا تدور التي الجداالت

طن. ٢٦٥٠٠ هي صيد بَكمية األوروبي االتحاُد سمَح ،٢٠٠٦ ويف بها، املسموح
ال وبالطبع نعم، هي األرجح اإلجابة الصحيح؟ النحو عىل العيِّنات العلماءُ جَمع هل
تُبِحر فبينما ُمضلِّلة. تُكن لم أنها األهم ولكن ُمتناهية، بدقٍة اتَّسمت العيِّنات أن بذلك نعني
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القائمون يفعل ال ذاتها، الكمية الصطياد أطَول وأوقاٍت أطَول مسافاٍت الصيد قوارب
ال فإنهم كذلك الساعة. نصف تكون ما عادًة قياسية ملدٍة يبحثون بل ذلك. املسوح عىل
بما يتعلق وفيما الصيد. كمية لتعظيم التِّجاريون الصيَّادون يفعل كما اتهم ُمعدَّ يُطوِّرون
حيث إىل بالذَّهاب يقيض الذي السطحي وباملنطق الخاطئة، األماكن يف يبحثون كانوا إذا
سمك، فيها يُعد لم التي األماكن عدد زيادة الحتمال تجاهٌل ذلك ففي األسماك، توجد
إلحصائه السمك يوجد حيث إىل فالذَّهاب العيِّنة. يف الخطأ من نوًعا ذاته حدِّ يف ويَُعد

ذيله. رسم بعد لحمار صورة رسم يُشبه
يدل وال َطريدة. عن يبحثون — جميًعا الصيَّادين شأن شأنهم — السمك صيَّادو
براعتهم مدى عىل يدل ما بقدِر املوجود السمك عدد عىل إياها واصطياُدهم عليها عثورهم
البحر يف املوجود السمك عدد عىل بكثري أفضل دليًال العلماء عيِّنات تُعترب لذا الصيد. يف

الكادحون. الصيَّادون يصطادها التي األسماك كمية من
والخيال بالرصامة العيِّنات جمع عملية تتَّسم أن يجب امُللهيات، هذه كل إىل وللتنبُّه
عملية تظلُّ قد املطاف، نهاية ويف العيِّنة. يف األخطاء أنواع كلِّ لكشف يكفي بما الواسع

رائعة. بأشياء تُخربنا لكنها َمعيبة، العيِّنات جمع
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ذون ويُنفِّ املناصب أرفع يحتلُّون الذين الحكوميون املوظَّفون يعرف ال بريطانيا، يف
األساسية اإلحصائيات عن يشء أيَّ األحيان، أغلب يف بشأنها، املشورة ويُقدِّمون السياسات

املجتمع. أو باالقتصاد الخاصة
بالحياة الخاصة واإلحصائيات األرقام عن األمريكيون الجامعات طالب يُسأل وعندما
اإلجابات يعرفون عندما ويُفاَجئون األحيان، أغلب يف اإلجابة يف يُخطئون فإنهم األمريكية،

الفور. عىل السياسات عن آرائهم تغيري إىل تدفعهم لدرجٍة الصحيحة،
عن القليل أقلَّ ولو يعلمون أصحابها أن تَضَمن ال الِجسام واملسئوليات القوية اآلراء
يبذل أن بد ال بل الشجر، من الناضجة كالفاكهة علينا تتساقط ال األرقام لكن البيانات.

بكثري. أسهُل أمرها تناَيس أن البعض يشُعر لذا إليها؛ للتوصل جهًدا ما شخٌص
بالكثري الناس جهل لكن الغموض، يكتنفها األرقام تكشفها التي األمور من الكثري
بل خاطئة، سياساٌت ُوضعت الخوف. أو الخطأ إىل أو إياها، إهمالهم إىل يُعزى األشياء من
عمِل مَلقرِّ امُلجاورة الوزارة يف الواضحة األرقام عن البحث عن اإلحجام بسبب أيًضا، ضارَّة
تُخربنا إحصائية وجود عدم بسبب املستشفيات؛ يف داٍع بال أشخاص ومات واضعيها.

بالفعل. ماتوا قد كانوا غريهم كثريين أشخاًصا بأن
بالرتاخي بل ذاتها، حدِّ يف باألرقام لها عالقة ال باألرقام يتعلق فيما الُكربى الصعوبة
قوية ذلك، كل مع األرقام، لكن االزدراء. حدِّ إىل تصل التي وبالالُمباالة معها، التعامل يف

والنِّقاش. الَفهم لتسهيل االستخدامات ُمتعددة أداًة وتَُعد وُمقِنعة، األثر
ذلك كل يبدَو أن املفرتَض من صعب. بديٌل وإهمالها لدينا، ما كل أيًضا هي واألرقام
وحدك. لسَت أنك يعني هذا فأوًال، غريب. نحٍو عىل لالطمئنان باعثًا األرقام تُرِبكهم ملن
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كافية، عنايًة األرقام صحَة تُوِيلَ أن هو عليك ما كل ُقدًما. للُميض فرصًة ذلك يُتيح وثانيًا،
التمكني. إىل طريقك يف ستكون وعندئٍذ ية، بِجدِّ معها تتعامل وأن

موظَّفني عىل ُطِرح األقل، عىل املاضية العرش السنوات خالل عديدة وندواٍت محادثات يف
بريطانيا، يف واألكاديميني األعمال رجال من والعديد وصحفيِّني، األرفع، املناصب ذوي من
حقائَق حول األسئلة ودارت االختيارات، من عدٍد بني من الصحيحة إجاباتها الختيار أسئلٌة
ُمراعاًة أسمائهم عن الكشف عدَم هؤالء من بعٌض وطلب واملجتمع. االقتصاد عن أساسيٍة

ذلك. طلبوا عندما فَعلوا وحسنًا السياسية. مكانتهم أو لوضعهم
خمسة من تتألَّف محدَّدة مجموعة إجابات إىل باإلضافة األسئلة، من عينًة إليك
العدل من يكون ولن .٢٠٠٥ سبتمرب يف الحكوميِّني املوظَّفني كبار من مائة إىل وسبعني
يفهم أن ستأُمل شك بال كنَت إنك نقول أن املعقول من لكن ُهويَّتهم، عن نكشف أن
اإلجابات كل مجموع يكون لن لذا التقريب؛ لبعض اإلجابات (خضَعت االقتصاد. هؤالء

األسئلة.) كل عن الجميع يُِجب ولم املائة، يف ١٠٠

يَجنون الذين املتحدة اململكة سكان من املائة يف الواحد يدفعه ما نسبة ما
املتحدة؟ اململكة يف تُدفع التي الدخل رضائب قيمة إجمايل من الدخول أعىل

٪ إجابة كل اختاروا من نسبة … هي النسبة
١٩ الدخل رضائب إجمايل من ٪٥ (أ)
١٩ ٪٨ (ب)
٢٤ ٪١١ (ج)
١٩ ٪١٤ (د)
١٩ ٪١٧ (ه)

األعىل الدخول أصحاب أن الصحيحة اإلجابة كانت فقد خاطئة. كلُّها اإلجابات كانت
أنهم العادل غري من يبدو قد ل. تُحصَّ التي الدخل رضيبة إجمايل من املائة يف ٢١ يدفعون
أكربَ اختاروا بمن نُِشيد أن املنطقي فمن لذا الصحيحة؛ اإلجابة اختيار فرصة يُمنَحوا لم
أن املشاركني ثُلثا واعتقد الصواب، عن ابتَعدوا اآلخرين كل املائة. يف ١٧ وهو ُمتاح، رقم
درجًة ويُمثل الحقيقي، الرقم ِنصف من يقُرب ما وهو أقل، أو املائة يف ١١ هي اإلجابة
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ات التغريُّ وتأثري الرضائب نظام تأثري فتحليل مناصبهم. إىل بالنسبة الجهل من ُمرعبة
ببساطة لكنهم األشخاص، من املجموعة هذه واجبات أهمِّ من أنه يُفرتَض عليه تطرأ التي
القليل العدد هذا كون عن وقُعها يقلُّ ال التي األخرى املفاجأة أما ماذا. يدفع من يعرفوا لم
اخِتريت قد كانت ربما إجاباتهم أن فهي الصحيحة اإلجابة عَرفوا من فقط هم منهم
برنامج يف تُشارك كنت إذا املشاركني. بني الرؤية بوحدة يُوحي ما هناك وليس عشوائيٍّا.
هو هؤالء من جمهوًرا أن اعتقدَت فلُربَّما السؤال، هذا عليك وُطِرح املليون؟» سريبح «من

سيَخيب. كان أَملك لكن إجابتك. عىل األقدُر

أطفاًال يُعيالن ال حياة رشيكا يَجنيَه أن يجب الذي الرضائب» «بعد الدخل قيمة ما
دخًال؟ الناس من املائة يف ١٠ أعىل من ليكونا

٪ إجابة كلَّ اختاروا من نسبة … هي القيمة
١٠ إسرتليني جنيه ٣٥٠٠٠ (أ)
٤٨ إسرتليني جنيه ٥٠٠٠٠ (ب)
٢١ إسرتليني جنيه ٦٥٠٠٠ (ج)
١٩ إسرتليني جنيه ٨٠٠٠٠ (د)
٣ إسرتليني جنيه ١٠٠٠٠٠ (ه)

أن تصديُق البعض عىل يصُعب وقد إسرتليني. جنيه ٣٥٠٠٠ هي الصحيحة اإلجابة
جمع (عند حياة رشيَكي لجعل تكفي الرضائب خصم بعد إسرتليني جنيه ٣٥٠٠٠
وهو دخًال. الناس من املائة يف ١٠ أعىل من ُمنفصل) دخٌل منهما لكلٍّ كان إذا دخَليهما،
املجموعة من فقط املائة يف ١٠ لكن معلوًما. يكون بأن وجدير داللته، وله ُمهم رقٌم
الحقيقية القيمة عن تزيد كانت إسرتليني» جنيه ألف ٥٠» تَكراًرا األكثر اإلجابة عَرفوه.
قوامها األشخاص من مجموعٍة من املائة يف ٩٠ اعتقَد ذلك ومع املائة. يف خمسني بنحو
أن السياسات وضع يف واملساعدة اقتصادنا تحليُل وظيفتهم شخًصا وسبعني خمسة نحُو
ُمخطئني منهم املائة يف ٤٠ من أكثُر وكان بالفعل، يَجنون مما بكثري أكثر يَْجنون الناس

خف. السُّ حدِّ إىل
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اإلجابات الصحيحة

اإلجابات الخاطئة

اإلجابات ا9حرجة
اإلجابات الصادمة

اإلجابات الشائنة

صايف الدخل السنوي

مقارنًة دخوًال، الناس من ٪١٠ أعىل يَْجنيه الذي الفعيل الدخل يظنُّون. مما أفقر :1-9 شكل
الحكوميون. املسئولون قدَّمها التي باإلجابات

املتحدة للمملكة القومي «الدخل اآلن املتحدة اململكة اقتصاد حجم يزيد قدٍر بأيِّ
١٩٤٨؟ عام عليه كان عما التضخم» احتساب بعد

٪ إجابة كل اختاروا من نسبة … هي النسبة
١٠ ٪٥٠ بنسبة أكرب (أ)
٢٥ ٪١٠٠ (ب)
٤٢ ٪١٥٠ (ج)
١٧ ٪٢٠٠ (د)
٥ ٪٢٥٠ (ه)

.١٩٤٨ عام عليه كان مما املائة يف ٣٠٠ بنسبة أكرب اآلن االقتصاد أن الصحيحة اإلجابة
نظًرا ولكن له. امُلتاحة االختيارات ِضمن من الصحيحة اإلجابة تُكن لم آخر سؤاٌل وهذا
املشاركني معظم أن يبدو األعىل، االحتمالية اختاروا املجموعة من فقط املائة يف ٥ أن إىل
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بنسبٍة املدة هذه يف االقتصاد نَما فقد الصحيحة. اإلجابة عن فكرة أدنى لديهم يُكن لم
لو إجابات اختاروا املجموعة أرباع ثالثة من أكثر لكن العام. يف املائة يف ٢٫٥ طها متوسِّ
ثراءنا وأن ذلك، من أقلُّ أو فعًال عليه كان ما ِنصُف النمو معدَّل أن معناها لكان ت صحَّ
أبسط من ما اقتصاٍد نموِّ برسعة فالعلم كبري؛ ٌ خطأ وهذا الواقع. يف عليه هو ما ِنصُف

صادمة. اإلجابات كانت لذا االقتصاد؛ بعلم املعرفة أساسيات

بالدخل. املرتبطة املساعدات الوحيدين العائلني من ٧٨٠٠٠٠ ى يتلقَّ
منهم؟ عاًما ١٨ سن دون ُهم من عدد فكم

٪ إجابة كل اختاروا من نسبة … هو العدد
٢٩ ١٥٠٠٠ (أ)
٢١ ٣٠٠٠٠ (ب)
٠ ٤٥٠٠٠ (ج)
٢١ ٦٠٠٠٠ (د)
٢٩ ٧٥٠٠٠ (ه)

الخيار اختاروا من عىل الثناء يجُدر لذا .٦٠٠٠ هو ٢٠٠٥ لعام الصحيح الرقم كان
نُواجه بأننا أخرى أماكن ويف املجموعة هذه يف شائًعا اعتقاًدا هناك أنَّ يبدو لكن األصغر.
أفراد ِنصُف يعتقد حيث — شائع سيايس هدٌف وهو — امُلراهقات هات األمَّ من وباءً
سيختارون البعض وكان األقل، عىل مرَّات ١٠ عليه هي مما أسوأ املشكلة أن املجموعة

االختيارات. ِضمن كانت إذا شكٍّ بال أعىل إجاباٍت
امُلتعددة االختيارات ذات األسئلة هذه عن اإلجابة يف املجموعات جميع أداء كان لقد
للغاية أساسية فكرًة أردت فإذا ُمهمة؛ تِبعاٌت ولذلك الدوام. عىل شائنًا السنني مرِّ عىل
بدون تُكتَسب أن يمكن الفكرة هذه أن املرء يتخيَّل أن الصعب فمن البلد، هذا طبيعة عن
عىل تُعلق أن ع تتوقَّ كنت فإذا الشائعة. الدخول تبلُغ كم — بالتقريب ولو — يعرف أن
أدنى لديك تُكن لم إذا إليه باالستماع جديًرا تعليقك يكون أن احتمال فما الرضائب، عبء

الرضائب؟ عبءُ كاهلهم عىل يقع ن عمَّ فكرة

يف كاليفورنيا جامعة من أكاديميٌّ فهو األسئلة. طرح يُحبُّ أيًضا راني مايكل الربوفيسور
يُمكنه الذين الرأي وأصحاب رين امُلتنوِّ الشباب الطالب من الكثري ولديه أنجليس، لوس
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الطلبُة يعرف أن يتوقع ال ذلك ومع أسئلته. وضوح يحرصعىل لكنه عليهم، األمور تجِربة
عن الواقع من قريبة فكرٌة لديهم كانت إذا ما يعرف أن األول فاهتمامه بدقة؛ اإلجاباِت
العام يف املتحدة الواليات يف الرشعيِّني امُلهاجرين عدد كم املثال، سبيل عىل أسئلته. إجابات
من يُحتَجزون الذين األشخاص عدد وكم املتحدة؟ الواليات يف مقيم شخص ١٠٠٠ لكل
الكمبيوتر أجهزة عدد وكم سائق؟ ألف لكل امُلتاحة السيارات عدد وكم شخص؟ ألف كل
ساكن؟ مليون لكل القتل حاالت عدد وكم اإلجهاض؟ حاالت عدد وكم شخص؟ ألف لكل

ذلك. إىل وما
ظهر عن وحفظها البيانات عن البحث يف فراغهم أوقات يُمضون من هم منا قليلون
يقول … ذلك ومع األمور. بهذه دراية عىل بأنهم أنُفسهم يُوهمون منا الكثريين لكنَّ قلب.

راني:

األسئلة عليهم ُطِرحت ممن املائة يف ٨٠ اإلجهاضوبالهجرة، بحاالت يتعلق فيما
فعىل األساسية. باملعدَّالت يتعلق فيما الدقة عن بعيدة معلوماٍت عىل آراءهم بنَوا
الرشعية الهجرة معدَّل أن النخبة كليات أحد طالب يُقدر ما عادًة املثال، سبيل
٣٠٠ بني من إن (أي املتحدة للواليات الحاليِّني السكان من املائة يف ١٠ السنوي
آخرون ن خمَّ حني يف عام). كلَّ رشعي ُمهاجر مليون ٣٠ هناك نسمة، مليون

أعىل. أرقاًما — الطالب غري من —

الواقع من أعىل كانت األقل التقديرات حتى إنه أي املائة. يف ٠٫٣ الفعيل املعدَّل كان
أن زعَما بأْن األعداد يف ُمكافئًا ً خطأ السطور هذه كاتبَا ارتكب إذا مرة. ثالثني من أكثَر
عن آراءهما ستأخذ كنت ما أنك فاألرجح مرتًا، خمسني عن يقلُّ ال منهما كلٍّ قامة طول
ستنصُحهما كنت الغالب ويف الجد. َمحمل عىل آخر، يشء أي عن وال البرش، قامة طول

فَميهما. يُغِلقا بأن
ط توسَّ الذي الرقم ولكن بشدة، اإلجهاض حاالت لعدد الطالب تقديرات تبايَنت
الفعيل الرقم وكان حي. لجننٍي والدة حالِة مليون لكلِّ حالة ٥٠٠٠ نحو كان اآلراء ِنطاق
حي، لجنني والدٍة حالِة مليون لكلِّ ٣٣٥٠٠٠ (٢٠٠٦ (عام حينئٍذ املتحدة الواليات يف
لعبارة اقتباًسا — اإلجابات وهذه مرة. وستني بسبع الشائعة التقديرات يفوق رقٌم وهو
الصواب عن ا جدٍّ بعيدٌة بل فحْسب، صحيحة غريَ ليست — بويل وولفجاج الفيزيائي

حتى. خاطئًة تُعترب ال أنها لدرجة
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الحقيقية، األرقام الطالب اكتشف فعندما نفِسه. بالقدر كاشفٌة التالية الخطوة
حاالت يف كبري انخفاٌض يحُدث أن يجب أنه منهم أكرب عدٌد اعتقد فقد فارًقا. ذلك أحَدث
بها يُسمح أن ينبغي اإلجهاض حاالت أن األمر أول يف اعتقدوا من بنِي ومن اإلجهاض.
أو اآلراء هذه صحة عىل نُعلِّق ولن ما. حدٍّ إىل تقييده تفضيل إىل البعض آراءُ مالت دائًما،

عليهم. الواضَح البيانات تأثريَ نُالحظ لكننا صحتها. عدم
تخميناتهم، حت ُصحِّ ثم التخمني، إىل أوًال الناس ُدِعي إذا إنه راني الربوفيسور يقول
الصحيح بالرقم أُخِربوا لو بها سيشعرون كانوا التي تلك تُفوق بمفاجأٍة سيشعرون فإنهم
الصحيح، الرقم تذكُّر عىل تُساعد فهي ُمفيدة. امُلفاجأة أن تبنيَّ وقد األمر. أول يف ببساطة
من أبسُط امُلستفاد فالدرس إلينا، بالنسبة أما أرجح. السياسات حول اآلراء تغيري وتجعل
صميم عن تُعربِّ التي األرقام عن بآرائهم يُْدلون الذين امُلتعلمني من العديد أن وهو ذلك.
هذه حقيقة عن فكرة أدنى األمر واقع يف لديهم ليست واالقتصادية االجتماعية القضايا

الحقيقة. يكتشفون عندما بالفعل ُحجتهم ون يُغريِّ — املهم وهو — ولكنهم األرقام.
إجابات يف الواردة عة املتوقَّ غري األعداد راني: مايكل جعبة من آخَر مثاًال وإليك
مخصصات توفري إىل دَعتهم عديدة أمراٍض عن الناتجة الوَفيات معدالت عن الطالب
تقدير يف املبالغة إىل يَميلون كانوا األمر، بداية يف كثب. عن املعدالت هذه لتتبُّع مالية
ثَم ومن — القلب بأمراض مقارنًة الثدي رسطان ِمثل أمراض عن الناتج الوَفيات معدل
املزيد حوَّلوا األرقام، اكتشفوا أن وبمجرَّد الغرض. لهذا البداية يف دوالر ١٠٠ صوا خصَّ
النظرة نقيض عىل قوية، داللٌة له الرائع العمل هذا ويبدو القلب. ألمراض األموال من
الدقيقة البيانات وإنما البيانات، أمام منيعًة ليست اآلراء أن هي الداللة وهذه امُلتشكِّكة،
أحَد باعتبارها املسبقة اآلراء أو الحدس عىل االعتماُد لنا ويبدو بالفعل. الناس آراء يف تؤثِّر

شائًعا. كان ولو مربَّر، غري البيانات استخدام عن البدائل
الصحيح. الفهم عن البحث من بكثري أسهُل السخرية األعذار. من طويلة قائمٌة للجهل
بها يأبُه ال لذا حال؛ أي عىل خاطئة إنها أو مهمًة ليست األرقام إن نقول أن أيًضا ويسُهل
املسبقة، اآلراء هذه خ ترتسَّ وعندما بالفعل. املهمة األشياء كل نعرف إننا نقول أن أو أحد،

كارثية. النتائج تكون

عيادة يف العمليات رسير عىل شهًرا عرش ثمانية ابُن وهو الفداي جوشوا تُويف عندما
وتبنيَّ فضيحة. إىل الحًقا القضية وتحوََّلت التحقيقات، من سلسلٌة بدأت امللكية، بريستول
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يخضعون الذين األطفال أن كينيدي إيان الربوفيسور عليه أرشَف الحق تحقيٍق من
يُساوي منهم عدٌد يموت بريستول، يف القلب حاالت بعض لعالج ِجراحية لعمليات
األزمات أسوأ من واحدٌة بأنها القضية وُوصفت وطنيٍّا. الشائع املعدل ضعَف بالضبط

بريطانيا. تاريخ يف الصحية
إىل بولسني ستيف الدكتور يُدعى تخدير طبيُب وصل عندما ف تتكشَّ الحقائق بدأت
وقتًا تستغرق األطفال قلب ِجراحات أن فَوجد لندن. مستشفيات أحد من قادًما بريستول
أن فقرَّر أطَول، ألوقاٍت القلب مجازة أجهزة عىل يظلُّون املرىض وأن اعتاده، مما أطَول
غري حدٍّ إىل ُمرتفعة كانت الوَفيات معدالت أن يف بالفعل اشتبَه قد وكان ذلك، أثر يكتشف
ما عىل ُمقِنًعا دليًال ظنَّاه ما اكتشفا ومنها البيانات، يف زمالئه وأحد هو ففتَّش طبيعي.

الوَفيات. معدل زيادة الطب يف عليه يُطَلق
موت حرَّك أن وبعد األمر، أول يف االستجابة يف املستشفى عىل القائمون تباطأ
عليهم والضغط الرِّيبة، تغمُرهم املطاف نهاية يف أنفسهم وجدوا الراكدة، املياَه جوشوا
وطبيب جرَّاح من التحقيقات غيث أوُل وجاء تحقيقات. إلجراء والجمهور الصحافة من
تاريخه)، يف املجلُس أجراه تحقيق أطوَل (وكان العام الطبي املجلس من ثم خارجي، قلب
النتيجة عن النهاية يف أسفر إيان، السري يقوده مستقلٌّ فريٌق أجراه ثالث تحقيٌق وبعدهما

ُمربر. بال ماتوا األرجح عىل طفًال وثالثني خمسة إىل ثالثني أن ُمفادها التي
فعاليًة تقلُّ ال وأنها إجراءاتهم فعالية بمدى دراية عىل أنهم امُلتورِّطني معظم اعتقد
دراية عىل يُكن لم منهم أحًدا أن غري أخرى. مستشفيات أي يف تُجرى التي تلك عن

األخرى. املستشفيات ويف لديهم الوَفيات معدَّل بني بالفارق وال باألرقام،
والغضب الحزن كان فقد الحني؛ ذلك االهتمام من كثريًا تجذب لم مهمة نقطٌة وهناك
تكن لم لو أنه رأوا التحقيق فريق أعضاء لكن يشء، كل عىل طَغيا قد املحضة الحقائق من
بدًال املائة يف ٥٠ وكانت الطبيعية)، الحاالت (ِضعف املائة يف ١٠٠ الوَفيات زيادة نسبُة
املقبول حدود تجاَوزوا قد بريستول عىل القائمني بأن الجزُم الصعب من لكان ذلك، من
استقرَّت الذي العدد من بدًال ُمربر بال ماتوا قد طفًال ١٧ إىل ١٥ كان إذا إنه أي بالفعل.
خاطئ. يشء أي وجود استنتاج استحال فلُربَّما طفًال؛ ٣٥ إىل ٣٠ وهو التقديرات عليه
من صادًما معدًال البعض يعتربه قد املائة يف خمسني بنسبة امُلعتاد املستوى عن فالتخلُّف
الوَفيات معدل يكون أن تحتَّم فلماذا للموت. ُمرادًفا الفشل يكون عندما خاصًة الفشل،

استنتاجاته؟ من التحقيق فريق ن يتيقَّ أن قبل املائة يف ١٠٠ بنسبة أسوأ

152



املجاهيل معرفة البيانات:

باألرقام حتى إنه حدث ما عىل بالالئمة الجمهور عليهما ألقى اللذان الجرَّاحان قال
أنُفسهم التحقيق عىل (والقائمون سيئًا كان أداءهما أن إثباُت املمكن من ليس امُلتاحة،
ِجراحة قسم «قصة إن وقالوا عام، بوجٍه بريستول يف النظام من بدًال األفراد لوم يف تردَّدوا
ال أشخاص قصَة ليست وكذلك سيِّئني. أشخاص قصَة ليست بريستول يف األطفال قلب

عمًدا»). املرىض يؤذون أو يكرتثون
كبريًا، فارًقا تُمثل املعتاد عن املائة يف ١٠٠ بنسبة الوفاة حاالت عدد زيادُة كانت
من واحدًة ليُمثل يكفي بما كبريًا الرقم كان بل امُلتأثرين، األطفال عدد إىل بالنظر خاصًة
للجدل. مثاًرا النتيجة ظلَّت الحني ذلك يف وحتى بريطانيا، تاريخ يف الطبِّية األزمات أسوأ
كم يسريًا؛ أمًرا الحقيقة إىل تقود التي البسيطة األسئلة عن اإلجابة تكون أن يُفرتض
واألعداد العدد هذا بني الفرُق وما الوفاة؟ حاالت عدد وكم أُجريَت؟ التي العمليات عدد

أعوام. ثالثة استغرق التحقيق أن إذَن اعلم بسيطة؟ أتُراها املعتادة؟
خبريٌة وهي بريستول، قضية يف التحقيق فريق أعضاء إحدى لورانس أودري كانت
وبجودة امُلالئم النحو عىل ت جالَّ السِّ بحفظ االهتمام مدى عن سألناها البيانات. جودة يف

ت؟ جالَّ السِّ يحفظ الذي من أوًال: سألنا بريستول. يف الجرَّاحني أداء عن البيانات
اململكة يف القلب جرَّاحي لسجلِّ خام بياناٍت عىل نحُصل أن باإلمكان كان أنه «وجدنا
وكانت ،١٩٨٧ منذ استبيان نماذج خالل من جمُعها جرى التي البيانات وهي املتحدة،
الَفرس. َمربط وهذا الصحة، بوزارة عالقة أيُّ لذلك يُكن لم األطباء. أحد ِمرآب يف مخزَّنة
الشخيص، االهتمام ذلك إىل دفعه واحد، طبيب يِد عىل مركزيٍّا تُجَمع كانت النماذج إن أي
يُكن ولم املرآب.» يف ات ِملفَّ يف ويضُعها الخاصة ته ِسجالَّ يف البيانات يُدخل كان من وهو

ونتائجها. القلب بعمليات امُلتعلقة للبيانات آَخر مركزي مصدر أي هناك
البيانات؟ موثوقية مدى ما التايل: السؤال وكان

تلك تتَّسم أال الغالُب كان املستشفيات، يف البيانات جمع يف الخاصة لتجِربتي «َوفًقا
النماذج؛ هذه سوى لدينا يُكن لم البيانات. جودة حول بالٌغ قلٌق وساوَرنا بالدقة. البيانات
كما النتيجة وجاءت املتَّبَعة. اإلجراءات عىل لنطَّلع ِحدة عىل كلٌّ بالوحدات ُطفنا لذلك
البيانات، جمع طريقة يف الشديد والتباين اإلحكام، إىل الشديد االفتقاد تبنيَّ فقد عنا؛ توقَّ
قائمة عىل رة متأخِّ مرتبًة يحتلُّ البيانات جمع كان الرِّيبة. األرقام من الكثري وأثارت
أيٌّ ليكون فقط عَجل عىل تُحىص األرقام وكانت املستشفيات)، إىل (بالنسبة األولويات

اليوم.» نهاية يف ُمتاًحا منها
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هو؟ فما شيئًا، هذا من سنستنتج كنا وإذا
كان بريستول يف الوفاة حاالت عدد إن أي اإلشارة؛ يف ما حدٍّ إىل النتائج «اتَّفقت
الزيادة نسبة كانت لو ولكن املائة، يف ١٠٠ بنسبة املعتاد فاقت فقد بالفعل، استثنائيٍّا
حالًة كانت بريستول أن من ن بالتيقُّ البيانات جودة لنا سمحت ملا املائة، يف ٥٠ من قريبة
تأكُّدنا.» سبَب هو الحد هذا إىل امُلعتاد عن األرقام اختالُف وكان متأكِّدين، كنَّا استثنائية.
يف زيادة بها بريستول ِمثل أخرى أماكن توجد ربما أنه االستنتاج هذا يعني وهل

املائة؟ يف ٥٠ نحَو ِنسبتها لكون اكتشافها يصُعب الوَفيات معدَّل
شك.» «بال

يكون قد البيانات بجودة االهتمام أن — ذلك من ألكثر وربما — للقلق امُلثري من
فيها نرغب التي الصحية الرعاية جودة تدابري أبسِط إىل اآلن حتى افتقادنا لدرجِة قاًرصا
مقبولة درجة وجود وهو — املوت أو النجاُة عالجنا عىل ترتَّب سواءٌ — وأوضحها بشدة
أن جزئيٍّا، واإلجابة، األسئلة؟ هذه ِمثل عن اإلجابُة الوقت هذا كلَّ استحالت ملاذا الدقة. من
األول؛ املقام يف البيانات احرتام عدم إىل أيًضا يُعزى هذا ولكن ع. املتوقَّ من أصعُب املهمة
أن إىل نظًرا فاسدة البيانات تكون ما كثريًا لفهمها. املطلوبة والعناية تعقيداتها إىل نظًرا
بسبب وكذلك كاٍف، تفكري وبدون مضض، عىل يُبذَل جهٍد من إليها ل للتوصُّ يُبذَل ما
األمور حقيقة يف البيانات إن أي الكتابة. من ُمفِرًطا قدًرا باعتبارها باملهمة االستخفاف

بأنُفسنا. نُفِسدها ألننا فاسدة تخُرج

يف بسيطة بهفوٍة مثاًال لك سنرضب الصواب، عن البيانات جمع عملية تَحيد ملاذا ولرتى
مسٍح من تبنيَّ فقد بلندن. كوليدج إمبرييال يف الربوفيسور هاند، ديفيد بها أخربَنا النظام،
يوم ُولدوا منهم للمنطق ُمنافيًا عدًدا أن املستشفيات أطباء إىل اإللكرتوني بالربيد أُرِسل

ذلك؟ وسبَّب يجري كان الذي فما .١٩١١ نوفمرب ١١
وعندما الكمبيوتر، جهاز عىل الخانات كل َملء عن تكاَسلوا منهم كثريين أن تبنيَّ
خانة أمام و٠٠ اليوم، خانة أمام ٠٠ يضغطوا أن حاَولوا امليالد، تاريخ خانة إىل وصلوا
االحتمال، لهذا ُمدِركني الكمبيوتر نظام واضعو كان وملا العام. خانة أمام و٠٠ الشهر،
األطباء من كان فما أخرى. بيانات إدخال عىل األطباء وإجبار لرفضه النظام أعدُّوا فقد
اكتشاٍف يف تبنيَّ ولهذا ١١ / ١١ / ١١؛ مرات: ستَّ التايلَ املسموح الرقم ضغطوا أن إال

التسعني. سنَّ تجاوزوا الذين األطباء من الكثريُ بها الوطنية الصحة خدمة أن صادم
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غريَ وستجدهم ميالدهم، تاريخ ِمثل الناس، عن للغاية بدائيٍّا شيئًا تَقيس أن حاِول
االمتعاض أو الكسل أو الصدر ِضيق أو اإلرهاق بني تتفاوت ألسباٍب وذلك ُمتعاونني؛
األغلب عىل أجوبتها يعرفون األسئلة هذه طارحي بأنَّ اقتناعهم أو السخيفة، األسئلة من
أيِّ عىل اإلقدام إىل ميًال الناس لدى وستجد الحقيقة؛ يف معرفتها إىل يحتاجون ال أو
منها أليٍّ يُمكن والتي البرش، يفعلها كالتي تماًما والطبيعية الواقعية الترصفات من عدد
يُقِدم التي املضطِربة بالترصفات باإلقرار األرقام بهشاشة الوعي يبدأ َمسعاك. إفشال

الناس. عليها
ما شخًصا إن تقول األرقام مصدر عن املثالية «الفكرة هاند: الربوفيسور لنا قال
أبعُد الفكرة تلك البيانات. قاعدة إىل مبارشًة ويُضاف دقيًقا الرقم فيخُرج ما، شيئًا يقيس

الحقيقة.» عن يمكن ما
يف وُملقاًة ِرَزم يف مضمومًة ،٢٠٠١ عام بتَعداد الخاصة النماذج ُوجدت عندما لذا
من ُمنِهك يوم نهاية يف التعداد مسئولو ألقاها حيث األحذية َممسحة عىل أو النُّفايات سلة
ذلك من يَروا لم الذين الساكنون منها تخلص أو بهم، الرتحيب وعدم األبواب عىل الطُّرق
عمًدا الديني باالنتماء الخاصة األسئلة إجابات إلفساد محاولة حدثَت وعندما يُرجى، نفًعا
من (وهم الجيداي» فرسان «من اإلجابة: عىل الناس ع تشجَّ اإللكرتوني بالربيد بحملة
تستحرض مؤامرٌة كلَّها العملية أن البعُض اعترب وعندما النجوم)؛ حرب فيلم شخصيات
ثم التفاصيل، من ممكن قدٍر أكرب فأخَفوا امُلواطنني، وتستهدف الكبري» «األخ شخصية
ماذا األرقام، شابت التي القصور أوُجه من فاضحة سلسلٍة يف وأكثُر كلُّه ذلك انكشف

السهولة؟ بهذه باألرقام يُستهان عندما نتوقع أن عسانا
تَزَخر التي األرقام تفهم ولكي اإلطالق. عىل ميكانيكية بصورٍة العد عملية تجري ال
قِلقة هي من منهم تكون قد بَرش، اإلحصاءَ ذون يُنفِّ فمن والدم. باللحم ابدأ الحياة، بها
الغرامي بامَلوعد يحلُم آخر شخٌص أو البيطري، يفحصه أن إىل يحتاج الذي كلبها عىل
خطأ يُسبِّب ما آَخرون. بٌرش أيًضا هم لإلحصاء يخضعون فمن ذلك، عن فضًال القادم،
ال املخاطر وهذه جميًعا. نرتكبه الذي والخطأ الخرُق هو األحيان أغلب يف اإلحصائيات
ينبغي البرشية. الطبيعة مع بالتماهي بل الغامضة، اإلحصائية بالوسائل جليًَّة تتَّضح
«من البسيطة: األسئلَة هذه أنُفسنا نسأل وأن ضعفنا، وأوُجه تعقيداتنا بمعالجة نبدأ أن

الطبيعية؟» ِسماتي و«ما اإلحصاء؟» جرى و«كيف اإلحصاء؟» ذ نفَّ الذي
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وأسعار حكومية منح قيمة من إسرتليني جنيه مليار ٦٥ نحو ع ُوزِّ ،٢٠٠٦ عام يف
يف للشخص إسرتلينيٍّا جنيًها ٢١ يُمثل كبري رقٌم وهو املحلية، الحكومة عىل ِتجارية
ِمثل امُلستفيدة، الجهات جميع لكن التَّعداد، عن نتَجت التي السكان ألعداد َوفًقا األسبوع
األمور من الكثري تعتمد األموال. هذه َي تلقِّ رفضت الشبابية، والنوادي االجتماعية الِخدمات
وساق َقدم عىل تجري ٢٠١١ لتَعداد التحضريات كانت ٢٠٠٦ عام ويف التعداد. دقة عىل
تتطلب التي امَلهولة املهمة لهذه للتحضري قصرية مدًة سنوات الخمس «كانت بالفعل،
أي إسرتليني، جنيه مليون ٥٠٠ نحو تتكلف أن ع املتوقَّ من وكان تَعداد، مسئول ١٠٠٠٠
اإلحصائيني بعض وعَقد البالد». يف وطفل بالغ لكل إسرتلينية جنيهات ٨ من يقُرب ما

املحتملة. املخاطر عن مؤتمًرا التعداد إنجاح عن املسئولني
والخاضعني التَّعداد، مسئويل جميًعا؛ ِسوانا قصدوها التي «املخاطر» تُكن ولم
واإلحصائيني التعاون، عدم عىل الناس يُشجعون أحيانًا كانوا الذين والساسة للتعداد،
مجرَّد فكلنا البرشية. املصاعب كلِّ ع توقُّ يف يفشلون — البرشية بطبيعتهم — كانوا الذين
انتشار ِمثل قَدرية، أحداثًا نُسميَه أن يمكننا وما أيًضا، فنية مخاطر وهناك مخاطر.
هي — رأينا يف — البرشية املخاطر لكن املايض، التعداد منتصف يف القالعية الُحمى

البيانات. شأن من التقليل عن الناُس كفَّ إذا العمل ن يتحسَّ أن ويمكن األصعب.

من الكثري أن العامة الحياة تمأل التي األرقام عن الكثريون يُالحظها ال التي األشياء من
ينبغي التي الدروس أهم من منها. القليل سوى معروًفا وليس مفقودة، ة املهمَّ األرقام
هؤالء أن شيئًا يعرفون ال أنهم ويخَشون األرقام من خوف يف يعيشون من يعيَها أن
األمور. من الكثري معرفة يدَّعون من مع املعلومات من الكثري يُشاركون أنُفَسهم األشخاص
املشكالت من واسع نطاٍق يف البيانات ق تدفُّ يتسبَّب املرىض، ت بِسجالَّ يتعلق وفيما
مذكرة. يف معه يجري ما يُسجل املستشفى، إىل شخص فيها يذهب مرة كل ففي البرشية.
ال قد املريض مع يجري ما لكن اإلجراءات. من نوع لكل كود إىل املذكرة هذه وتُرتَجم
نهاية يف عشوائيًة تكون قد الناس فأمراض امُلتاحة، األكواد من أيٍّ مع بالضبط يتطابق
مضاعفات، تحُدث ثم بعينها علة من يشتكون وهم املستشفى إىل يصلون فقد املطاف؛
النماذج. يف ل لتُسجَّ بعينها علة اختياُر يتعنيَّ ثم ِعلل ة ِعدَّ من يشتكون وهم يصلون أو
أولويات من املطلوبة التفاصيل بكل وإحاطتها النماذج وضوح من ق التحقُّ يكون وال
فهم يف األكواد يل مسجِّ األطباء بعض يُساعد الفجوات. تظهر ما وكثريًا دائًما. املستشفى
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املنظومة مع يتعاملون األطباء بعض إن بل ذلك. عن منهم آخر فريٌق ويُحِجم مذكراتهم،
التدريب. يُْعوزهم منهم آخر وفريٌق جيًدا، مدرَّبون األكواد يل مسجِّ وبعض بُعدوانية. كلِّها
بعضها فإن نفِسها، لألكواد َوفًقا املستشفيات كل تعمل أن املفرتَض من أنه من الرغم وعىل
إحصاءاتها تجري الحقيقة يف فاملستشفيات التباينات؛ تتسلل هنا ومن بذلك، يلتزم ال
وظيفية مستوياٍت ثالثة عرب — أكواد إىل مرتجمًة — البيانات تُرسل ثم مختلفة. بُطرٍق
عىل املستشفيات أحُد يتعرف أال النادر من وليس تُنَرش. أن قبل الوطنية الصحة خدمة يف

املختلفة. البريوقراطية باملستويات مرورها بعد منه خَرَجت التي البيانات
خدمة يف غريب أداء أي الكتشاف األنظمة من املزيد ظهر بريستول، قضية ومنذ
بها أماكن وجود الستبعاد يكفي بما جيدًة األنظمة هذه تَُعد هل ولكن الوطنية. الصحة
السؤال هذا عن لورانس أودري تُجيب اكتشاُفها؟ علينا يتعذَّر الوَفيات معدَّل يف زيادة

بالنفي.
الصحة. خدمة يف البيانات جمع يف الصعوبة هذه فيه تتسبَّب قد ما أقىص هذا وليس
لدينا أصبح فقد االختيار. للمرىض يُتيح نظاًما وويلز إنجلرتا يف الصحة خدمة استحَدثَت
امُلماِرس مع بالتشاور فيه، العالج َي تلقِّ نودُّ الذي املكان اختيار بحقِّ نحظى بأن وعٌد اآلن
دائرُة تتَّسع أن عىل كبداية، مستشفيات خمسة بني من منا، كلٍّ لحالة امُلتابع العامِّ

كلها. الصحة خدمة لتشمل امُلناسب الوقت يف االختيار
اختيار تُسهل الصحيحة البيانات أن من نني متيقِّ — يزالوا ولم — الساسة كان
الدولة وزيَر كان الذي ميلربن أالن قال فقد عالج. أفضل ي تلقِّ فيها يمكننا التي الوجهة
أكثر الصحة خدمة جعل إىل فقط يؤدَِّي لن العامَّ النرش بأن «أُومُن حينئٍذ: للصحة
الوطنية.» الصحة خدمة أجزاء جميع يف املعايري رفع يف سيُساعد أيًضا لكنه انفتاًحا،
بحرية البلد هذا يف الكادحون «سيَحظى نفَسه: امَلنصب يَشَغل كان عندما ريد جون وقال
مستقبلهم عىل سيطرٌة لديهم وستكون الجودة، عالية معلوماٍت عىل وسيحُصلون االختيار،

أبَينا.» أم شئنا وصحتهم،
يستحيل فبدونها الجودة». عالية «معلومات عبارة هو األخرية املقولة يف الَفرس َمربط
كم نعرف أن لنا وكيف العالج؟ ي لتلقِّ األمثل املكان نعرف أن لنا فكيف الفعيل. االختياُر
مستوى بني املقارنَة تعقد شاملة بيانات خالل من إال ذلك يمكن ال االنتظار؟ مدُة ستكون
البيانات هذه وتأخذ وأخرى. انتظار قائمة بني أو وآخر، مستشًفى أو وآخر، طبيب نجاح

َكميٍّا. شكًال األحيان أغلب يف
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ميلربن السيد تويلِّ حقبة عىل سنوات عدة مرور وبعد السطور، هذه كتابة وقت يف
الجودة العالية املعلومات أفضل أخرى، وظيفٍة إىل أيًضا ريد السيد وانتقال ملنصبه،
السيارات انتظار أماكن مقارنة من يُمكِّنه ما هو املريض» «اختيار نظام خالل من امُلتاحة
أنَّ غري ُمفيد. يشء فال الِجراحية، العمليات يف األداء عن أما املستشفيات، يف واملقصف
القلب، ِجراحة يف املريض. اختيار نظام من راسًخا جزءًا يكن لم ولو واحًدا، استثناءً هناك
يف القلب جرَّاحي كلَّ تشمل بحث إمكانية به ألنُفسهم اإلنرتنت عىل َموقًعا الجرَّاحون أنشأ
مسئوليَّتها عليهم تقع التي والفشل النجاح معدالت منهم كلٍّ صورة بجوار وتُدَرج البلد،
التي العمليات يف النجاح معدَّالت ليُظِهر قريبًا (وسيُعدَّل يُْجرونها التي العمليات كل يف
تولَّوا التي الحاالت خطورة ملدى تصنيًفا ن يتضمَّ ال بَدوره هذا ولكن فعليٍّا). أجَروها
الحقيقة يف هو األسوأ النتائج ذو الجرَّاح كان إذا ما نعرف أن يمكننا فال لذا عالجها؛
ُمتاحة الوَفيات بيانات ذلك، وبخالف صعوبة. األكثَر الحاالت يتوىلَّ الذي األفضل الجرَّاَح
اختيار نظام خالل من للجمهور باستمرار ُمتاحًة وليست ِحدة، عىل كلٌّ للمستشفيات
األحيان بعض ويف البحث، يف باإلرصار البيانات لهذه ل التوصُّ يمكن ذلك ومع املريض.

حف. الصُّ يف تُنَرش
وبالتَّزاُمن عام، من فألكثر اإلطالق. عىل للجمهور ُمتاحًة ليست أنها يبدو ويلز، ويف
تابعًة عديدًة جهاٍت نُقِنع أن حاَولنا يورك، يف حي الصِّ االقتصاد ومركز يسويلز بي بي مع
أو مستشًفى كل يف يموتون الذين األشخاص عدد عن باإلفصاح الويلزية الصحة لهيئة
باستقاللية. الحسابات إجراء من لنتمكَّن املستشفيات إحصائيات عىل باالطالع لنا بالسماح
نفسه. الوقت يف وكاشفة ُمحريًة األساسية املعلومات هذه عن اإلفصاح مقاومة شدُة فكانت
اإلفصاح ترفض لكنها املرىض، ِرسية تخرتق قد البيانات بأن الويلزية الصحة خدمة تتعلَّل
انكشاف خطر معه ينعدم الذي العدد وهو البالد، لعموم الوَفيات عدد إجمايل عن حتى
هذا يف حتى بأكملها املنظومة أداء مستوى كان كيف نعرف ال لذا مريض. أي ُهويَّة
دقيًقا تحليًال تحتاج البيانات أن تماًما صحيح حدة. عىل مستشًفى كل عن ناهيك الصدد،
الوَفيات، معدل عىل التأثري يف الخاصة املحلية الظروف بعض تسبُّب احتمال إىل نظًرا
األكاديميون كان إنجلرتا، ويف الدولة. كأرسار ملعاملتها كافيًا عذًرا يَُعد ال هذا أن بيَد
يبدو وال عاًما. عَرش الثنَي املعلومات هذه ِمثل عىل االطالع عىل قادرين اإلعالم ووسائل
تُخِربنا ذلك. بسبب لخصوصيَّتهم شديدة النتهاكاٍت تعرَّضوا قد إنجلرتا يف املرىض أن
للجمهور السماح أما للبيانات. الخاص تحليلها إجراء يف تبدأ اآلن أنها الويلزية لطات السُّ

آخر. شأٌن فهذا عليها باالطالع
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عىل «األمور فعبارة حال؛ أي عىل كبريًا تقدًما نُحِرز لتجعلنا البيانات هذه تُكن لم
كما — تنطبق وال العالجات، معظم لجودة قاًرصا ِمقياًسا تَُعد العيش» ستُواصل يُرام، ما
إرشاًدا يريدون الناس معظم املثال. سبيل عىل الَوِرك َمفِصل استبدال عملية عىل — نأُمل
كانوا إذا بما إخبارهم عىل يقترص ال عليها سيحُصلون التي الصحية الرعاية جودة عن
إىل تُنبهنا وقد األقل، عىل بدايًة ستكون العبارة هذه لكن بعده، من العيش سيُواصلون

ُوجدت. إن خطرية مشكالت أي
إرساءُ هو بريطانيا يف السياسات وضع وعملية الحكومة ألداء ممكن تطوير أفضل
وتفسريها اإلحصائية املعلومات جمع يف املناسبة الجهود وبذُل البيانات، احرتام ثقافة
التوصل يف واالجتهاد للفهم، وسيلًة باعتبارها اإلحصائيات قيمة وإعالءُ وإخالص، بعناية
سياسية. أداًة باعتبارها االكتفاء من بدًال بالفعل، يَدينا بني التي اإلحصائيات دالالت إىل

بنفسه؟ ِفعله منا لكلٍّ يمكن الذي وما
فكلٌّ نسبيٍّا؛ ولو ذلك ينجح وقد شجاعته. استجماع منا كلٌّ يحاول األحيان بعض يف
الطابع بإضفاء اإلحصائيات تسهيل إىل تطرَّْقنا لقد يعرف. أنه يظنُّ مما أكثَر يعرف منا
ُمماثلة ُمقاربة اتباُع يُجدي وقد إنسانيٍّا. معنًى تحمل أنها من والتأكُّد عليها، الشخيص

عنه. فكرة ألدنى تفتقد أنك وتشعر ما رقًما تعرف أن تُحاول عندما نفًعا
محطة وعىل املتحدة اململكة أرجاء يف الجماهري مع استخدمناه ع متوقَّ غريَ مثاًال إليك

املتحدة؟ اململكة يف البنزين محطات عدد كم .٤ راديو
الشخيص الطابع إضفاء لكن بالَحرية. السؤاُل ويُصيبهم اإلجابة يعرفون ال الكثريون
وجه عىل — أو فيها، تعيش التي املنطقة يف فكِّر اإلجابة. من كثريًا يُقرِّبنا السؤال عىل
البلدة عىل معظمنا إىل بالنسبة ذلك ينطبق سكانها. عدد تعرف منطقٍة يف — التحديد
يصُعب قد املنطقة. هذه يف البنزين محطات عدد يف فكِّر واآلن نسُكنها. التي املدينة أو
بالنسبة نسبيٍّا سهلة مهمٌة هذه لكن حديثًا، املنطقة إىل سكنك نقلت قد كنَت إذا ذلك
عدد عىل السكان عدد اقِسم واآلن فيها. ا جدٍّ بارعني الناُس ويبدو البالغني، معظم إىل
إلينا بالنسبة منطقتك. يف بنزين محطة لكل السكان عدد يُعطيك وهذا البنزين. محطات
هناك بأن يُجيبون الناس معظم شخص. ١٠٠٠٠ لكل واحدة بنزين محطة اإلجابة كانت

شخص. ألف ١٥٠٠٠ إىل شخص ٥٠٠٠ لكل محطًة
علينا ما فكلُّ لذا .٦٠٠٠٠٠٠٠ نحو املتحدة اململكة سكان عدد إجمايلَّ أن نعلم
تقديرنا. حَسب بنزين محطة لكل السكان عدد عىل اإلجمايل السكان عدد قسمة هو ِفعله
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محطة ٦٠٠٠ اإلجابة تكون شخص، ١٠٠٠٠ لكل واحدة بنزين محطة هناك كانت فإذا
بنزين. محطة ١٢٠٠٠ اإلجابة تكون شخص، ٥٠٠٠ لكل محطة هناك كانت وإذا بنزين.
ل التوصُّ يُمكنهم تقريبًا الجميع أن والشاهد تقريبًا. محطة ٨٠٠٠ هي الصحيحة اإلجابة
األفكار باستخدام ويمكن الطريقة. بهذه األمور بتحليل الصواب من قريبة إجابة إىل
األطباء أو املستشفيات أو املدارس لعدد الدقة من قريبة إحصائياٍت إىل التوصُل نفِسها

البلدة. خارج ماركت السوبر متاجر أو األسنان أطباء أو
استخداُم يمكننا الدقيقة، باإلجابة بجهلنا ننهزم أن من بدًال أننا هو يحُدث ما كل
إليه نحتاج ما كل وهو الصواب، من قريبة إجابٍة إىل للتوصل لدينا امُلتاحة املعلومات
عىل قادرين نكون أن يُفرتض بالسؤال، صلة له شيئًا نعرف ُدمنا ما األحيان. أغلب يف
ليس يشء عن السؤال كان إذا إال اإلجابة عن تماًما نعجز ال اإلجابة. إىل التوصل محاولة

به. خربة أيُّ لدينا
القارَّة يف البطاريق عدد «كم الصدد: هذا يف إليه التوصُل أمكنَنا مثال أفضَل وإليك
فلن سلًفا، اإلجابة تعرف لم إذا أنك بالفعل يتبنيَّ الحالة، هذه يف الجنوبية؟» القطبية
تعرفه ما بقدِر ستُفاجأ البطاريق، وبخالف منها. االقرتاب يف تعرف مما أيٌّ يُساعدك

بالفعل.
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رضباتأوىلجاحمة صادمة: إحصائياٌت

الرعب، تُثري لدرجٍة سيئًا يبدو رقٌم يظهر فقد وقلًقا. ذهوًال الصادمة اإلحصائياُت تُحِدث
كل عن تماًما مختلًفا أو نَّا، خمَّ مما بكثري أكربَ كبريًا، يكون قد نعتقد؛ كنا مما بكثري أسوأ

نعرفه. أننا ظننَّا ما
أمور: ثالثة من بواحد يُخربنا فإنه امُلعتادة، لألرقام ُمخالًفا ما رقٌم يبدو عندما انتِبه.
خاطئًا. تفسريًا ُفرسِّ الرقم أن (ج) صحيح. غريُ الرقم أن (ب) ُمذِهلة. قصٍة بصدد أننا (أ)
يشء لقول طريقة أسهل ألن الوقت؛ تضييع إىل الثالثة االحتماالت هذه من اثنان يؤدي
تتطلب — امُلعتاد تُخالف التي األعداد أي — امُلتطرفة القيم الخطأ. هي باألرقام صادم
املناسبة فاالستجابة لذا خطرية؛ وتِبعاته هينًا، ليس تدَّعيه فما الحذر، من خاصة درجًة

أقوى. إثباٍت عن البحث بل الساذج، التصديق وال العام، التشكيَك ليست لها

مستوى ضعف من بأكثَر العالم حرارة درجات ارتفاَع الدفيئة غازات تُسبب قد
بتغريُّ املعنيَّة الدولية الحكومية اللجنة — اآلن حتى — حه تُرجِّ الذي االحرتار
دورية يف نُرشت التي العالم يف باملناخ للتنبؤ تجِربة أكرب لنتائج َوفًقا املناخ

األسبوع. هذا «نيترش»

التي امُلقِلقة الصحفية العناوين إىل أدَّت التي هي الصحفي البيان من الكلمات وهذه
فيها: وجاء .٢٠٠٥ يف الربيطانية الكبري الَقطع صحف يف نُرشت

َموقٌع وهو ،climateprediction.net إليها ل توصَّ التي األولية النتائج من تبنيَّ
أن الجمهور، يمنحه الذي الحوَسبة وقت تستخدم عاملية لتجِربة ص مخصَّ
حتى مئوية، درجًة ١١ بنحو الواقع يف يرتفع قد الحرارة درجات ط متوسِّ

climateprediction.net
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ما ِضعف الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني مستويات تتجاوز لم إذا
ُقْرب املستويات هذه إىل الوصول ع املتوقَّ ومن الصناعية. الثورة قبل عليه كانت

بشدة. الدفيئة غازات انبعاثات خفض يتمَّ لم إذا القرن هذا منتصف
جامعة من ستينفورث، ديفيد ،climateprediction.net علماء كبريُ قال
تأثريًا تُحِدث قد الدفيئة غازات مستوى زيادة أن تجِربتنا «تُظهر أوكسفورد:

سابًقا.» نعتقد كنَّا مما بكثري أكربَ املناخ عىل

آخر. رقم أي يُذَكر لم العالم. ونهاية مئوية، درجًة ١١ بمعدل زيادة رأيت، كما
الجو. يف الكربون أكسيد ثاني ية َكمِّ لتضاعف املناخ حساسية لتُظِهر التجِربة مت ُصمِّ
بشكٍل ُمختلفة افرتاضاٍت إىل تستند التي نتيجة، ٢٠٠٠ عددها بَلغ التي النتائج بني ومن
يف بالضبط. تُساويها أو مئوية درجات ٣ من قريبة تقريبًا نتيجة ١٠٠٠ كانت طفيف،
انخفاًضا أظهَرت النتائج وبعض مئوية. درجًة ١١ تُساوي فقط واحدة نتيجٌة كانت حني
الزمالء أحُد ووصف التقارير. يف النتائج هذه تَِرد ولم املستقبل. يف الحرارة درجات يف
تستقرُّ أين تُراقب الجولف، لعبة يف تجِربة يُشِبه بأنه حدث ما الربيطانية اإلذاعة هيئة من
هو ا عمَّ ر تصوُّ إىل ل فتتوصَّ طفيف، باختالٍف ُرضبت منها كلٌّ رضبها، بعد كرة ٢٠٠٠
الكرة عن اإلعالن اختاروا climateprediction.net عىل القائمني أن غري ُمعتاد؛ أو ح مرجَّ
أيًضا. ممكنة كثريًة أشياءَ ولكنَّ بالطبع. ممكنة النتيجة السيارات. ِمرآب يف استقرَّت التي
من تُصبح أن قبل ليس االحتمال، بهذا نهتمَّ لن لكننا البابا، ابنتك تُصبح أن املمكن فمن
قيمًة كونه بإعالن يَجأر الذي النوع هو هذا باألرقام، يتعلق وفيما األقل. عىل الكرادلة
لعناوين أو الصحفية للبيانات ة مادَّ إىل تحويله وليس منه، التحذير ينبغي الذي ُمتطرفة،

الكبري. القطع صحف
بالتشارك — climateprediction.net عىل القائمون رشع ،٢٠٠٧ عام من يناير يف
عدة عىل األرقام من جديدة سلسلة تطبيق يف — املرة هذه الربيطانية اإلذاعة هيئة مع
درجات ٤ قدُره ارتفاًعا املتحدة اململكة ع تتوقَّ أن «ينبغي ييل: كما النتائج وجاءت نماذج،

للتجِربة.» األرجح للنتائج َوفًقا ،٢٠٨٠ عام بحلول الحرارة درجة يف مئوية
التنبؤات فكلُّ أيًضا؛ خاطئة تكون قد األرجح» «النتائج وحتى معقولية، أكثُر وهذا
وليس التجِربة، عن الناتجة األدلة بني التوازن تُمثل األقل عىل ولكنها خاطئة، تكون قد

منها. تطرًفا األكثر الجزء
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درجة فزيادة املناخ؛ تغريُّ ُمنكري نفوس يف الطمأنينة يبعث ما ذلك كل يف وليس
كبرية، تأثرياٌت لها سيكون مئوية، درجات ٣ حتى أو مئوية، درجات ٤ بمعدل الحرارة
(َوفًقا كبري حدٍّ إىل املرجحة النتيجة هذه استُخدمت لو أشدَّ سيكون الخرب وقُع وكان
دائًما بنا يجُدر الذُّعر. لنرش وسيلًة باعتبارها تُهمل قد التي النتيجة من بدًال للتجِربة)،

بابَويٍّا. أم … واقعيٍّا احتماًال لنا يُقدم الذي الرقم كان إذا عما نسأل أن
حقيقة، وهذه الفائز»، أنت تكون «قد عبارة الوطني اليانصيب إعالنات يف تظهر
اإلخبارية التقارير لنا تَدين حال، أي وعىل هي. الحقيقة من نوع أيُّ نعلم جميًعا لكننا
يف ِضمني تحيٌز هناك ذلك ومع باليانصيب. الفوز احتماالت من أفضُل هو بما املسئولة
أفضل هو «ما يسألون: األخبار ُمحرري فكل امُلتطرفة. القيم لصالح اإلخبارية التقارير
القى للقلق إثارًة أكثر أو أكربَ الرقم كان كلما أنه يعرف صحفي وكل صحفي؟» ُعنوان
ورودها احتمال زاد النتيجة، صحة احتمال قلَّ كلما لذلك، ونتيجًة ُمديره. من أكربَ ترحيبًا
األنباء وكاالت تظنُّ الذي العمل نوع عن التساؤل إىل ذلك دعاك وإذا اإلخبارية. التقارير يف
من أكثَر واملشاهدين الُقراء يُثري الذي النوع أنه األحيان أغلب يف فاإلجابة تُزاوله، أنها
امُلتطرفة لالحتماالت حبِّهم يف ُمنتجيها عن يختلفون ال األخبار ُمستهلكي أن يبدو غريه.
الوارد الرقم يقول فقد جيًدا. االحتماالت نفهم ال أننا يف إذَن غرابة ال حة. املرجَّ من أكثَر
أهذا «عجبًا، الُقراء: فيقول البابا». تُصبح قد «ابنتك الصحف: إحدى يف صحفي ُعنوان يف

الصحيفة. من نسخًة ويشرتون صحيح؟»

أم ومختلف، جديد رقٌم هذا هل هو: ُمفاجئة أرقام ظهور عند طرُحه ينبغي الذي السؤال
نتيجًة أو تحوًال األرقام تعني وهل الحذر؟ َي توخِّ يقتيض ومختلًفا جديًدا كونه مجرَّد هل
البحث يف شاَركوا ممن بعًضا إن بل رأِينا. من املناخ تغريُّ مثال يف واضحة اإلجابة غريبة؟

استثنائي. لرقٍم إبرازهم عىل الحًقا نِدموا
وجديدة، غريبة بأنها األمور عىل الحكم أهمية يُِربز ابتهاًجا أكثَر مثاًال أردت وإذا

الَقَزم. اإلنسان يف ضالَّتك فستجد
وقد اف، النشَّ الورق أو املهروسة البطاطا كثافُة ولقوامه عام، ١٨٠٠٠ نحو عمُره
انتباه وجذب املفقود) كالعالم بأنه «نيترش» دورية (وصفته باملياه ُمشبع كهٍف يف ظهر
العظمية البقايا عىل أطلق ما ُرسعاَن اكتشافه. عن إخبارية تقاريُر صدرت عندما العالم
املستمرِّ الجدل رغم — كان اكتماًال األكثر العظميَّ الهيكل أن من الرغم عىل الَقَزم، الرجل
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أو الَقَزمة، فلوريس سيدة عليها أطلق تقريبًا، عمرها من الثالثني يف المرأة — ذلك حول
هنا ومن إندونيسيا، يف فلوريس جزيرة عىل بوا ليانج كهف يف البقايا هذه اكتُشفت فلو.

فلوريس. إنسان البرش: من تماًما جديًدا نوًعا اعتُرب ملا العلميُّ االسم جاء
متوسط من أقلُّ وهو بوصًة)، ٣٩) تقريبًا واحًدا مرتًا الَقَزم» «اإلنسان طول كان
يبلُغ ِعرٌق (وهم األفارقة البيجميني ِمثل الحديث العرص يف البالغني البرش أقرص طول
الناس. عامة خيال استحثَّ ما وهذا أقل)، أو ونصًفا مرتًا منهم البالغ الذكر طول متوسُط
الفريق كان صغري. ودماٍغ للغاية طويلة بأذُرٍع يتميَّزون كانوا أنهم تقاريُر وأفادت
هجرة عىل دليل عن يبحث القديمة األنثروبولوجيا علماء من املشرتَك اإلندونييس األسرتايل
أن يبدو لكن الكائنات. من جديدة أنواٍع عن ال أسرتاليا، إىل آسيا من القديمة اإلنسان
نوعنا، غري البرش من آخَر فرعي نوع أي عن ُمتأخر وقٍت حتى عاشوا قد األقزام هؤالء
جوجو» «إيبو محليٍّا عليهم يُطَلق أقزام مشاهدة مع يتوافق وجودهم أن البعض ويعتقد
يزالون ال كانوا إذا عما البعُض ويتساءل عرش. التاسع القرن حتى رؤيتهم عن أُبلِغ

إندونيسيا. يف ُمنعزلة أدغاٍل يف يعيشون
النوع من اكتُشف ُرفات أي بني لها مثيل ال الغرابة، بالغَة كانت العظام أن شك ال
وال الحديث، العاقل اإلنسان جنس وال امُلنتصب اإلنسان جنس مثَل فليست البرشي؛

الكائنات؟ من جديًدا نوًعا األقزام هؤالء كان هل ولكن النياندرثال.
مدينة يف ١٨٦٣ فرباير ١٠ يف الحكم إصدار قبل الرتيُّث إىل يدعوان سببان ظهر
وصَفتهم من حرضه الذي وارين والفينيا سرتاتون تشارلز زفاف حفل يف نيويورك
سرتاتون قامة طول كان املجتمع. يف الرفيع» املقام «أصحاب حينذاك الصحفية التقاريُر
كانا سنتيمرتًا). ٨٥ (نحو بوصة ٣٤ وارن قامة طول وكان بوصة، ٣٣ الحني ذلك يف
حياًة وعاشا غبار، عليهما يُكن لم عقَليهما لكنَّ بوصات، ببعض الَقزم اإلنسان من أقرص
ومدَّخرات الُكثر ُمعَجبيهما بأموال لهما خصوًصا ًما مصمَّ منزًال اشرتَيا األركان. ُمكتملة
تي بي العروض منظِّم معروضات أحَد بوصفه عمله سنني من جمعها التي سرتاتون

ثام. توم الجنرال هو مرسحي باسٍم عروضه يف يظهر كان إذ بارنوم؛
باعتباره الزفاف عن بالرَّزانة عادًة تتَّسم التي أوبزيرفر» «نيويورك صحيفة كتبت

التاريخ: يف نوعه من األوَل يُكن لم إن القرن، حدَث

الجسم ُمكتمَيل الحجم صغريَي بَرشين زوَجني القرتان سابقة أي عن نَعلم ال
املرء عىل الصعب من كان فقد واملناسبة، املكان ُقدسية ورغم الزواج. بِرباط
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املراسم: أثناء بريدجبورت، من وييل، السيد ر املوقَّ قال عندما ابتسامته كتُم
الرجل؟» هذا تَقبَلني و«هل املرأة؟» هذه تَقبَل «هل

وفًقا الجسم ُمكتمَيل كانا وأنهما نوعنا، نفس من كانا ووارين سرتاتون أن شك ال
يف وأخواتهم إخوتهم من وتسعٍة األربعة آبائهما قامة طوُل كان «أوبزيرفر». لصحيفة
ويدلُّ قامًة. منها أقَرص كانت الفينيا، أخوات أصغر ميني، أن غري املعتاد، املستوى
البرشية الجينية الربمجة أن عىل — سلًفا نَعَلم نُكن لم إن — النوع نفس إىل انتماؤهما
قامته طول كان الذي ماه تيش هو التاريخ يف رجل أقرص التباين. بالغة أشكاًال تُنتج قد
أقدام ثمانَي قامته طول كان الذي وادلو، روبرت هو العالم يف واألطول وبوصتني. قدَمني

ماه». «تيش قامة طول أمثال أربع من أكثر أي بوصات؛ وثالث
أرسة، وكوَّنا لهما، مستَقرٍّا إندونيسيا يف جزيرة من اتَّخذا العروَسني هذَين أن تخيَّل
هل حينئٍذ؟ سنِصفهم كنا كيف والعرشين. الحادي القرن يف إال ُرفاتهم تُكتشف لم ثم
كنا أم البرشي، التبايُن من الواسع الطيف يف ُمتطرِّفة كِقيَم بحقيقتهم سنِصفهم كنا

الكائنات؟ من آخر نوًعا أيًضا هم كانوا إذا ا عمَّ سنتساءل
حالة مجرَّد أم مختلًفا نوًعا القَزم الرجل كان إذا ما حول ُمحتدًما الجدل يزال ال
أن بعد بالفعل، جديد نوٌع بأنه زعٌم مؤخًرا انترش وقد بالفعل. معروف نوٍع من ُمتطرِّفة
من صورة إىل لوا وتوصَّ الجمجمة بقايا عىل ُمسوًحا فلوريدا والية جامعة من فريٌق أجرى

الدماغ. لشكل الكمبيوتر ُصنْع
َعل مَريض«الصَّ تفسريٌ فلوريس كهوف لساكني كان إذا ما تحديَد يُحاول الفريق كان
من الرغم عىل اليوم»، لنا معروفة حالٌة هو — استثنائي حدٍّ إىل الرأس ِصَغر أي —
التي الجسمانية الصفات مجموعة سبَّبت أخرى مجهولة ُمتالزمٌة هناك كانت ربما أنه
البحث. تعقيد إىل يَا أدَّ امُلتحمسني الباحثني بني املهني والتزاحم التنافس لكن تُميزهم.
اكتشف الذي الفريق يف عضًوا كان القديمة األنثروبولجيا يف عالم وهو فولك، دين يقول
أيًضا.» البيجمي ِعرق يُشبه وال الرأس، صغار من ليس أنه يف لَدينا شك «ال الرُّفات:
أحدث عنونَت القزم اإلنسان اكتشاف أخبار نرش يف الريادة لها كانت التي «نيترش» دورية

امُلنتقدين». تُسكت القزم اإلنسان جمجمة «مسوح أبحاثها:
روبرت أن تقارير أفادت التفاؤل. من قدٍر عىل ينطوي كان التقييم أن يَثبُت قد
لسانه: عىل وجاء مقتنع، غريُ إنه قال بن، والية جامعة من املشكِّكني أحد وهو إكهارت،
بعدة تتَّسم والعينة األمر. ستحسم أنها أعتقد لدينا جارية شاملة تحليلية عملياٌت «هناك
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أوبندورف بيرت الدكتور قال ،٢٠٠٨ ويف مَرضية»، وربما شاذًة حاالٍت أعتربها ظواهر
إنهم زمالئه، من وعدد للتكنولوجيا، امللكي ميلبورن معهد يف التطبيقية العلوم كلية من
بسبب القزامة من بحالة أُصيبوا لكنهم جديًدا، نوًعا ليسوا القامة قصار أن يعتقدون

الحاد. التغذية نقص

غري النتائج اآلتي: لنُقرر الجدل يُحسم أن الرضوري من ليس أنه الحظ ُحسن ومن
تمتُّ ال قد لكنها الفضول، تُثري وقد واستثنائي، جديد بيشءٍ تُخربنا قد وامُلتطرفة عة املتوقَّ
سبٌب هو ما بقدِر للحذر سببًا ُمتوقعة وغري ُمتطرفة كونها ويَُعد الكاملة. للصورة بصلٍة

املتطرفة». «القيم الحاالت هذه عىل اإلحصائيون يُطِلق س. للتحمُّ
الحالة هذه يف بياني. رسٍم يف البالد يف بالغ شخص كلِّ طول يُرَصد أن تخيَّل
املتوسط الطول عن تقريبًا سنتيمرتات ١٠ بنحو يبُعد الناس معظم طول أن سيتَّضح
بوصات) و٤ أقدام ٥) مرت و١٫٦٣ للرجال بوصات) و١٠ أقدام ٥) مرت ١٫٧٥ يبلُغ الذي
وليس البعض، طول يكون قد .(٢٠٠٤ عام أُجري إلنجلرتا ي صحِّ ملسٍح (وفًقا للنساء
بطول نَِصفهم قد من هم وهؤالء الرسم، عىل ذلك من أسفل أو أعىل نقطٍة يف الكثريين،
والفينيا ماه وتيش وادلو روبرت منهم — الناس من قليلة قلٌة وتظهر ِقرصها. أو القامة
ما نُحدد أن القَزم اإلنسان حالة يف واملشكلة الرسم. أقايص يف — سرتاتون وتشارلز وارين
أطوال يُمثِّل الذي البياني الرسم أقىص يف يقع املعروف، النوع من برشيٍّ مجرَد كان إذا
بياني رسٍم وضع إىل يدعونا إنه أم ما، بمرٍض وُمصاب ُمتطرفة قيمٌة إنه أي البرش، قامة

ُمحتدًما. الجدل ويبقى البرش. ر تطوُّ عن افرتاضاتنا وتغيري تماًما جديد
رقم أو ُمذهلة، قصة — صادم رقم أمام نفسك تجد عندما الثالثة االحتماالت تذكَّر
طوله بالغ، لشخٍص العظمي الهيكل اكتشاف عىل طبِّقها ثم — خاطئ تفسري أو خاطئ،

األرجح؟ هو الثالثة االحتماالت من أيٌّ جديًدا. نوًعا واعتباره أقدام ثالث
كلها؟ البرشي التطور خريطة تغيري ويستحقُّ بالفعل جديًدا الَقزم اإلنسان يَُعد هل
كرة رضبة يُشِبه لكنه العاقل، اإلنسان نوع من — سرتاتون تشارلز ِمثل ربما — إنه أم

الجامحة؟ األوىل الجولف
فسنُغريِّ الجديد، القزم اإلنسان نوع هو عليه ُعِثر ما أن عىل تدلُّ األرقام كانت إذا
تكاثر نتائج أن بالفعل نعرف وأننا ثام، توم غرابة فرغم غضاضة. بال تفكرينا طريقة
موجودة ستظلُّ اتجاه كل يف امُلتطرفة القيم وأن آخر، إىل وقت من ُمفاجئة تكون قد البرش
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تُخِربنا بَرش. هم متطرِّفة قيًما يُعتربون الذين هؤالء أن تماًما الواضح من فإنه دائًما،
خارجة بالتأكيد لكنها فيها، غريب يشء ال وأن عة، متوقَّ امُلتطرفة القيم أن اإلحصائيات
املألوف، عن خارجني بٌرش هو بوا ليانج كهف يف اكتُشف ما كل كان وإذا املألوف. عن
بعيدة نقطًة كونَه يعدو ال البرش، لحياة املبعثَر املخطَّط ويف جديد، بأي يُفيدنا ال فهذا

املألوف. عن الخارجة ذاته سوى يشءٍ إىل يُرشدنا ال وقد املتوسط، عن
بكثري. ثام توم من لالهتمام إثارًة أقلَّ امُلتطرفة القيم تكون ما عادًة الواقع، ويف
عىل املتطرفة اإلحصائية القيم معظم لكن األلباب، يخلب الحقيقي سرتاتون فتشارلز
مشاهدات أو حسابية عملية أو مسح أو تجِربة نتيجة بل برشية، ليست اآلخر الجانب
البيانات أن اإلحصاء لعلم األوىل املبادئ ومن للمألوف. مخالفًة — الحال بطبيعة — تَُعد
لكون عديدة ُفرًصا هناك ألن خاصًة رفضها، يتعنيَّ قد املتطرفة القيم أو للريبة امُلثرية
األقل عىل فهو ثام توم أما التسجيل. أو القياس دقة عدم بسبب خاطئًة املتطرفة القيمة
املتطرفة القيم عىل امِلصداقية وإضفاء البياني. التوزيع أقايص إىل ينتمي كان ولو حقيقي،

الِعنان. للخيال يُطِلق — اآلخر الجانب عىل — إحصائيٍّا
أربعٌة تنبَّأت املنازل، ألسعار سيناريوهات خمسة رشكٌة وضَعت سنوات، ثالث منذ
الُعنوان جاء الحال، وبطبيعة شديد. بانخفاٍض الخامس وتنبَّأ طفيفة، بارتفاعاٍت منها
أسعار ظلَّت األمر، حقيقة ويف املنازل». ألسعار محتمل شديد «انخفاٌض كاآلتي: الصحفي
كالساعة فهي التنبؤات. كل يف مهمٌّ التوقيت آَخرين. عاَمني ثابتة بوتريٍة تزداد املنازل
يف بالدقة تتَّسم أو ِحكمة عىل تدلُّ ال قد لكنها املطاف، نهاية يف تَصُدق التي امُلتعطلة

حينها.
فيها صدر التي الفرتة عىل الوقت بعض مرَّ أن بعد السطور، هذه كتابة وقت ويف
وتُجِمع طفيف، ولكنه انخفاض، يف املتحدة اململكة يف املنازل أسعار أن بالفعل يبدو التنبؤ،
ى تتلقَّ ُمتطرفة عاٌت توقُّ توَجد جديٍد ومن الوقت. بعض سيستمرُّ االنخفاض أن عىل اآلراء
إىل نميل لكنَّنا املائة. يف ٤٠ قدُره بانخفاٍض املثال سبيل عىل تُفيد النِّطاق، واسعة تغطيًة

السيارات. مرآب يف تستقرُّ الكرة تجعل التي من أكثَر األوىل الجولف رضبات أغلبية
لحظِة نتاج أو النظام، يف عَريض حدٍث مجرَد تكون قد املتطرفة القيم أن الشاهد
أو املنازل أسعار أو القامة لطول توزيع أي يف ِمثلها هناك يكون ما ودائًما اضطراب،
تكون أن بالرضورة وليس للقلق. سببًا تكون أالَّ ويجب ذلك. غري أو الطقس تنبؤات

اكتشاًفا.
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الذي الطبيعيَّ التبايَن فستجد الرياضة، مجال يف العقاقري تعاطي اكتشاَف عملُك كان إذا
من فالكثري ذاته. حدِّ يف مشكلة متطرِّفة قيًما دائًما سيكونون الناس بعض أن يعني
يف بالفعل موجودة موادُّ هي أقوى أو أرسع ليُصبحوا الناس يتعاطاها التي العقاقري

مستواهم. ن يُحسِّ أنه يبدو مما املزيد يريدون الرياضيني لكنَّ أجسامهم.
من ُمتطرفة مستوياٌت أجسامهم يف توجد ن عمَّ بالبحث الرياضة يف الغشُّ يُكتشف
التستوستريون هرمون االشتباه. دائرة يف ونضعها املتطرفة القيم نُحدد إننا أي املواد. هذه
التستوستريون من واحد جزء بنسبة البول يف يوجد ما وعادًة طبيعيٍّا، ينتج املثال سبيل عىل
ملكافحة العاملية الوكالة وتقول اإلبيتستوستريون. يُسمى آخَر هرمون من واحد جزء إىل
جزء ُمقابل التستوستريون من أجزاء ٤ وجود جسمه يف يُكتَشف من كلَّ إن طات املنشِّ
النسبة هذه كانت اإلضايف. التستوستريون تعاطيه يف يُشتبَه اإلبيتستوستريون من واحد

ُمفرًطا. تساهًال اعتُربت ثم ،١ إىل ٦ السابق يف
تماًما بريئة ولكنها ُمتطرفة لِنَسب موثَّقًة حاالٍت هناك أن األوىل مشكلتان؛ ثمَة
املستوى يتخطى ما وهو ،١ إىل ١١ أو ١٠ إىل تِصل اإلبيتستوستريون، إىل للتستوستريون
تقلُّ — آسيا يف خاصًة — كاملة شعوبًا هناك أن والثانية بكثري. لطات السُّ ريبة يُثري الذي
تجاُوزهم خطر يقلُّ وهؤالء ،١:١ عن اإلبيتستوستريون إىل التستوستريون نسبة لديهم
أن القول خالصة القانوني. غري التستوستريون تعاطيهم عند القانوني ١ إىل ٤ ملستوى

التباين. من واسًعا نطاًقا هناك
يابانيٍّا مبارًزا كان التستوستريون تعاطي بسبب األوملبية األلعاب من استُبعد من أول
.١ إىل ١١ هو فَلكي مستًوى إىل لديه اإلبيتستوستريون إىل التستوستريون نسبة وصلت
حيث املستشفيات، أحَد إيداعه قرَّروا أنهم لدرجة اليابانية لطات السُّ الحالة هذه وصدمت
وجدوا ثم برصامة. وأدويته الغذائي نظامه يف التحكُّم وجرى االحتجاز، قيد فعليٍّا كان
ُمتطرفة حالٌة أنه وتبنيَّ ، يتغريَّ لم لديه اإلبيتستوستريون إىل التستوستريون مستوى أن
يكون أن بدون تحُدث قد الغريبة النتائج هذه ِمثل أن تصديُق الصعب من كان طبيعية.
تعاطي مناهضة حملة تابَع لصحفي وَوفًقا دامغة. كانت األدلة لكن ما، سبٌب وراءها
بمجرَّد ولو اعتباره للرجل يُردَّ لم فريسل، جيم يُدعى عاًما، لعرشين الرياضة يف طات املنشِّ

اعتذار.
عن للكشف الوحيد االختباَر هو هذا كان العرشين القرن تسعينيَّات أواخر وحتى
تزيد الذين السكان عدد عن كافية فكرٌة لدينا ليس أنه رغم التستوستريون، تعاطي
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معلومٌة لدينا وليست آنذاك، مطبَّقًة كانت التي ١ إىل ٦ نسبة عن طبيعيٍّا لديهم النسبة
يزيد وما اآلن. املطبَّقة ١ إىل ٤ نسبة عن طبيعيٍّا لديهم النسبة تَزيد من عدد عن دقيقة
لذا النساء. لدى خاصًة تًا، مؤقَّ النسبة ترفع قد الكحوليات أن املعروف من أنه ِبلَّة الطنَي
إلقاء خطر عىل ذلك ينطوي فقد بالغش، واتُّهموا كلُّهم املتطرفة القيم أصحاب ُجِمع فإذا

األبرياء. عىل جزاًفا التُّهم
ما اكتشاُف خالله من يمكن اآلن، يُطبَّق ثانيًا اختباًرا هناك أن الحظ ُحسِن من
داخل (منتًَجا املصدر داخيلَّ فيها مشتبَه عيِّنٍة يف يُكتشف الذي التستوستريون كان إذا
يف فشل أيًضا االختبار هذا أن غري الجسم). خارج (منتًَجا املصدر خارجيَّ أم الجسم)
للطب سويرسية عيادٌة أعطت (حيث طات املنشِّ تعاطي حاالت كل عن الكشف تجارِب
االختبارات، أجرت ثم التستوستريون، من عالية مستوياٍت الطالب من مجموعًة الريايض
لم الثاني االختبار وهذا طات.) للمنشِّ الحاالت كل تعاطي اكتشاف يف أخفَق االختبار لكن
حاسمة». «غري نتائج يُعطي قد لكنه جزاًفا، األبرياء اتهام يُسبب أنه اآلن حتى يتَّضح
١٠٠٠٠٠ نحو أنفق قد كان أنه أيرلندي، مرت ١٥٠٠ اء عدَّ وهو الرياضيني، أحد أخربَنا
ظهور بعد للتستوستريون القانوني غري التعاطي تهمة عنه ليدَرءوا امُلحامني عىل يورو
نتيجُة جاءت ثم صالحه غري يف اإلبيتستوستريون إىل التستوستريون نسبة اختبار نتيجة
الكحول. يفرشب فيها أفرط ليلة بعد ذلك كل حاسمة»، «غري التستوستريون مصدر اختبار
مع مالية تسوية عىل واَفق ٢٠٠٨ ويف .٢٠٠٦ أكتوبر يف ساحته أُبرئت املطاف نهاية ويف
امُلستحيل من بات أن بعد إال يحُدث لم ذلك ولكن بلده، يف الوطنية القوى ألعاب سلطات

«عقاقري». كلمة النتائج يف تظهَر أن بدون جوجل البحث محرِّك عىل اسمه عن البحُث
من أنه نتذكر أن علينا القَزم، واإلنسان القامة بطول يتعلَّق فيما الحال كان كما
ع نتوقَّ أن وعلينا دائًما، موجودًة ستظلُّ املتطرِّفة القيم وأن غريبة، أشياءُ توجد أن العادي
لكن أحيانًا. ذلك عن تزيد أو مئوية درجًة ١١ تبلُغ حرارة درجة الكمبيوتر يُخِرج أن
أي عىل ما تغيرٍي إدخاَل أردنا إذا وأننا شيئًا. يعني ال قد هذا بأن نُقرَّ أن أيًضا علينا
يتجاوز من كلِّ اتهام بغرض الشك، ويبدأ الطبيعيُّ عنده ينتهي ما، مرحلٍة يف تعريف
أن من تماًما نتأكد أن علينا الكائنات، من جديًدا نوًعا اعتباره أو بالغش، التعريف هذا
أو تنبؤات عن ناتجًة املتطرِّفة القيم هذه كانت وإذا يُسوغه. ما له التعريف عىل التعديل
الرشوط، ببعض نربطها أن أو تماًما، نُهِملها أن يُستحَسن فقد حاسوبية، ُمحاكاة عمليات

بعيًدا. فتجَمح الجولف لكرة األوىل الرضبة البابا ذ يُنفِّ كأن
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ِمثل عباراٍت نرى فعندما متطرفة. قيمًة هناك أن يف الشك إىل الكلمات بعُض تدعو
نتساءل أن بنا يجُدر يف»، يؤثر «قد أو كذا» مستوى ارتفاعه يبلُغ «قد أو إىل» يصل «قد
ُرجحانًا)، األقل فهو ثَم (ومن تطرًفا األكثَر أم األرجح االحتماَل هو املذكور كان إذا ا عمَّ
عن تكفَّ لن املتطرِّفة القيم معقولية. أكثر احتماٍل عن ابتعاده مدى عن نسأل ذلك وبعد
وإليك ق. تتحقَّ ما نادًرا التنبؤات هذه لكن التنبؤات، يف خاصًة آخر، إىل وقت من الظهور
يُشابهها، ما أو يف» يؤثر «قد عبارة فيها ترى مرة كل يف ما؛ حدٍّ إىل امُلسلِّية اللعبة هذه

يحُدث». لن ذلك أن الظن أغلب «لكن االعرتاضية: بالجملة ذهنك يف أكِمْلها
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للفجوة انتِبه املقارنة:

مجاملة، ذلك تعترب فقد صيفي، بيوٍم — محبوبتَه شيكسبري شبَّه ِمثلما — شبَّهناك إذا
كما تماًما، مختلفان عنرصان والطقس فالناس تصنيف. لجدول أساًسا تُعترب ال لكنها
االعتذار مع لة، امُلكمِّ التعريفات من الكثري بدون املقارنات هذه عقُد ويستحيل واضح. هو
فذلك السياسة يف أما تشبيًها، ونعتربها املقارنة، هذه نَقبَل سونيَّتاته، ففي لشيكسبري.

آخر. شأٌن
املفاضالت وكل الُحجج. يف ثابت عنٌرص وهي املقارنات. السياسة أهل يَهوى ذلك ومع
فاستحثَّنا للمقارنات، الحماس هذا انترش األخرية، اآلونة ويف مقارنات. تُعترب أمَرين بني
وذلك كثرية، أخرى وأشياء والجرائم واملستشفيات املدارس عن الحديث يف استخدامها عىل
تقييمات هي التي لها الخام واملادة الرتتيب، أو التصنيف جداول هي أداة طريق عن
انخفض، وأيُّها ارتفع أيُّها األخرى، العنارص وسائر عنرص بني املقارنة تُعَقد حيث األداء،
يَُعد ومن السيئ، ومن الجيِّد وَمن الرتتيب، قاع يف يَقبع وَمن الصدارة يحتلُّ الذي ومن
باتت لقد املثىل». «املمارسات اتباُعه لنا يظهر الذي ومن ُمخفًقا أو املستوى متوسط
العامة، السياسة عَصَب مناظري، عدة من اآلن، وتَُعد الحكم. شئون يف سائدة لغًة املقارنة

مكان. كل يف ِذكره يرتدد الذي امُلستنري لالختيار وأساًسا
والتغايض والطقس، الناس بني املذكورة املقارنة تشويه يف سيئة عادًة للسياسة لكن
الخلط هذا الكتشاف الذهن يف إبقاؤه ينبغي الذي واملبدأ التعريف. يف االختالفات عن
صالًحا يزال ال ذلك ومع أضعفه. استخدامه فرط لكن بالفعل، يعرفه جميعنا ٌ مبدأ هو
وهذا األداء، ومؤرشات التصنيف جداول ثنايا يف ى تخفَّ مهما مىض، وقت كأي وصحيًحا

النوع؟ نفس من شيئني بني املقارنة هل هو: املبدأ



الوهمي النمر

برسطان إصابته من نيويورك، وحاكم للرئاسة السابق ح املرشَّ جولياني، رودولف نجا
التمهيدية، الرئاسية االنتخابات حملة بدأت عندما ،٢٠٠٧ أغسطس ويف الربوستاتا.
«كنُت قال: إذ ُمذهلة، سياسية مقارنًة فيه عَقد إذاعي إعالٍن يف مرضه تجربة استخدم
رسطان من التعايف واحتمال سنوات. ست أو خمس منذ الربوستاتا برسطان ُمصابًا
املائة. يف ٨٢ املتحدة الواليات يف تبلُغ — منه شفائي عىل الربَّ أشكر الذي — الربوستاتا
الطبية الرعاية لنظام َوفًقا فقط؛ املائة يف ٤٤ يبلغ منه التعايف فاحتمال إنجلرتا، يف أما

االشرتاكية.»
الذي — الربيطاني الصحية الرعاية فنظام ُمزلِزلة. صدمًة ملثَّل الترصيح هذا صحَّ لو
يف الرسطان عالج يف مستواه كان — األمريكي من أفضَل باعتباره إليه يُنظر ما كثريًا
أعدَّته ما)، نوًعا (قديًما بيانيٍّا رسًما أن وبدا فحسب. األمريكي مستوى نصَف الواقع
خدمة بأن القائل الزعم هذا صحة يؤيِّد الكومونويلث، صندوق ى تُسمَّ بَحثية مؤسسٌة

قاتلة. بغريها، باملقارنة كانت، املتحدة اململكة يف الوطنية الصحية الرعاية
تفسريه من الكومونويلث صندوق تربَّأ عادلة؟ املقارنة وهل ا؟ ُمحقٍّ رودي كان فهل
أن املحتمل من هل السبب: يُظِهر بسيط سؤاٌل وهناك ُمضاد، بتفسرٍي ودفع لبياناته،
يف منه مرة ٢٫٨ بمعدل أكرب املتحدة الواليات يف الربوستاتا رسطان انتشار معدل يكون
به تُوحي ما فهذا مثًال؟ منه واٍق إكسرٍي عىل الربيطانية الِجَعة تحتوي ربما بريطانيا،
٤٩ ُمقابل يف املتحدة، الواليات يف رجل ١٠٠٠٠٠ كل بني من ُمصابًا ١٣٦ فهناك األرقام؛
علينا لكان الترصيح، ذلك صحَّ فلو املتحدة. اململكة يف رجل ١٠٠٠٠٠ كل بني من ُمصابًا
إصابة معدَّل من كثريًا أكرب بمعدٍل املرض بهذا األمريكيون الرجال يُصاب ملاذا نُفرسِّ أن

عنه. بيانات لدينا العالم يف آخر ُمتقدم بلد أي رجال
االحتماالت أحد معقوليًة؟ أكثر تفسري أيُّ يوجد فهل ح. املرجَّ غري من يبدو هذا كل
الطبيَب الجميع يقصد ال (إذ آخر يشءٌ وتشخصيه يشء، باملرض اإلصابة أن البسيطة
عدد أمثال ثالثُة املتحدة الواليات يف يوجد ال أنه الحقيقة تكون ربما املرحلة). نفس يف

لديهم. املرض تشخيص يجري تقريبًا العدد أمثال ثالثة نحو إن بل امُلصابني،
عبقريًة، رودي مقارنة كانت فيها. الخفيَّة املخاطر من املقارنة وجه انتفاءُ يَُعد
يُصبح وهكذا الوَفيات، عدد ثبوت مع التشخيصات عدد ارفع األرقام. إىل تستند ال لكنها
رسطان عالج فعالية عن بالقليل إال يُفيد ال الرسم هذا بكثري. األعىل التعايف» «معدل لديك
يف امُلبكر التشخيص إىل االتجاه هو أكرب بدرجٍة به يُفيد ما لكن البلَدين، يف الربوستاتا

املتحدة. الواليات
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للفجوة انتِبه املقارنة:

ا'صدر: صندوق الكومونويلث

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

معدل انتشار ا'رض

معدل الوفيَات

نيوزيالندا
(١٩٩٦)

أسرتاليا
(١٩٩٨)

أ'انيا
(١٩٩٧)

ا'ملكة ا'تحدة
(١٩٩٧)

فرنسا
(١٩٩٦)

كندا
(١٩٩٧)

الواليات ا'تحدة
(١٩٩٧)

اليابان

العام. يف ذكر ١٠٠٠٠٠ لكل عنه الناجمة والوَفيات الربوستاتا رسطان انتشار :1-11 شكل

اململكة عىل ق تتفوَّ إذ لالرتياح؛ ِفعلية أسباٌب املتحدة الواليات لدى األمر، واقع ويف
املقارنات. هذه موثوقية قدر عىل الرسطان، من للعالج الدولية املقارنات معظم يف املتحدة
يف الربوستاتا رسطان بسبب يموتون الذين الرجال عدد بأن تُفيد املقارنة هذه وحتى
رجل، ١٠٠٠٠٠ كل من وفاة حالة ٢٦ فهو املتحدة؛ اململكة يف منه أقلُّ املتحدة الواليات
املتحدة الواليات يف العالج مستوى ليس رجل. ١٠٠٠٠٠ كل من وفاة حالة ٢٨ مقابل يف
الصواب، من الزعم ذلك يقرتب وال رودي، زعم كما املتحدة اململكة يف املستوى ِضعف
النتيجة وهذه حال، أي عىل املتحدة اململكة يف منه أفضُل املتحدة الواليات يف املستوى لكن
الفحوص إجراء إىل املتحدة الواليات يف واالتجاه التشخيص معدالت ارتفاع إىل تُعزى ربما
بأنها تُعرَّف املرض من النجاة أن بسبب أيًضا ذلك يكون وربما أصغر. أعماٍر يف الطبية
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مرحلٍة يف املرض ص ُشخِّ فإذا ولهذا سنوات. خمس ملدة التشخيص بعد العيش مواصلة
فيبدو حال، أي عىل أكرب املريض عمر سنوات من ي املتبقِّ يكون أن الظن فأغلب أبكر،

اإلطالق. عىل األطباء يتدخل لم إذا حتى أكرب املرض من النجاة معدل
أثارت واالستدراكات، الرشوط زادت فكلما دة. معقَّ الحجة هذه أن يف معنا تتَّفق قد
فاملقارنات القصيد. بيت هو هذا لكن لها. إجابة ال أسئلًة املختلفة الثقافية املمارسات

وراءها. فيما البحث يف املرء يبدأ عندما واضحة تبدو ما نادًرا
ا حقٍّ أنهم يبدو األمريكيِّني أن عىل األدلة بعض وجود إىل نظًرا األحوال، كل وعىل
املبكِّر التشخيص عامل مراعاة بعد حتى اآلخرين، من أكرب بمعدٍل بالرسطان يُصابون
البُلدان معظم يف منه أفضَل بالفعل املتحدة الواليات يف معه التعامل يكون فربما لديهم،
دوًما يكون ال التشخيص أن بالذِّكر الجدير فمن ذلك، ومع بسيط. بفارٍق لكن األخرى،
وسَلس والُعنَّة، الخصوبة، فقداَن الجانبية األعراض تشمل فقد العالج، إىل أدَّى فإذا ِميزة.
من عدد من أكربُ الربوستاتا برسطان ُمصابون وهم يموتون من عدد أن إىل ونظًرا البول.
بعَض يمنع قد بل رضر، أيَّ كثرية أحواٍل يف التدخل عدُم يُسبب ال فقد بسببه، يموتون

األرضار.
كل من و«واحد يفضلون»، خمسة كل من و«أربعة يَنْجون»، عَرشة كل من «ثمانية
بسيطة أشكاٌل السابقة العبارات كل … ذاك» يفعلون املائة يف و«٩٩ هذا»، يفعلون أربعة
هناك، يحُدث ما عكس «عىل ِمثل: عبارات تستخدم عندما مقارنات إىل تتحول العد، من

ذلك. إىل وما «… فقط املائة يف ٧٠ حيث
يكتشف ن ممَّ أم الربوستاتا برسطان امُلصابني كل من ماذا؟ من «١٠ كل من ٨» لكن
مجموعتنَي من الناجني ينتقي ألنه داحضة رودي مقارنة لديهم؟ الرسطان األطبَّاء أحُد
اململكة ومجموعة أكرب، ٍل بمعدَّ تشخيصها يجري التي املتَّحدة الواليات مجموعة مختلفتني؛
إذا ما يعلم ومن ُمْغرية، صغرية حيلٌة وهي أقل. ٍل بمعدَّ تشخيصها يجري التي املتحدة

الحالة؟ هذه يف متعمدة أم عَرضية كانت
بعًضا لكنَّ الفاسدة، املقارنة يف الخطأ َموطن الكتشاف وهلًة األمر يستغرق ما كثريًا
الجمهور عىل ب وتُصعِّ العامة، ذكاء تُهني لدرجة واضحًة تكون هذه الخطأ َمواطن من

عليهم؟ ستنطيل أنها املقارنات تلك عاقدو ظن كيف َر تصوُّ
بعتَلٍة بيتس فيكتور مهاجمة عىل ويليامز بيرت يُدعى ُمراهٌق أقدَم ،٢٠٠٣ سبتمرب يف
الناَر الجريمة يف رشيُكه أطلق حني يف األرسة، تَمِلكه الذي املجوهرات متجر يف َمعِدنية

174



للفجوة انتِبه املقارنة:

بعرشين ذلك وقبل ابنتَها. تحمي وهي قتيلًة فأْرداها بيتس، السيد زوجة ماريان، عىل
بعرشين ذلك وبعد امُلجِرمني. لألحداث مؤسسة من رساحه أُطِلق قد ويليامز كان يوًما،
بجهاز وموسوم التجول بحظر أمٍر قيُد أنه املفرتَض وكان القتل. يف باشرتاكه أُدين شهًرا،
تَلت التي القصرية املدة يف ولكنه الجريمة، ارتُكبت عندما كاحله عىل ُمثبَّت إلكرتوني

مرَّات. ِعدَّة التجول حظر أمَر اخرتَق رساحه إطالق
ولجنة الحسابات ملراجعة الوطني املكتب تقاريُر كشفت ،٢٠٠٦ عام خريف يف
املوسومون امُلدانون ارتكب ،١٩٩٩ عام منذ أنه العموم ملجلس التابعة العامة الحسابات
واعترب أشخاص. خمسة وقتلوا عنيفة جريمة ١٠٠٠ — تسميتهم عىل اصُطلح كما —
يُعرِّض للسجن، آِمن وال ال فعَّ غريَ بديًال املراقبة بأجهزة الوسم اإلعالم وسائل من قطاع

ُكلفة. أقل ألنه إال يستخدم ال أنه البعض زعم بل للخطر، العامة
املراقبة. جهاز بارتداء يلزمه املكثََّفني واإلرشاف باملراقبة ألمر خاضًعا ويليامز كان
م املصمَّ املنزيل، باالحتجاز يُسمى فيما هو األجهزة بهذه للوسم شيوًعا األكثر واالستخدام
بمدٍة املحدَّد امَلوعد قبل السجن من رساحهم بإطالق يسمح حيث العنيفني، غري للُمجِرمني

ونصًفا. أشُهر األربعة تُقارب
معتمدين رأيهم، عىل وا وأرصُّ بشدة، املراقبة بأجهزة الوسم عن امُلدافعون نِشط
لهذا خَضعوا شخص ١٣٠٠٠٠ بني من أنه ُزِعم فقد فاسدة. مقارنٍة عىل ا تامٍّ اعتماًدا
تقريبًا، املائة يف ٤ املراقبة بأجهزة موسومون وهم جرائَم ارتكبوا َمن نسبة كانت الربنامج،
هذه إن ُمنفصلني، لقاءَين يف السابقني السجون مفتِّيش كبار وأحُد الداخلية، وزير وقال
حديثًا رساحهم امُلطَلق املسجونني بني اإلجرام إىل العودة نسبة من بكثري أفضُل النسبة
نجح قد املراقبة بأجهزة الوسم أن اعتُرب لذا املائة. يف ٦٧ تبلُغ التي املراقبة وسم بدون
يستحقُّ الربنامج هذا فإن شديد، لقلٍق َمبعثًا تَُعد جريمة كل رغم وأنه باهًرا، نجاًحا

اللوم. ال الثناء،
جودة نعرف أن أَردنا فإذا عليه. ِبناءً وللحكم للقياس، األساسية األدوات من املقارنة
بني عام بوجٍه املقارنة تُعَقد الجنائية، العدالة حالة ويف بالعنرص(ب). نُقارنه (أ) العنرص
وإىل يحُدث، أن املمكن من كان الذي ما امُلتاحة؛ البدائل عىل امُلرتتبة اإلحصائية التِبعات
(ب)؟ العنرص من بدًال (ج) العنرص استخدمنا إذا تَزيد أو ستقلُّ الجريمة كانت مًدى أي
املشكلة د. املتعمَّ ومنها العَريض منها لها، حرص ال عقباٌت تعرتضها املقارنة لكن
وهذه ومثيله. اليشء بني تُعَقد أن ينبغي عادلًة مقارنة أيُّ لتكون معروفة: األساسية
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بأجهزة املوسومني امَلِدينني بني اإلجرام معاودة بني املعقودة الخصوص، وجه عىل املقارنة
ال التي وللطريقة منه، الحذر ينبغي ملا مثاًال كانت اآلَخرين، بامَلِدينني مقارنة مراقبٍة
تسميته يمكن ا عمَّ درٌس وهي اإلنصاف؛ ابتُغَي إن األقل عىل املقارنة، بها تُعَقد أن ينبغي

الفاسدة. باملقارنة
نسأل بأن بالتعريفات. بينهما املقارنة نعقد اللتني املجموعتنَي أمر ح نُوضِّ أن لنُحاول

و«ماذا». و«متى»، «من»،
بأجهزة املوسومة واملجموعة السابقني، املساجني من األوىل املجموعة «من»؟ أوًال:
عىل فيهم الرأي استقرَّ قد املقاربة بأجهزة ُوِسموا فَمن نفِسه، النوع من ليستا املراقبة
الجميع. من أقلُّ للُجرم معاودتهم احتمال أن السجون ُمديرو ورأى لذلك، ُمناسبون أنهم
معدل لتقليل أدَّى ما هو املراقبة بأجهزة الوسم كان فهل منهم. خطًرا أشدَّ اآلخرون واعتُرب
الربنامج نجاح ادِّعاء كان لقد وسمهم؟ سيتمُّ الذين األشخاص اختيار أم الجرم معاودة
يفتقد االختالف، هذا عىل ِبناءً أيًضا اختيارهم بل الحد، هذا إىل األشخاص اختالف ظل يف

ِحدَّة. األكثر األوصاف تجنَّبنا إذا الدقة، إىل
جرائَم أشخاٌص فيها ارتكب التي املدُة تجاوزت أن قطُّ يحُدث لم «متى»؟ ثانيًا:
أما كثرية، أحياٍن يف ذلك عن قلَّت بل أشُهر، أربعَة املراقبة بأجهزة موسومون وهم جديدة
املسجونون يرتكبها التي الجديدة الجرائم لعدد الداخلية وزارة إحصاء يشملها التي املدة
هو وهذا األوىل. املدة أمثال خمسة من أكثر أي عامان؛ فهي املوسومني غري السابقون
كلِّ لدى اإلجرام معاودة معدل يف فارق رؤيَة ع نتوقَّ يجعلنا قد الذي الثاني السبب
املراقبة بأجهزة الوسم عَملية مزايا يف البتَة يقدح ال ما وهو القياس، مرحلة يف مجموعة

ذاتها. حد يف
بديلها، وبني املراقبة بأجهزة الوسم عملية نجاح بني تُقارن أن أردَت إذا «ماذا»؟ ثالثًا:
االنطالق وليس السجن. يف البقاء هو املراقبة بأجهزة الوسم بديل أن تفهَم أن فعليك
رساُحك يُطَلق أن فإما ذلك). يفهمون الداخلية وزارة مسئويل (ليت بُحرية الشارع إىل
اللتان املجموعتان هما هاتان اإلطالق. عىل رساحك يُطَلق ال أو الجهاز، ترتدي وأنت ُمبكًرا
يف القابعون الثانية املجموعة أفراد ويرتكب البديالن. هما وهذان بينهما، املقارنة تنبغي
وضد ُحراسهم ضدَّ أكثر جرائَم يرتكبون (لكنهم العامة ضد جدٍّا قليلة جرائم السجون

بعًضا). بعِضهم
نادًرا مباًرشا هجوًما واستفزَّت األركان، متكاملَة إحصائية جنايًة املقارنة هذه كانت
موسومني كانوا من بني نُقارن أن فإما امُلعتاد. ظها تحفُّ رغم لإلحصاء، املَلكية الجمعية من
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أن وإما اآلن؛ الرساح ُمطَلقي الفريقان أصبح ثم مسجونني كانوا من وبني السابق يف
بني أي العقوبة؛ مدة بها يقضيان الفريقان يزال ال التي املختلفة الطُّرق بني نُقارن

حاليٍّا. واملسجونني حاليٍّا املوسومني
له، معدَّ وقياس الجرم معاودة رصد حاولت قد تُكن لم الداخلية وزارة أن الغريب من
تُكن لم لذا املراقبة؛ َجهاز عنهم نُِزع ثم سابقة أوقاٍت يف موسومني كانوا من بني خاصًة
كان إذا عما — السجون مفتِّيش كبري أو الداخلية، وزراء شأن شأننا — فكرة أدنى لدينا
عند الجرم معاودة منع يف ال أم جن السَّ استمرار من فعالية أكثَر املراقبة بأجهزة الوسُم

الحكم. مدة انقضاء
ما أبعَد كان عنه الدفاع أساس لكن عقالنيٍّا، إجراءً املراقبة بأجهزة الوسم يكون قد
مدَّتني خالل امُلجِرمني، من مختلفتني فئتنَي سلوك بني املقارنة وهو العقالنية، عن يكون
األكثر للدراسة وفًقا إال تتشابهان ال تماًما، ُمتناقضني مكاننَي يف الطول، يف مختلفتني
الوسم برنامج أن — االختالفات هذه كل رغم — ُزِعم حيث للعقل وُمجافاة سطحيًة
عىل اإلعالن هذا جاء وقد الجرائم. ارتكاب معدالت يف الفارق أحدَث ما هو املراقبة بأجهزة
والتي واملحاكم، الرشطة جهاز أيًضا تُدير التي الدولة وزارات من وزارة يف وزراء لسان

دليًال. يُشكل بما دراية عىل تكون أن نأُمل

نضع ألننا بالعد؛ امُلرتبطة والتعريفات االشرتاطات عدد يتضاعف املقارنة، حالة يف
بات الذي املشكلة أصل هنا ونُكرِّر مقارنة. أيِّ عْقَد أردنا كلما جديد من التعريفات
املستشفيات أو املدارس فمقارنة ة؟ املهمَّ الجوانب كل من بشبيهه اليشء نُقارن هل واضًحا،
األداء فيها ويُقيَّم تُصنَّف التي الكثرية األشياء من أيٍّ أو املجالس أو الرشطة قوات أو
يف إال ق يتحقَّ أن يمكن ال بل نادًرا، إال يحُدث ال ذلك لكن عادلة. مقارنًة تكون أن ينبغي
عاِت التوقُّ االختالفاُت تفوق ما ودائًما ذلك، من فوضويًة أكثُر كلها فالحياة نادرة. أحياٍن
املواءمات كانت إذا ما — االختالفات هذه نتجاهل أن قبل — نُقرِّر أن علينا لذا ونوًعا. ا كمٍّ
أن قبل ولكن ُمفيدة، املقارنة هذه ِمثل تظلُّ قد قه. تُحقِّ الذي النِّسبي باإلنصاف تُرضينا
النوايا سِلَمت إذا فحتى عليها. تنطوي التي املقايضات نفهم أن علينا القراَر هذا نتَّخذ

ُمخاِدعة. نفُسها العملية تظلُّ
خالل من العامة السياسة يف الجذري التغيري مثَّلها التي الكربى املفاجأة وقِع عىل
أدوات من ذلك إىل وما األداء ومؤرشات التصنيف جداول باستخدام تُعَقد التي املقارنات
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َرشع الربيطانية، اإلدارة تاريخ يف له مثيَل ال املقارنات من فيَضانًا — ُمجَملها يف — تَُعد
لن فاألشياء التكاثر. عن تكفُّ ال أنها بدا التي املقارنات فئات يستكشفون امُلتابعون
تكشف لكنها يأُملون، كما واحدة فئٍة يف وها ويضمُّ الساسة ليُحصيَها مكانها يف تسُكَن
الظروف هذه ِمثل يف واإلحصاء للمألوف. ومخالفة ب وتشعُّ تعقيد من عليه تنطوي عما
بالفعل؟ إحصاؤه يجري الذي ما السؤال: إجابة حول الشكوك من للكثري املجال يفتح

تقريبًا ُمتماثلًة كانت لو كما املدارس كلِّ معاملة يف الحكومة بدأت املثال، سبيل عىل
تصنيف. جداول يف وضعتها عندما

اآلباء أغلب عىل يصُعب دقيقًة حساباٍت هذه التصنيف جداول يف الرصُد يتطلب واليوم
مات السِّ عىل ِبناءً البالد عموم يف مدرسة كل تُحققها التي النتائج ضبُط فيها يتم إجراؤها،
املدارس، هذه لجدارة تقييًما األوىل للوهلة تبدو املقارنة أن من الرغم وعىل لُطالبها. امُلميزة

بينها. الكامنة االختالفات حول ُمحتِدم جدٍل إىل ل تتحوَّ ما ُرسعاَن فإنها
َعت توقَّ فهل املتَّحدة. اململكة يف املدارس أداء جداول استُحدثت ،١٩٩٢ عام يف
عاًما؟ عرش خمسة من بأكثَر ذلك بعد لها دقيقة مراجعات إجراء تُواصل أن الحكومة
لتطويٍر املدارس أداء جداول خضعت ،٢٠٠٧ عام ففي ذلك. ع تتوقَّ لم أنها تقريبًا املؤكَّد
تُقدمه. الذي للتعليم الظاهرية والجودة املدراس بعض تصنيف فانعكس ثالث، شامل
من الكثري تصنيف ساء املدارس، هذه اختبارات نتائج يف تغيريات أي حدوث وبدون
للقياس، القديم النظام وانتهى امُلفاجئ. التفوُق اآلخر البعض عىل وبدا الجيِّدة، املدارس
إىل لسنوات اعتادوه مما للجمهور املقدَّمة املعلومات ت تغريَّ وفجأًة الجديد. النظام وبدأ

بالتحسني. العمليَة هذه الحكومة ووصفت آخر. يشءٍ
درًسا أدناه) له مختَرصة نسخًة نُقدِّم (الذي املدارس تصنيف جداول تاريخ يَُعد
واضح قياس تطويع عملية عليه تنطوي الذي الشديد التعقيد عن عاًما عرش خمسَة عمره
املدارس بني بالفوارق اآلباء إعالم وهو واضًحا، األوىل للوهلة يبدو سيايس هدف لخدمة
أيًضا الحكومات أن نستنتج ذلك ومن «بسيطة». العمليَة هذه الساسة رأى حينئٍذ املحليَّة.
أن عىل تُرصُّ عندما خاصًة الفعلية، والحياة املجرَّدة األفكار بني التمييز يف للفشل ُعرضة

أطفال. َلْهو كونه يَْعدو ال العد
كلُّ أُدرجت فقد واضحة؛ ١٩٩٢ عام صَدَرت التي األوىل التصنيف جداول كانت
فيها وحَصلوا موادَّ خمس يف نَجحوا الذين طالبها عدد أيًضا تشمل قائمٍة يف املدارس
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الحقيقية البساطة ورغم جيِّد. عن يقلُّ ال بتقديٍر الثانوي للتعليم العامة الشهادة عىل
من تستقبل التي املدارس أن قصرية مدٍة بعد اتَّضح فقد املهمة، هذه بها اتَّسَمت التي
التدريس لجودة تأثري أيُّ يتَّضح ولم أفضل، نتائَج تُحقق دراسيٍّا ُمتفوقني طالبًا البداية

وجود. التأثري لهذا كان إن الجداول، يف تصنيفها عىل املدرسة يف
الواجب والنموذج غريها، من األفضَل باعتبارها إليها يُنَظر التي املدارس إىل وبالنسبة
بأنها تُوَصم التي املدارس إىل بالنسبة أما شيئًا. ُ الخطأ هذا يَعِن لم الستنساخه، السعُي
ليست طالبًا أو الخاصة االحتياجات ذوي من طالبًا ُمرتادوها يشمل التي خاصًة األسوأ،
الجهات تقدير سوء بسبب الظاملة باإلدانة أشبَه األمر كان فقد األوىل، لُغتَهم اإلنجليزيُة

بالًغا. سخًطا وأثار الرسمية،
عام، إىل عام من تتغريَّ مدرسة كلُّ تُحققها التي النتائج كانت فقد ذلك، عىل عالوًة
جولدستاين، هاريف الربوفيسور التصنيف. جدول يف املدرسة مرتبة عىل ها تغريُّ فيؤثر
يمكن «ال لنا: قال بريستول، جامعة يف اآلن ويعمل التعليم، معهد يف سابًقا عِمل الذي
سنة أي يف لديك ما كل ألن بدقة. تصنيف أو جدول أي يف مدرسة أي ترتيب تحديد
تقدير وأي الطالب، من نسبيٍّا صغري عدٌد هو املدرسة عىل للحكم ِمقياًسا تتَّخذها دراسية
تبنيَّ وقد الشك). بفاصل نُسميه (الذي الشك من الكثري به سيُحيط تُقدِّمه قد عددي
يمكن ال أرباعها ثالثة إىل الثانوية املدارس ثُلثَي أن لدرجة ا، جدٍّ كبرية الفواصل هذه أن
للتعليم العامة الشهادة نتائج خالل من تحكم دمت ما العام، الوطني املتوسط عن فصلُها
كون عىل الحكم من يُمكِّنك يشء أي األمر حقيقة يف لديك ليس أخرى، بعبارٍة الثانوي.

منه.» أدنى أم الطالب جميع مستوى متوسط من أعىل املدرسة مستوى
عن بعضها يختلف مدارس بني كثرية أحياٍن يف تُقاَرن الجداول كانت فقد إذَن
يجري العدُّ كان وجود. لها يكون ال قد اختالفات لتُنِتج البيانات ُعنق وتَلوي نوعيٍّا، بعض
وملا بالفعل. ه عدُّ يجري ما ماهيَّة إهمال مع تتمُّ األعداد بني املقارنة وكانت بسذاجة،
وتختار بالنظام، تتالعب بدأت فقد سمعتها، عىل الجداول تأثري املدارس بعض أدركت
تتجنَّب بل اإلنجليزية، واللغَة الرياضياِت وتتجنَّب األسهل، تعتربه ما الدراسية املواد من
امُلتوسطني، الطالب عىل وتُركِّز ُرسوبهم، يُخىش الذين الطالب َقبول — استطاعت ما —
كبريًا نفًعا معهم املبذول املجهود يُجدي ال الذين أقواهم، وكذلك دراسيٍّا أضعفهم وتُهمل

التصنيف. يف
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جَرت فقد لحكومتنَي، التعليمية السياسات األسايسيف العنَرص املقارنُة كانت أن وبعد
لألداء القيايس باملستوى باملقارنة ُمستواهم ن تحسَّ الذين الطالب عدد ليتَّضح مراجعتها
تُضيفها التي القيمة لقياس محاولًة هذه وكانت عرشة. الحادية سنِّ يف عليه كانوا الذي
القيمة جداول عليها أُطِلق ما لكن األمر. أول يف الطالب لدى كانت مواهب أيِّ إىل املدرسة
ديفيد لنا (ووصفها التسمية. بهذه جديرًة تُكن ولم اإلطالق، عىل كذلك تُكن لم امُلضافة
يف املستخَدم القيايسُّ املستوى كان ُمرضية».) «غري بأنها حينئٍذ، التعليم وزير بالنكيت،
املدارس من الكثري وتمكَّنت الفصول. كل يف الطالب كل متوسط هو عرشة الحادية سنِّ
الدرايس، هم صفِّ مستوى متوسَط مستواهم يفوق الذين الطالب اقتناص من االنتقائية
بدت جديد، من للتقييم وخَضعوا عمرهم من عرشة السادسة الطالب هؤالء بَلغ وعندما
لدى كامنًة كانت القيمة أن الواقع لكن كبرية. قيمًة لهم أضافت كأنها املدارس هذه
نُِرشت فقد بتسميتها، جديرًة وليست ُمضلِّلة الجداول هذه أن ورغم البداية. من الطالب

سنوات. أربع ملدة
تتضمن أن اشُرتط أن املرَّة هذه نتائجها من كانت أخرى، مراجعة إجراء عن أُعِلن ثم
للتعليم العامة الشهادة مواد يف اإلنجليزية واللغة الرياضيات تَي مادَّ املدارس نتائُج
أن فبعد لندن، رشق يف مدرسة تصنيف هبوط إىل الحاالت إحدى يف أدَّى ما وهو الثانوي،
يف ٢٦ لديهم النجاح معدل أصبح مواد، خمس يف ينجحون الطالب من املائة يف ٨٠ كان

املائة.
وأقرَّت السياقية، امُلضافة القيمة باسم ُعِرفت كبرية، ثالثة مراجعٌة ذلك بعد وجَرت
قد ما كلِّ بمراعاة معالجتها إىل وسَعت امُلعتاد، امُلضافة القيمة نظام يف القصور بأوُجه
إىل االنتماء مثل املدرسة، سيطرة عن خارجة عوامل من الطالب مستوى عىل سلبًا يؤثِّر
االحتياجات ذوي من كونه أو اإلنجليزية، غري لغًة للطالب األوىل اللغة كون أو فقرية، طبقٍة
مستوى السياقية املضافة القيمة نظام يُقارن أخرى. وعوامل صبيٍّا، كونه أو الخاصة،

السابق. يف نفِسه الطالب قدرات وهو أدق، قيايس بمستًوى الطالب
يف تم الذي السياقية املضافة القيمة لنظام الكامل التطبيق وقبل ،٢٠٠٦ عام يف
ترتيبها تأثَّر فكيف املدارس. من عيِّنة عىل الجديدة الحسابية العملية ُطبِّقت ،٢٠٠٧
كيستيفني مدرسة وهي املدارس، إحدى الجديدة؟ الحسابية العملية بسبب الجداول يف
إىل الثانوي للتعليم العامة الشهادة جداول يف ٣٠ املركز من هبطت للبنات، جرانثام آند
مدرسة هي أخرى، مدرسٌة انتقلت حني يف العيِّنة. يف مدرسة ٣٧٠ أصل من ٣١٧ املركز
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إىل ٣٤٤ املركز من فصِعدت امُلعاكس، االتجاه يف برمنجهام، يف إي أوف يس ألبانز سينت
املقارنات كانت عما تساءلوا إن اآلباء عىل لوم ال التغريات، هذه كل ضوء ويف .١٦ املركز

السابقة. عاًما عرش الخمسة َطوال به تُخربهم
تُثريه الذي الجدل أن غري املدارس، تصنيف جداول تاريخ ف توقَّ الحد هذا وإىل
تعقيد من عليه تنطوي بما — السياقية املضافة القيمة جداول ابتعدت فقد ف. يتوقَّ لم
األمر، أول يف لها رة املتصوَّ املثالية الفكرة عن كبرية مسافًة — الشخيص للحكم ومجال
يجب الذي (االتساع الثقة فواصل أن أيًضا تبنيَّ وقد والشفافية. املساءلَة أساسها كان التي
بنسبة ن نتيقَّ أن قبل التصنيف جدول يف مدرسة ألي املحتملة الرتتيبات نطاُق يبلُغه أن
يمكننا ال أننا لدرجة كبريًة تزال ال النطاق) هذا ِضمن يقع الصحيح الرتتيب أن من ٪٩٥
الجداول يف ا جدٍّ دراميًة تنقالٍت تتنقل عندما حتى املدارس، معظم ترتيب بني التمييُز
تقريبًا للجميع تبنيَّ األذهان، يف امُلضافة القيمُة جالت وملا له. والتايل عام كل بني املنشورة
والبعض للفتَيات بعضها — القيمة من مختلفة أنواع إضافَة تُجيد املدارس معظم أن
الفيزياء مادة يف وبعضها للُمتعثرين، اآلخر والبعض للُمتفوقني وبعضها للِفتيان، اآلخر
مدرسة كل عن امُلعربِّ األوحد الرقم أن أيًضا تبنيَّ — اإلنجليزية اللغة يف اآلخر والبعض
طفًال يَعولون من هم اآلباء من قليلة قلًة أن إال الفروق. هذه لكلِّ ُمتوسًطا يكون أن بد ال

.٪٥٠ بنسبة وفتاة ٪٥٠ بنسبة صبيٌّ أنه لدرجة ُمتوسًطا
شاملة تجديد عمليات ثالث املرء شِهد فإذا األمور، د يُعقِّ ال الفعَّ الحل ذلك أن يبدو
املقارنة تُكن لم إذا إال إليه. يسعى كان فيما تماًما رأيه فسيُغريِّ عاًما عرش خمسَة يف
دليٍل عىل الحصوَل هو األمر حقيقة يف امَلسعى كان بل الحقيقي، امَلسعى هي العادلة

تفوًقا. األكثر الطالب بها يوجد التي املدارس د يُحدِّ بسيط
األداء قياس عىل الرتكيز من املنافع من الكثري ق تحقُّ عن امُلعلمني كبار بعُض يُبلِّغ
القيمة قياس عىل األخرية اآلونة يف الرتكيز مع خاصًة التصنيف، جداوُل استحثَّته الذي
والتناقش تحفيزهم يف واستخدامها طالبهم عن البيانات جمع عىل عوا تشجَّ وقد املضافة.
التطور عىل أكرب بدرجٍة يُركِّزون أصبَحوا إنهم وقالوا امُلمِكنة. ن التحسُّ ُسبُل حول معهم
محمودة تطوراٌت هذه أن شك وال كبريًا. تقديًرا بأكمله امَلسعى هذا ويُقدِّرون الفردي،

وجيِّدة.
للخروج األرقام عنق ويلُّ يشء، القياس لكن البيانات. نتحدَّى أن العبث من سيكون
تكون أال ينبغي التصنيف جداول إن عديدة مرَّاٍت يف الوزراء قال آخر. يشءٌ زائفة بنتيجة
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التصنيف جداول أسهَمت كيف يتَّضح ال لكن مدرسة، أي عن للمعلومات الوحيد املصدَر
إذا بها. التدريس جودة أو املدارس أداء بني العادلة املقارنة يف اإلطالق عىل يشء بأي
يُشِبه ما إىل املعلومات تتحول زائد، حدٍّ إىل ِصحتها من نَّا وتيقَّ باستهانة، املقارنة ُعِقدت
املعرفة». عن تختلف «املعلومات مرَّات: عدَة أينشتاين عن نُِقل وكما اليانصيب. بطاقاِت
من الكثري العد. سهولة يف امُلفِرطة الثِّقة هو أسايس سبٌب هناك ذلك؟ حدث ملاذا
ما» حدٍّ «إىل عبارة تعرف ال األرقام لكن ما، حدٍّ إىل إال صحيحة ليست الحياة يف األشياء
عن أبًدا تغفل فال تُستخَدم. هكذا األقل عىل أو للُمواءمات، فيها مجال وال ثابتة فهي هذه.

عنارصها. إحصاء نُحاول عندما الحياة مع نُْجريها التي الكبرية املواءمات

بكثري. أخطُر وآخر بلد بني املقارنة فإن الواحد، البلد حدود يف حتى املقارنة خطورة رغم
نُدرك ال لكننا املقارنات. مستنَقع جوٍف يف ونخوض الحدود، التعريفات تتخطَّى حيث

املقارنات. هذه عن التقارير عرض طريقة بسبب ذلك،
الرياضية، الرباعة مستويات نُقارن أننا لنفرتض الخطأ، احتماالت عن ملحًة لنأخذ
كريكيت بطولة يف نقطة ١٠٠ إحراز أن عىل ولنتَّفْق كذلك؟ أليست صعبة، مقارنٌة وهذه
الذي — زيدان الدين زين فشل أن عىل أيًضا ولنتَّفْق رياضية. براعٍة عىل يدلُّ املقاطعات
كريكيت يف نقطة ١٠٠ إحراز يف — مرات ثالث العالم يف قدم كرة العب أفضَل اختياره تم
عند شائعٌة لكنها شكًال، سخيفة املقارنة هذه سيئ. ريايض مستًوى عىل يدلُّ املقاطعات

وآخر. بلد بني املقارنة
حوكمة، أفضُل لديه وأيُّها أفضل؟ تعليم أو أفضل، ِصحي نظاٌم لديه البالد أيُّ
بنفس بينها املقارنة ُعِقدت أو األشياء ِقيست كلما السجن؟ من هروب حاالت أقلُّ أو
نظاٌم ولدينا ِصحي، نظاٌم لديهم فهؤالء النوع؛ نفس من أنها عىل اإلرصار يظهر امِلقياس،
الرياضيات، ندرس ونحن الرياضيات، يدُرسون وهم نظامنا. من أسوأ ونظامهم ِصحي،
سجون، لدينا ونحن ُسجون، لديهم وهم نتائجنا. عىل نتائجهم ق تفوُّ مدى إىل انظر لكن

دواَليك. وهكذا
اكتشَف أن فاجأه فنلندا، بوليت كريستوفر إراسماس جامعة يف األكاديميُّ زار عندما
السنني. مرور رغم قط، أحٌد منها يهُرب لم السجون من فئًة تذُكر الرسمية ت جالَّ السِّ أن
عموميٍّا موظًَّفا بوليت سأل فعالية؟ وأكثرها السجون تأمني مستويات أعىل هذا كان فهل

عام؟» كل صفًرا السجن من الهاربني عدد إبقاء من تتمكَّنون «كيف فنلنديٍّا:
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مفتوحة.» سجوٌن السجون فهذه بسيط؛ «الحل املوظَّف: ردَّ
جناء السُّ هروب معدل اكتُشف عندما ٢٠٠٦ عام بداية يف أخالقي ذُعٌر بريطانيا عمَّ
األسبوعية. العطلة يف نُزهة يف كانوا لو كما يخرجون كانوا حيث املفتوحة، السجون من
الفنلندي؟ الرسُّ كان فماذا ُمذهًال. فنلندا يف الوضع بدا بريطانيا، يف بالحال وباملقارنة

مفتوح؟» سجن أيِّ من أحد عندكم يهُرب ال مفتوحة؟ «سجوٌن بوليت: قال
نُطِلق ال فنحن مفتوحة، سجونًا كونها إىل نظًرا ولكن كذلك! األمر «ليس املوظَّف: ردَّ

إذن.» دون غياٌب أنه عىل نُصنِّفه بل هروبًا، عليه
ويقول لديه. لة املفضَّ الدولية املقارنة هي املقارنة هذه إن بوليت كريستوفر يقول
أن تبنيَّ إذ األخطاء. هذه ِمثل من املئات املرء يجد التفاصيل، يف ق التعمُّ عند إنه أيًضا
استنتاجه البعُض حاَول ما خالف وعىل العالم، يف للسجون تأمني أقوى لديها ليس فنلندا
امُلثِلجة الثقة بفضل — سجونها يف ع يتجمَّ لم وحدها، الهروب» «حاالت عدد مقارنة من

التعاون. صور بأرفع يتميزون نُزالء — اإلنسانية واملنظومة للصدور
ُمتأكدين لسنا أننا إيضاَح علينا تُحتِّم األمانة أن من الرغم عىل ذلك، نظنُّ ال األقل عىل
أن العبث من عليها. بُنيت التي البيانات عن تماسُكها يزيد ال والتفسريات اإلطالق. عىل
تفسريات إىل للتوصل ة ُملحَّ رغبًة لدينا أن يبدو لكن املسألة، لهذه الوقت هذا كل ص نُخصِّ
أو اآلخرون، يُجيده وال ذاك أو األمر هذا نُجيد ملاذا نعرف ألن أي الدول؛ بني للفوارق
عىل األصل من الفوارق وجود يف للشك أسبابًا لوَجدنا النظَر أنَعْمنا لو أننا رغم العكس،

البعض. ره يُصوِّ الذي النحو

يف املستخَدمة «هناك» كلمة أبًدا تنَس ال الجغرافية؛ األسباب أبسط من املشكلة تبدأ
ويَُعد آخر، مكاٍن يف تجري العد عمليات فكلُّ هناك؟» كذا من يوَجد ما عدد «كم السؤال:
عن نسأل عندما الحاُل عليه يكون وكما التعريفات. وضع عبء من جزءًا املكان تحديد

ُمسيًَّجا. فيه نُفكر الذي الحقل يكون أن يُستحسن الحقل، يف الِخراف عدد
منظَّمة عمل من اآلتي باملثال أشبَه األمر يكون ُمسيًَّجا، الحقل ذلك يكون ال وعندما
بها العالم، يف امُلتقدمة للدول بارز ٌع تجمُّ وهي االقتصاد، ميدان يف والتنمية التعاون
— بسيط! َمسًعى من له ويا — املنظَّمة سَعت واالقتصاديِّني. الباحثني من مرموق فريٌق
األخرى. بالدول ذلك ومقارنة املتحدة، اململكة يف شخص لكلِّ امُلمرضني عدد الكتشاف

تواَصل املنظَّمة. بُلدان يف وواضح مستقر تعريٌف له «امُلمرض» أن اآلن حتى والظاهر
امُلمرضني عدُد «كم معناه: بما سؤاًال وطرَح لندن يف الصحة وزارة مع الباحثني أحُد
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اململكة سكان عدد عىل امُلمرضني عدَد املنظَّمة مت قسَّ ثم الصحة. وزارُة وأجابته لديكم؟»
شخص. لكلِّ امُلمرضني عدد إىل للتوصل املتحدة

تتوىلَّ اسكتلندا، يف مركزية ال وظيفٌة اآلن الصحة أن املنظَّمة حظِّ سوء ومن
اعتربت ثَم ومن ويستمنسرت. برملان وليس إدنربة، يف االسكتلندية الحكومُة مسئوليتَها
وهي الشمالية، وأيرلندا وويلز إنجلرتا تعني «هناك» كلمة أن لندن يف الصحة وزارة
سكان عدد استخدمت املنظَّمة لكن كاملة. مسئوليًة عنها مسئولة تَزل لم التي املناطق

الصواب. طريق عن الحساُب حاد السهولة وبهذه كلها. املتحدة اململكة
عدد ُمنخفًضا. بدا لدينا الصحة خدمة يف العاملني عدد أن يتَّضح أن ُمفاجأًة تُكن لم
سكاَن شِمل الذي السكان عدد عىل مقسوًما الشمالية وأيرلندا وويلز إنجلرتا يف امُلمرضني

األخرى. امُلتقدمة بالدول مقارنًة للغاية سيئًا بدا اسكتلندا،

والبُلدان املتحدة اململكة بني الفارق عن اآلن نقرأ أن ويُمكننا تتزايد. الدولية التصنيفات
بني من واالبتكار، والنقل والتعليم والصحة األعمال ومناخ الَحوكمة جودة يف األخرى
الذي للسعادة، الدويل املؤرشِّ ِمثل شأنًا أقلَّ ُمسوح عن نقرأ أن يُمكننا كما أخرى، أموٍر
جامعة يف األكاديمي يقول للغاضبني». العاملي «التصنيف الصحف إحدى عليه أطلَقت
املقارنات يتناول بَحثي مرشوٍع يف البحث فريق يقود الذي هود، كريستوفر أوكسفورد،
للَحوكمة الدولية التصنيفات عدد إن ويقول التصنيفات.» عالم يف بكم «مرحبًا الدول: بني

العرشين. القرن ستينيَّات منذ َعْقد كل تقريبًا يتضاعف ظلَّ
مقاومُة الصعب فمن التصنيفات؛ هذه يف بريطانيا تقييمات تعرف أن تريد وبالطبع
هوود كريستوفر ِمثل باملعلومات امُلتسلِّح امُلتشكِّك وحتى املقارنات، هذه عقد يف الرغبة
عن الدفاع من شيئًا فإليك اآلن، أما الفصل. نهاية يف باإلجابة سنُخربك بقراءتها. يستمتع

التصنيفات. عالم بها يتَّسم التي الخادعة البساطة به ندحُض النفس
الشوط من الضائع بدل الوقت يف أخرى رأس ورضبة ،٢٧ الدقيقة يف رأس «برضبة
منها يتعاَفوا لم بصدمة الربازيليِّني خصومه زيدان الدين زين األلعاب صانُع زلزل األول،
بل املباراة، نهاية قرَب الربازييل الهجوم أمام بالصمود الفرنسية القلعة تكتِف لم قط.

األخرية.» الدقيقة يف آخَر هدًفا الفريق أحرز
— القدم لكرة الحاكمة العاملية الهيئة — الفيفا وصف من مقتبَسة الكلمات هذه
ع مُلشجِّ إال يتأتَّى ال وصٌف وهو ،١٩٩٨ عام العالم لكأس النهائية املباراة يف فرنسا لفوز
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وصفتهم كما — الفرنسيون املوسيقيون صدم بعاَمني، ذلك وبعد س. ُمتحمِّ قدم كرة
العالم يف الصحية الرعاية نُُظم أفضل تصنيف يف العالم وتصدَّروا ًدا، مجدَّ العالَم — الفيفا

العاملية. الصحة منظمُة وضعته الذي
العاملة، الصحة منظمة تصنيفات يف — ١٨ املركز هو ُمتدنِّيًا مركًزا بريطانيا واحتلَّت
املتحدة الواليات أما غني. بلٍد إىل بالنسبة ُمنخفض مستًوى وهو — العالم كأس يف وليس
منظمة تصنيف أُِخذ إذا ُمهني، ترتيٌب وهو ،٥٠ املرتبة احتلَّت فقد — ثراءً األكثر البلد —
دولية منظمٌة العاملية الصحة منظمة أن من الرغم وعىل الِجد. َمحِمل عىل العاملية الصحة
الكثري أحجم فقد تُصدرها، التي التصنيف جداول عن الصحفية التقارير تَكثُر مرموقة

أصدرتها. التي التقارير تلك نرش عن — املتحدة الواليات أهمها — البُلدان من
الصحية الرعاية تصنيفات عن القدم كرة تصنيفاُت بها ق تتفوَّ التي الكربى امِليزة
فالفوز التصنيفات. وضع كيفية عىل النِّطاق واسع اتفاٌق هناك القدم كرة يف أنه هي
(برصف ذلك بعد الكثري قول إىل حاجة وال الَخسارة، عكس عىل نقاًطا، الفريَق يُكِسب
بدون أُلغيَت التي األهداف أمر يف والتمحيص انتهائها بعد املباريات تحليل عن النظر
السهولة، بهذه األمر كان وملا منها). يُخىش التي التحكيم الت تدخُّ من ذلك وغري حق، وجه
أن االعتقاد إىل املرء يميل فقد السبت، أيام ُظهر بعد التلفاز عىل تُذاع النتائج أن إىل ونظًرا
والنتيجة الشبكة يف والكرُة زيدان يظهر املرء، خيال ففي التصنيف؛ جداول شأن هو هذا

مشكلة. أي بدون
بعض إىل بالحاجة تُقرُّ الفيفا فحتى الوطنية، املنتَخبات بتصنيفات يتعلق فيما أما
يتغريَّ النقاط عدد عوامل؛ ثمانية عىل ِبناءً تُقيَّم نتيجة كل الدولية، املباريات ففي الرتيُّث.
أهمية وحَسب عودة، أم ذَهاب مباراَة املباراة كون وحَسب الَخصم، املنتخب قوة حَسب
يُحِرزها التي األهداف عدد وحَسب األهمية)، ترتيب العالم كأس مباريات (تتصدر املباراة

ِشباكه. اها تتلقَّ والتي املنتخب
نظام نتيجُة هي العاملية فالتصنيفات املحلية. التصنيفات بساطُة تنتفي وهكذا
جداول تُنَرش وعندما أخرى، عوامل عن فضًال العوامل، هذه كل يُراعي النِّقاط الحتساب
عىل مثال وهذا ِصحتها. عىل الجميع يتَّفق ال العادة، حسب أشُهر ثالثة كلَّ التصنيف
فيها يبدو حالٍة يف آخر، فريق ُمقابَل فريق براعِة بني املفاضلة وصعوبة املقارنة، تعقيد

سهًال. القياُس
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الذي — أبلباي وجون — يورك جامعة يف األكاديمي — سرتيت أندرو ل تأمَّ عند
كرة يف فرنسا قته حقَّ الذي املزدوج االنتصاَر — البحثية فاند» «كينجز سة مؤسَّ يف يعمل
بني عالقة هناك كانت إذا ما استكشاف يف — اللهو من يشء يف — َرشعا الصحة، ويف القدم
القدم. كرة ملنتخبات الفيفا تصنيفات تصدُّر وبني الصحية، الرعاية نظم تصنيفات تصدُّر
نظام كان القدم، كرة يف براعًة أكثَر البلد كان فكلما عالقة. وجود اكتشفا وبالفعل
مسئوًال كان إنجلرتا ملنتخب الفني امُلدير أن ذلك يعني فهل أفضل. فيه الصحية الرعاية
امُلمارسني يُشجع أن ينبغي للصحة الدولة وزير إن أم بلده، يف الصحة مستوى عن
بالضبط؛ كذلك ليس األمر القدم؟ كرة من املزيد بممارسة َمرضاهم نُصح عىل العموميني
منظمة تصنيفات ضعف إلظهار مة واملصمَّ املحسوبة للنِّكاية وسيلًة املقارنة كانت فقد

الصحة. عن تماًما عاريًا االرتباط وكان العاملية، الصحة
النتيجة إىل يؤدي ال ما كل بالتغايضعن وذلك به؛ وأقرَّا ذلك قا لفَّ َمن أنهما الحقيقة
الخصائص أو السكان عدد حَسب التعديالت بإجراء األرقام يف والتالعب أراداها، التي
أي أن عىل التدليَل بذلك يقصدان وكانا أراداها. التي النتيجة إىل ال يتوصَّ حتى الجغرافية
يشمل — الصحية الرعاية ِمثل د معقَّ بأمٍر يتعلق كان إذا وخاصًة — للتصنيف نظام

مختلفة. إجابٍة إىل للتوصل بسهولة به التالعُب يمكن التي العوامل من نطاًقا
بمنظَّمة الخاصة التصنيف جداول جمع يف الُحسبان يف تُؤخذ التي العوامل ومن
اإلعاقة، سنوات وعدد ع، الرضَّ وَفيات ومعدَّل الفرد، عمر متوسط اآلتي: العاملية الصحة
عىل والحفاظ الكرامة بَصون الشخيص» االحرتام «تعزيز يف النظام يبلُغه الذي واملدى
حول «يتمركز النظام كان إذا وما الصحية، الرعاية اختيارات يف املرىض وإرشاك ية، الرسِّ
اإلنفاق وجدوى املالية، الناحية من الصحة تدهُور عبء تشاُرك يف امُلساواة ومدى العميل»،
بما مقارنًة ِفعله للنظام يُمِكن ما ألفضِل تقديًرا يشمل ما (وهو الصحية الرعاية عىل
األهم؟ أيُّها ولكن العوامل، هذه معظم أهمية عىل الناس معظم يتَّفق بالفعل). قه يُحقِّ

أهمية؟ أكثُر أنها رغم هنا ها أُغفلت أخرى عوامُل هناك وهل
التقييم يف مختلًفا وزنًا عامل كلُّ يُعطى أن يمكن حيث — الشديد التعقيد هذا
— تماًما مختلفة عوامل استخدام تخيُل ويسُهل تقديريٍّا، األشياء من الكثريُ د وتُحدَّ ، الكيلِّ
تأثري اختباَر وأبلباي سرتيت قرَّر لذا أردنا. إذا مختلفًة تصنيفاٍت نُنِتج أن قادرين يجعلنا
تصنيفاتها تميَُّز ادَّعت قد العاملية الصحة منظمة كانت التصنيفات. عىل االفرتاضات تغيري
تماًما. ذلك نقيَض اكتشفا وأبلباي سرتيت لكن االفرتاضات. ت تغريَّ مهما ِنسبي باستقراٍر
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ورجعا الكفاءة، وهو الجيد، الصحية الرعاية لنظام ِخداًعا األكثر القياسات أحد أخذا فقد
ملفهوم امُلحدِّدة التفاصيل بعض ا وغريَّ قياسها، يف استُخدمت التي ١٩٩٧ عام بيانات إىل
التصنيفات. مختلف بلٌد يتصدَّر استخدامه، يُقرِّران الذي للنموذج َوفًقا أنه فوجدا الكفاءة،
بني من األخري املركز إىل األول املركز من مالطا دولة نقل يف — املثال سبيل عىل — ونجحا
لهذا َوفًقا فرنسا َلت وتنقَّ ،١٦٩ واملركز األول املركز بني ُعمان ترتيُب وتأرجَح بلًدا. ١٩١
واملركز األول املركز بني اليابان جاءت حنِي يف ،١٦٠ واملركز الثاني املركز بني القياس
مهما التصنيف يف مكانها تُراوح ظلَّت األخرية املراكز يف كانت التي البُلدان لكن .١٠٣

الكفاءة. ُمحدِّدات ت تغريَّ
التي النسبية واألوزان األداء ألبعاد العاملية الصحة منظَّمة «اختيار أن: واستنتجا
املنظَّمة تُْجري حيث كبري، حدٍّ إىل — موضوعية غري أي — ذاتيٌة منها بُعٍد لكلِّ تُعطى
يستند التي والبيانات آرائهم. لرصد األساسيني» «امُلستجيبني من مختلفة لفئاٍت ُمسوَحها
وضع موضوعية تقييم يصُعب الخصوص، وجه وعىل ُمتفاوتة، جودتها بُعد كلُّ إليها

املساواة.» لعدم املحددة القياسات
مسألًة وليست سياسية، مسألٌة هي الصحية للرعاية جيًدا نظاًما يُمثِّل ما باختصار،
حي الصِّ نظامها من كبرية لقطاعاٍت إدارتها إحاطة د تتعمَّ املتحدة والواليات بَحتة. ية َكمِّ
ذلك تفعل وهي أخرى. ببُلداٍن باملقارنة سيئًا نظاًما بكونه لِعلمها ية الرسِّ من بإزار
تصنيف خفض عىل اإلرصار لكن الرأي، يف نختلف قد لصالحها. األفضل أنه ترى ألنها
وليس السياسية ِقيَمها عىل ُحكًما يَُعد تتَّخذها التي الخيارات بسبب املتحدة الواليات

حي. الصِّ نظامها
ال ع بتنوُّ لتأثُّرها املقارنات كل إهمال إىل ميًال نفسه يف املرء يجد قد أخرى، ومرًة
أو أرسة كل يف األطفال فعدد التشاؤم. يف نُفِرط قد لكنَّنا املحلية. الظروف يف له حَرص
ُمهمة قياساٌت هي املثال سبيل عىل األرسة َدْخل حتى أو الرسمي التعليم سنوات عدد
تُصبح وبذلك البُلدان؛ معظم يف الدقة من كافية بدرجٍة تسجيلها ويُمكننا البرشية، للتنمية
شيئًا تقيس وأنها بساطتها، يف القياسات هذه وِميزة باملعلومات. وُمثْرية سهلة املقارنات
يف الثقة يمكن عامٍّ بوجٍه املقارنات وهذه التعريفات. جدل يف الخوض بدون فقط، واحًدا

الكاملة. بالدقة تتَّسم لم وإن معقولة، معلوماٍت تحمُل كونها
الصحي، النظام جودة ِمثل املركَّبة، ات باملؤرشِّ يُسمى مما تنشأ األخطر املشكالت
الصحي، النظام يف يجري ملا املختلفة القياسات من كبري عدد بني الجمع عىل تعتمد التي
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املستشفيات، يف العالج وجودة انتظارك، ومدة الِجراحة، يف معك طبيبك تعاُمل جودة ِمثل
من املقصوُد املعنى يكون عندما كذلك ذلك، إىل وما والغالء والسهولة، الراحة، ومستوى
البالد أحد سكان أراد إذا السياسية. األهداف يُحقق أنه هو «جيد» بأنه ما يشءٍ وصف
من رضبًا واعتَربوه بذلك آخر بلد سكان يكرتث ولم املرىض، لعالج متعددًة اختياراٍت

األفضل؟ حي الصِّ النظام تحديد يف األولوية تكون العوامل فألي اإلرساف،
الرياضيات مادة يف لها األطفال تعلُّم يَُعد التي املوضوعاُت ما املثال، سبيل عىل
عاٍم ويف املتحدة، اململكة عن ُمتقدمًة أملانيا كانت ،٢٠٠٦ عام التصنيفات أحد يف ا؟ مهمٍّ
الرياضيات نتائج رصد يكون أن تتوقع قد أملانيا. عىل ُمتقدمًة املتحدة اململكة كانت آخر

االختالف؟ سبب فما يشء، أي من أسهَل التحديد وجه عىل
مهارات من مختلًفا نوًعا يمتحن كان اختبار كل أن إىل نظًرا االختالف حدث
املقارنة تُعَقد التي األشياء تطابق افرتاض إىل البداية يف له امُلشار امليل لكن الرياضيات.
غريُ واحدة مادٌة هي ًدا موحَّ ُعنوانًا باعتبارها «الرياضيات» بأن الحالة هذه يف يُوحي بينها
براعة يُظِهرون الربيطانيِّني الرياضيات طالب أن تبنيَّ قد أنه والحقيقة للتجزئة. قابلة
ما فعاليٍة حضور لتذكرة سعر تحديد ِمثل الرياضيات، ملهارات العملية التطبيقات يف
الطالب أن حني يف الربح، لتحقيق معقولة فرصًة ويُتيح التكاليَف السعر يشمل بحيث
اختباران ُوِضع إذا الكسور. مع التعامل ِمثل التقليدية الرياضيات يف براعًة أكثُر األملان
يستحثُّ يحُدث؟ قد ما ن خمِّ اآلخر، دون محدَّد جانب عىل منهما كلٌّ يُركز مختلفان
ويَعُقب العام. الذُّعر يُناهز فعٍل ردَّ جانبًا) الجيد األداء (وْلندَع لألملان امُلتدنِّي األداء
الرياضيات مناهج تعديل ثم الوطني اإلخفاق ودراسة الذات مراجعة من مرحلٌة ذلك

بالكامل.

خادعة، املقارنة تجعل قد ومثيله لليشء بياناٍت عىل العثور إىل الحاجة أن من الرغم عىل
املقارنة منها تماًما. البيانات إىل تفتقد وهي نعقدها التي املقارنات من الكثري فهناك
هو املتحدة اململكة من أجزاء يف السائد العام ر التصوُّ والفرنيس. األمريكي االقتصاد بني
امُلتكاسلني العاملني ذي امُلهيِمن العام والقطاع الطويلة الغداء اسرتاحات بلُد فرنسا أن
ِذكر عىل أحٌد تجرَّأ كلما شغب أعمال يف وينتفض بقرة، منهم كلٌّ يمتلك الذين وامُلزارعني

امُلنافسني.
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َهديُر ينقطع ال الذي الكاسحة، الرأسمالية بلد فهي — النقيض عىل — أمريكا أما
األمريكي النمو معدل متوسط ِقسَت وإذا النوم. أو اإلجازات أهلُه يعرف وال ماكيناته
كبري. فارٌق املائة. يف ١ بنسبة الفرنيس مثيله من أكربَ فستجده األخرية، السنوات خالل

يف آخذٌ أيًضا املتحدة الواليات سكان عدد أن لك فسيَتبنيَّ النظر أنعمَت إن ولكن
األمريكيِّني أن صحيًحا فليس املائة. يف ١ بنسبة فرنسا سكان من أرسع بوتريٍة النمو
إنتاجية إىل نلتفت وعندما بكثري. أكرب منهم العاملني عدد ولكن أكرب، بديناميٍة يعملون
عديدة؛ سنوات منذ األمريكيني من أكثَر يُنِتجون الفرنسيني أن يتَّضح الساعة يف عامل كل
األمريكية؛ عىل تفوَّقت الفرنسية البورصة وحتى الصدد. هذا يف تفوُّقهم عىل حاَفظوا فقد
بينما دوالًرا، ٣٦ نحو أمريكا يف اآلن يُساوي عاًما ثالثني منذ امُلستثَمر الواحد فالدوالر

.«٢٠٠٦ أكتوبر «يف دوالًرا ٧٢ فرنسا يف يُساوي
من باملزيد جميًعا ربطها يمكن بل حاسًما، يُعترب ما األرقام هذه بني من يوجد ال
ال دة املعقَّ لألشياء املوَجزة املقارنات املثال. سبيل عىل فرنسا يف البطالة منها امُلحدِّدات،
وتعقيدها امَلهول بحجمها كاملة اقتصادات مقارنة فعند واحد. رقٍم عىل تعتمد أن يمكن

بأكمله. الفيل رؤية صعوبة مدى أخرى مرًة تذكَّر البالغ،
التي الحاالت ذلك من وتُستثنى َمغًزى. ذاَت مقارناٍت ُمنفردة أرقاٌم تحمل أن يَنُدر
التعريفات حول اللغُط يكاد حيث مركَّبًا، وليس ُمنفرد مؤٍرش عىل األرقام فيها تنطبق
وَفيات معدَّل ات املؤرشِّ هذه ومن املوثوقية. من معقول قدٍر عىل البيانات وتكون ينعدم،
يف يَصُعب للطفل. متَِّسق تعريف وضع ويمكننا املوت، ماهية حول جدال فال األطفال.
نستطيع ذلك مع لكنَّنا كامُلعتاد. تقريبية، األرقام تكون لذا البيانات؛ جمع البُلدان بعض
— املثال سبيل عىل — نعلم وأن العالم، حول األطفال وَفيات معدَّل بني الة فعَّ مقارنة عقد
ويف الخامسة، دون طفل ١٠٠٠ كل من أطفال ٣ وأيسلندا سنغافورة يف يَبلُغ امُلعدَّل أن
وبذلك ٢٠٠٦)؛ اليونيسيف، العالم، أطفال (حالة ١٠٠٠ كل من طفًال ٢٨٣ سرياليون

ُمربِّر. املقارنة فينا تبعثه الذي للذُّعر يكون

ي تُُوخِّ ما إذا ُممكٌن عقَدها أن بيَد الحرص. من مزيًدا تتطلب تعقيًدا األكثر املقارنات
من مجموعًة املساجني من مجموعٌة أُعِطيت ،١٩٩٨ عام إيلزبريي، سجن يف الكايف. الحرُص
املجموعتنَي أفراد وواَصل وهميٍّا. عقاًرا أخرى مجموعٌة أُعطيت حني يف الغذائية، الت امُلكمِّ
ملحوظ تحسٌن الحقيقية الت امُلكمِّ أُعطيت التي املجموعة عىل فظهر نفِسه. الطعام تناُول
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قبل الفارق. أحدَث ما األرجح عىل هو التغذية ن تحسُّ أن الباحثون واستنتج السلوك. يف
بوجٍه والسلوك الجنائية العدالة عىل كبرية تِبعاٌت للنتائج كان بسنوات، أوليفر جيمي
دعم يف رغبتها عدم لنا تُفرسِّ أن ورفضت أهمَلتها، الداخلية وزارة أن يبدو لكن عام،

العام. هذا إال جديدة دراسٍة عىل وتُوافق عنادها عن تكفَّ ولم امُلكملة، التجِربة
املجموعتان تكون أن عىل حرٌص هناك كان فقد وجاهتُها. املقارنة لهذه كان ذلك، ومع
ما وهو كامن، اختالف وجود خطُر حدٍّ أقىص إىل يقلُّ بحيث امُلستطاع بقدر ُمتماثلتنَي
عشوائيٍّا، املجموعتنَي عىل امُلختارون املساجني م ُقسِّ فقد الخلط. ُمتغريِّ أحيانًا عليه يُطَلق
ى تلقَّ ومن الحقيقية امُلكمالت ى تلقَّ َمن املجموعتني أفراد وال الباحثون يعرف أن بدون
النتيجة. عىل لديهم كانت ربما عات توقُّ أي تأثري ملنع الحق؛ وقٍت يف إال الوهمي العقار
أن إىل ونظًرا التعمية. املزدوجة عليها امُلسيطر الوهمي العالج بتجِربة يُعَرف ما هو وهذا

ظروفها. عىل التامة السيطرُة املمكن من كان فقد السجن، يف جَرت التجِربة
القياس هذا جرى وقد السلوك، إساءة قياس لكيفية واضح تعريٌف ُوِضع البداية من
(نحو األشخاص من معقول عدٌد التجربة يف واشرتك ة. الشدَّ من مختلفة مستويات يف
أو واحد عىل تطرأ قد التي العَرضية ات التغريُّ تسبُّب احتمال يقلُّ بحيث شخص) ٤٠٠
الحدِّ إىل كبريًا املجموعتنَي بني النهائيُّ الفارق وكان النتيجة. تغيري يف املساجني من اثنني

املصادفة. بفعل حدوثه احتمال ضعف من ن التيقُّ من بدرجٍة سمح الذي
كان أنه واملفارقة باحرتام. األرقام تُعاَمل حيث دقائقه، بكل اإلحصاء علُم هو هذا
اضُطرُّوا فقد قياسه. يجري ما بساطِة من للتأكُّد التجِربة تعقيُد يتم أن الرضوري من
بالغة عناية وإيالء السلوك، تغيري يُسبب قد يشء أي الستبعاد طريقة إىل التوصل إىل
الحياة تقلُّبات لقدرة ثاقب بإدراٍك والتحيلِّ لها، يمكن ال وما تفعله أن لألرقام يمكن ملا
ل توصَّ ربما وبذلك جيًدا؛ السؤال وتحديد النتائج، من يتبنيَّ قد ما تغيرِي عىل العادية

َمغًزى. ذات نتيجٍة إىل الباحثون
معاودة منع اسرتاتيجيات حول الشك ِظالل وتَُحوم بنُزالئها، السجون تغصُّ وبينما
االسرتاتيجية هذه تظلُّ بعناية، تأثريها قياس يف الفشل بسبب غالبًا العالم، حول الُجرم
أليس دقيق. لقياٍس واستنادها تحوًُّال إحداثها واحتمال تكلفتها انخفاض رغم ُمهَملة،
جامح خلٍط بعامِل النتائج تأثُّر احتماليُة هناك تَزل لم بالطبع اليشء؟ بعض غريبًا ذلك
هذه وجدنا وعندما املسئولية. من كافية درجٌة فيها بَدت العملية لكن القياس، يف خطأ أو
النتائج هذه أثر ي تقفِّ عن اإلحجام كان سنوات، بتِسع صدورها بعد مرة، ألول النتائج
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للفجوة انتِبه املقارنة:

الضعيفة فاألرقام ُمحريًا. أمًرا املصادفة، استبعاد من للتأكُّد التجربة تَكرار محاولة أو
قوية، داللٌة لألرقام حيث التجِربة، هذه يف أما ة. ِعدَّ مقارناٍت يف اعتباًطا بها يُلقى والزائفة

رائعة. ستكون الجديدة التجِربة تجاهلها. فيَتمُّ بمسئولية، استخدامها وجرى

بني الجمع فعند دوليٍّا. بريطانيا تصنيف عن السؤال إجابة إليك بعهدنا، للوفاء وختاًما،
من فيل السُّ الثلث يف — هود لكريستوفر وفًقا — بريطانيا فإن ية، ِجدِّ األكثر التصنيفات
الحادي هو الحقيقة يف فرتتيبها االقتصادي؛ امليدان يف والتنمية التعاون منظَّمة دول قائمة
كذلك؟ ألسَت اآلن، البيزنطية املقارنة بهذه تكرتُث ال اآلن لكنَّك دولة. ١٣ بني من عرش
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َتني مرَّ ر فكِّ االرتباط:

تُنبت. البَذرة اغرس القناة. وستتغريَّ بُعد عن التحكم جهاز عىل اضغط ذاك. يُسبِّب هذا
واإلنجاب. الحمل إىل يؤدِّي الجنس أدفأ. الجو يُصبح الشمس طلعت إذا

يشءٍ يف ما يشءٍ تسبُّب إدراك عىل ُمذِهلة بقدرٍة أحيانًا) (والحيوانات البرش يتمتَّع
للبقاء. الحيوية األمور من إنه إذ هللا؛ شكر منَّا يستوجب وهذا آخر،

ينشأ العالقة، لهذه البرش تطبيق كثرة فمن تماًما. يُخطئ ما كثريًا اإلدراك هذا لكن
يتزامن كيف نرى فقد موجودة. تُكن لم إذا حتى مكان، كل يف لرؤيتها دائم ميٌل لديهم
اتِّساًقا هناك أن يبدو عندما وخاصًة اآلخر، يُسبِّب أحدهما أن استنتاج إىل فنقفز شيئان،

والقياسات. األرقام بني
بل السببية، يُثِبت االرتباط إن تقول التي اإلطالق، عىل األقدم املغالطة هي وتلك
الزائد الوزن أصحاب أن مؤخًرا النابهون الباحثون الَحظ أيًضا. عناًدا األشدُّ املغالطة هي
هذا فهل العمر. يُطيل الزائد الوزن أن استنتجوا ولهذا النحيفني؛ من أطَول مدًة يعيشون

بأنُفسنا. سنرى صحيح؟
ال التي املواقف مع التعامل عىل األحيان أغلب يف تُفيدنا التي الغريزة نُدرِّب كيف
فها. بتوقُّ السماح بعدم ولكن — عملها يف عبقرية فهي — نَْكبحها بأن ليس فيها؟ تُفيدنا
من أكثَر بالذهن يجول الذي أو األسهل التفسري أي ذهنك؛ إىل يتبادر ما أول إىل تطمنئَّ ال
تَقرعه، الذي الجرس إىل الطعام جلب يف الفضَل وتنسب بافلوف كلب مثل تفعل ال غريه.
نِشطة السببية العالقة استكشاف غريزَة اترك قليًال. وتريَّث فمك، يف يَِسل لُعابك دع بل

بالنفع. عليك ستعود وعندئٍذ التفسريات، عن بحثها يف
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تبدو التي الِجلدية الكارثة تفسري يمكن كيف وإال الشباب. َحب تُسبب الصاخبة املوسيقى
خمسني بُعد عىل منها الصادر الصوت سماع يمكن سماعًة أُذنَيه يف يضع من كلِّ عىل

خطوة؟
حتى الشباب، َحب لظهور امُلمكنة األسباب من العديد فهناك سخيفة. نكتٌة هذه
والنظام املراهقة هرمونات هي األرجح واألسباب الصاخبة، امليتال موسيقى ُمحبي لدى
الَعالقة يُثِبت ال — ُمنفصَلني شيئني بني الظاهرية العالقة أي — االرتباط الغذائي.
اآلخر. يُسبب أحدهما أن بالرضورة يعني ال شيئنَي بني الظاهريُّ فالتصادف السببية؛
يف ساعة كلَّ بالفعل، رضوري ِذكره لكن رضوريٍّا، ذلك ِذكر يكون أال املفرتَض من

اليوم.
إحدى تجاهلَت قد تكون سببية، عالقًة باعتباره الخطأ سبيل عىل االرتباط فِهمَت إذا
كامنة النوع هذا من منطقية مغالطًة نكتشف عندما اإلحصاء. علم يف األساسية القواعد
التايل اليوم يأتي ثم بها. انخدَع قد ما أحًدا أن تصديُق علينا يَصُعب ما، ادِّعاءٍ وراء
سهولة دامغة. أدلٌة تؤيِّده ندَّعيه ما إن ونقول بالضبط النوع نفس من بمغالطة فننخدع
طرأ تغيريًا ما شخٌص يقيس وتَكراًرا ِمراًرا ُمذِهلة. الطريقة بهذه التفكري خطأ يف الوقوع
التغيريَين أحد أن فيُعِلن (ب)، العنرص عىل طرأ آخر تغيريًا ويُالحظ (أ)، العنرص عىل

اآلخر. يُسبب
إذَن نورفولك؛ ساحل خطُّ ويتآكل الحرارة، درجة ترتفع االدِّعاء: هذا منطق قيِّم

نورفولك. ساحل خط تآكل يُسبب العامليُّ فاالحرتار
االنقراض؛ يف آخذٌ الضفادع أنواع وأحد الحرارة، درجة ترتفع االدِّعاء: هذا منطق أو

الضفادع. يقتل العاملي فاالحرتار إذَن
األرايض يف املالريا حاالت عدد ويزداد الحرارة، درجة ترتفع الثالث: هذا عن وماذا
األرايض يف املالريا حاالت زيادة يُسبب العامليُّ فاالحرتار إذَن أفريقيا؛ رشق يف امُلرتفعة

إثباته. املطلوب وهو أفريقيا. رشق يف امُلرتفعة
ينبغي املرموقة؟ والصحف املحطات يف الواردة الصحفية القصص هذه أقنَعتك هل
معقوليتُها بت صعَّ وقد واالرتباط، السببية بني الخلط عن ناتجٌة أخطاء فكلُّها تقتنع؛ أالَّ
فهي املشكلة؛ من جزءًا تكون ما كثريًا واملعقولية كشَفها. البعض) إىل بالنسبة األقل (عىل
تستقرَّ بأن السببية العالقة لغريزة وتسمح األكيد، اإلثبات مرحلة تخطِّي عىل عنا تُشجِّ
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هل صحيح.» أنه بد فال معقوًال؛ يبدو «هذا قائلني: أنُفسنا فنُخاطب الالزم، من أرسَع
خطأ. هذا ال، صحيح؟ هذا

قياٍس تغريُّ عند أنه البيئة حماية حمالت يف الناشطون الَحظ الحاالت، هذه كلِّ يف
أو الساحل، خط موضع ِمثل: آخر، قياٌس يتغري العاملية، الحرارة درجة ُمتوسط هو واحد
وجه عىل واستنتجوا الحقائق هذه بني جَمعوا فقد املالريا. حاالت عدد أو الضفادع، عدد
ما إىل لوا وتوصَّ إليها، املؤدية األسباب من الصحيحة االستنتاجات إىل لوا توصَّ أنهم اليقني
الجدير باملنطق العبث من كالسيكيًة حاالٍت يَه نُسمِّ أن نحن ل ونُفضِّ أكيدة أدلًة هم أسَموه
الصارم بالبحث ُدِحضت االدعاءات هذه كل بالسخرية. يُكن لم إن الشديد، بالتشكيك

سنرى. كما بالتصديق، الجدير
الحذر فعلينا املناخ. تغريُّ إنكاُر به يُقَصد ال الفصل هذا أن هنا ها الذِّكر ويَجُدر
أحيانًا يخرجون الناشطني أن إىل نظًرا بأنه القائلة وهي أخرى، مغالطٍة يف الوقوع من
وجدير صحيًحا. ليس أيًضا فهذا تأثريات. ألي وجود فال التأثريات، عن زائفة بادِّعاءاٍت
العددية. السفسطة أشكال أبشَع يرتكبون العاملي االحرتار ُمنتِقدي بعض أن بالذِّكر
— غريها من أكثر وربما — بشدة الناس بها يقتنع التي الحاالت هذه يف حتى أنه الشاهد

الخاطئ. اإلدراك إىل ينجرفون فإنهم
التفكري، يف الخطأ أنواع من نوًعا ح يُوضِّ إرشادي دليٌل هو هنا سنَعِرضه فما إذَن
نادًرا ضفدًعا إن ُقلنا إذا قوية. دفعًة األرقام تُعطيه الصعبة، الحاالت يف ُمتكرِّر ٌ خطأ وهو
التي التفاصيل إىل يفتقد لكنه معقوًال، ذلك يبدو العاملي، االحرتار بسبب االنقراض يف آخذٌ
يعتقدون الباحثني إن وُقلنا القياسات بعض أَضفنا إذا أقوى االدِّعاء وسيكون تؤيِّده،
ِنسبته انخفاٍض يف تسبَّب قد قياسية حرارٍة درجاُت فيه سادت الذي املاَيض الَعقد أن
َموئًال األشجار من تتَّخذ التي الحمراء النِّقاط ذات الضفادع عدد يف املائة يف ٦٠

لها.
هنا نا يُهمُّ ال القصد؛ إىل ل للتوصُّ واتبَعنا استطعت، إن جانبًا الشخصية قناعاتك دَع
يُمكنك كيف تَعلَّم سببية. َعالقًة — الخطأ سبيل عىل — االرتباط اعتبار تجنُّب طريقُة إال
أهمُّ هو مما االقرتاب من — إليه تميل الذي الجانب كان مهما — ستَتمكَّن وعندئٍذ ذلك،

الَفهم. القناعات؛ من
جيًدا معروف (أ) فهو غريبًا؛ خطًرا واالرتباط السببية بني الخلط إىل امليل هذا يَُعد
يقول أن البعَض ويُْغري نهاية، بال كثريًا يتكرَّر (ب) فإنه ذلك ومع منه، التحذير وَكثُر
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حول الجدل نطاق يتخطَّى ما إىل الخطر هذا انتشار ِنطاق ويتَّسع (ب). يُسبِّب (أ) إن
هذه: ِمثل أمثلٍة يف أسهل اكتشافه إن القول ويَجُدر بكثري، املناخ

نُطبق أن علينا لذا القراءة؛ عىل قدرتُه زادت ما شخٍص أيدي حجم كرب كلما
املدارس. يف لأليدي إطالة تمريناِت

تعيش التي املنازل أسُطح عىل اللَّْقلق طيور رؤية احتمال يزداد اسكندينافيا، يف
األطفال. إنجاب تُسبِّب اللقلق فطيور إذَن أكرب. أٌُرس فيها

الحالة: هذه يف أصعَب الخلط اكتشاف ويكون

اختبارات يف أداؤهم يكون إخوتهم بني السن يف ترتيبهم ر يتأخَّ الذين األطفال
ذكائه. درجة يُحدِّد شخص كل َمولد فرتتيب إذَن أضعف. املدرسة

شديد: لجدٍل َمثاًرا الخلط يكون التاليتنَي، الحالتنَي يف أما

يُمِكننا الُقَرح منعنا فإذا الدماغ؛ يف ُقَرح من امُلتعدِّد بالتصلُّب امُلصابون يُعاني
املشكلة). تُسبِّب الُقَرح إن (أي املرض منع

وهنا:

من أفضل بالءً يُبِلني فقط للفتَيات صة مخصَّ مدارَس يَرتَدن الالتي الفتَيات
للفتَيات صة املخصَّ فاملدارس لذا املختلطة؛ املدارس يَرتَدن الالتي الفتَيات أداء

لهن. أفضل فقط

السببية بني الخلط أخطاء عن الكشف سهولة مدى يُحدِّد ما هو أنه يبدو الذي العامل
البدائل يف فالتفكري الذهن؛ إىل أفضَل تفسري تباُدر رسعة هو األحيان أغلب يف واالرتباط
حدوٍد إىل يأخذك قد فالخيال ذلك ومع التشكيك. بُذور ويبثُّ االستنتاجات يُبطئ املعقولة

يُفيد). أيًضا البيانات من املزيد عن البحث أن من الرغم (عىل بعيدة
املكان أو املجموعة عىل ينطبق أيًضا ماذا للخيال: جيدًة زاٍت ُمحفِّ تَُعد اآلتية األسئلة
قد نعرف مما أيًضا ماذا بينها؟ املشرتكة األخرى األشياء ما نا؟ تُهمُّ التي األرقام أو
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العالقة إدراك غريزة استخدام يُمِكن وهكذا لنا؟ تظهر التي األنماط تفسري يف يُساِعدنا
جاهزة. إجابة أول يتخطى ما إىل نمدَّها بأن أي ُمفيًدا؛ استخداًما السببية

حجم بني ارتباط وجود حكاية فكاهًة. لدينا التي األمثلة بأكثر خيالنا؟ يبدأ أين من
… ألن صحيحة ولكنها صحيحة، القراءة عىل والقدرة األطفال أيدي

بنُضج معظُمها يتعلق ألسباٍب نموِّنا؛ مع تتطور القراءة عىل قدرتنا ألن ببساطة
ن بتحسُّ اليَدين حجم ِكربُ يرتبط اليَدين. حجم يكرب العمر تقدُّم ومع والتعليم، الذكاء
إطالة لتمارين داعَي ال ثَم ومن آخر؛ مكاٍن يف يَكُمن السبب لكن القراءة، عىل القدرة

اليد.
التفسري ألن أصعب؛ حالٌة وهذه ع. والرضَّ اللقلق طيور بني العالقة ادِّعاء يأتي ثم
املنازل أسُطح عىل اللقلق طيور من أكرب عدٌد يوجد فبالفعل أصعب، تخمينُه الحقيقيَّ
األكرب األُرس َمنازل ألن ربما ا؟ حقٍّ السببية العالقة تكُمن أين ولكن أكرب. أٌُرس بها التي

… أكرب سطحها مساحُة وتكون غريها، من أكربَ تكون
الثالث العامل وهذا الحقيقي، التفسري أنه يَثبُت ثالث عامٌل يوجد الحالتنَي من كلٍّ يف
إىل بها يتسلَّل تقليدية طريقٌة وهذه الثانية. يف املنزل وحجم األوىل، الحالة يف العمر هو
السبب لكن نفِسه، الوقت يف شيئان يتغريَّ حيث واالرتباط. السببية بني الخلُط األذهان

ثالث. يشءٍ يف يكُمن ذلك وراء
منها كلٌّ أصبح التي األخرى الحاالت عن فماذا األمر، يَحُدث كيف نفهُم بدأنا واآلن

ُمتداوًال؟ خربًا
الُقَرح زادت املرض ر تطوَّ وكلَّما الدماغ. يف ُقَرح لديهم امُلتعدد بالتصلُّب امُلصابون
معقول التفسري هذا املرض؟ عن املعروفة امُلتزايدة اإلعاقَة الُقَرح تُسبِّب هل ولكن سوءًا.
إنرتفريون بيتا ى يُسمَّ عقاٌر اكتُشف وعندما — عديدة لسنواٍت ِصحته اعتُقَدت وقد —

املرض. يُبطئ أن يف أمًال استخدامه بدأ الُقرح، من يحدُّ أنه وبدا
املرىض حالة دراسة وهي الفرضية، من للتأكُّد واحدة طريقة سوى هناك تُكن لم
بيتا عقار واستخدام الُقرح بعدد باملقارنة املرض ر تطوُّ رسعة ملعرفة عديدة لسنواٍت
فاملرىض امَلرير؛ االكتئاب عىل باعثًة كانت ،٢٠٠٥ عام النتائج صَدَرت وعندما إنرتفريون.
يف — تكون ال حالتهم لكن بالفعل، الُقَرح لديهم تقلُّ إنرتفريون بيتا عقار تناولوا الذين
استمرَّ األخرى األعراض تفاُقم أن ويبدو العقار. يتناَولوا لم ممن أفضَل — املتوسط
فيه، سببًا وليست املتعدِّد، للتصلب أثًرا للُقرح أن وتبنيَّ املجموعتنَي. يف نفِسها بالوترية
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وضع تأثري عىل تأثريُه يِزد لم إنرتفريون بيتا عقار إن — الذع تشبيٍه يف — الباحثون وقال
عالجه. بدون جرح عىل الصق

حالٌة أيًضا فهذه الذكاء، بمستوى ذلك وعالقة إخوته بني الشخص ميالد ترتيب أما
ساءت إخوته، بني الشخص ميالد ترتيُب ر تأخَّ كلَّما أنه نجد أيًضا، الحالة هذه يف صعبة.
أفضل بالءً يُبْلون ألبَويهم ُولِد من أول هم الذين فاألبناء الذكاء؛ اختبارات يف نتائجه
يف ولكن دائًما، هذا يحُدث وال وهكذا، ألبَويهم، يُوَلدون َمن ثاني ذلك يف ويليهم بالفعل،
األبناء عدُد زاد ُكلَّما ييل: كما وهو (احرتس!) لذلك معقول تفسريٌ وهناك األحيان، أغلب
بالكثري يَحَظون ألبَويهم يُوَلدون من فأول ونها؛ يتلقَّ التي األبوية الرعاية قلَّت األرسة، يف
تفسريٌ وهذا وهكذا. امِلقدار، بنصف يَحَظون ربما ألبَويهم يُوَلدون َمن وثاني الرعاية، من

صحيح؟ تفسريٌ أنه ذلك يعني هل لكن للتصديق، قابل
اإلخوة؟ بني امليالد ترتيب يف ر التأخُّ مع يَحُدث أيًضا ماذا الخيال: اختباَر لنُجرِّب
أننا الحالة هذه يف تماًما الواضح السابع، أو السادس حتى أو مثًال، الرابع أو الثالث لالبن
نعرفها التي األشياء أحُد الكبرية؟ األَُرس عن نعرف وماذا كبرية. أرسًة ندرس اآلن أصبحنا
يميلون األفقر فاألشخاص أدنى. واقتصادية اجتماعية طبقٍة من تكون ألن تميل أنها هي
— عديدة ألسباٍب — يُبْلون األفقر األَُرس أبناء أن أيًضا ونعلم األطفال، من املزيد إلنجاب
من أفقَر أرستك كون احتمال زاد إخوتك، بني ميالدك ترتيب ر تأخَّ كلما إنك أي أسوأ. بالءً
تفسريًا العتباره يكفي بمعدَّل هذا يصحُّ هل ولكن بالطبع، دائًما ذلك يحُدث وال غريها،

املتوسط؟ يف يحُدث ملا
أنه إىل نظًرا األرجح»؛ «عىل هي: اإلجابة ولكن الصدد، هذا يف حاسمًة األدلة ليست
نمٍط إىل ل يتوصَّ لم أحًدا أن أيًضا يتبنيَّ الواحدة، األرسة يف األطفال ميالد ترتيب إىل بالنظر
— معرفتنا حدود يف — نفِسها لألرسة يُوَلد من فآخر الفتًا؛ اتساًقا متَِّسق األداء ملستوى

األول. مع تماًما الذكاء اختبارات يف تفوُّقه احتمال يتساوى
يف يَحُدث ما تفسري محاولة عن ناتٌج الحالة هذه يف واالرتباط السببية بني الخلط
بالءً تُبيل واألفقر األكرب واألُرس أفضل، بالءً تُبيل واألصغر األغنى (األُرس األُرس من العديد
يبدو الواحدة. األرسة يف إخوته بني الشخص ميالد ترتيب عىل انطباقه ادِّعاء ثم أسوأ)،
أن الظن أغلب لكن شائع، اعتقاٌد أنه ويبدو الكلمة)، هذه نُكرِّر أخرى (مرًة معقوًال األمر

خاطئ. االعتقاد
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الالتي الفتَيات أن صحيٌح الدرايس. باملستوى وَعالقته االجتماعي النوع التايل: االدِّعاء
العالقة ذلك يُثِبت هل ولكن غريهن. عىل دراسيٍّا يتفوَّقن للفتَيات صة مخصَّ مدارَس يَرتَدن
اآلخر دون اجتماعي لنوٍع صة مخصَّ مدارس يف التعليم أن يُثِبت هل بمعنى السببية؛
التعليم عىل التأثري عن هنا (وسنتغاىض االختبارات؟ يف األفضل النتائج يُسبِّب ما هو
هل باختصار، القياس.) معها يتعذر لدرجٍة بالتقاليد عالقة له مفهوم فهو االجتماعي؛

التأثري؟ ذلك أحدَث ما هو بية الصِّ وجود عدم
عىل تنطبق التي األخرى األشياء عن لنسأل خيالنا نستخدَم أن علينا جديد، من
عن البحث عن نكفَّ أال يجب فقط. للفتَيات صة املخصَّ املدراس يَرتَدن الالتي الفتَيات
ما أول عنه. نبحث الذي السبب ونعتربه الواضح باالرتباط نكتفَي وأال السببية، العالقة
املدارس هذه فمعظم الثراء؛ من قدٍر عىل يكونون آباءهن أن هو الفتَيات هؤالء عىل ينطبق
وعالقته واالقتصادي االجتماعي املستوى عن السابق املثال من عَرفنا وماذا انية. مجَّ ليست
بالءً يُبْلون أطفالهم — ما ألسباٍب — ثراءً األكثر العائالت أن عَرفنا الدرايس؟ باملستوى
إدارتها تتَّسم اآلخر دون الجنَسني ألحد صة املخصَّ املدراس ثانيًا: الدراسة. يف أفضل
ليس ولذا البداية. من تفوًقا األكثر الفتيات قبول إىل وتميل األحيان، أغلب يف باالنتقائية
غريها؛ عن ُمستواها ق يتفوَّ اآلخر دون الجنَسني ألحد صة املخصَّ املدارس أن امُلفاجئ من
ثراءً. أكثر أٍُرس إىل وينتمني األخرى، املدارس تَقبَلهن ممن تفوًقا أكثر فتَياٍت تَقبَل فهي
ننظر أن بدون هذا وكل عديدة، ألسباٍب غريهن عىل يتفوَّقن أن يُفرتض أنهن نجد وبهذا

الذكور. دون إناث، ُمدرِّسات يد عىل التدريس تأثري يف
العثور إىل فيُضطرُّ السؤال، هذا عن يُجيب أن منه يُطَلب الذي اإلحصائي يف فكِّر
واالقتصادية االجتماعية الخلفية تأثري من ليُخلِّصها املدارس نتائج لتحليل طريقة عىل
االجتماعي النوع تأثري عزل من ليتمكَّن قدراتهم حَسب الطالب انتقاء من أو للطالب
هذه تطبيق عند أنه عىل اإلحصائية اآلراء اجتمعت بذلك، القيام يستطيع ما وبقدِر وحده.

يظهر. فارق ال أْن يتبنيَّ االعتبارات
قليًال أقل بدرجٍة الدراسية املواد اختيار إىل يَِملن الفتَيات أن عىل أدلة بالفعل هناك
سيُناسب ذلك أن تقريبًا املؤكَّد ومن فقط، للفتَيات صة املخصَّ املدارس يف ظ التحفُّ من
هذه إحدى إىل ابنتك ضمِّ يف لرغبتك كافيًا سببًا يكون قد ما وهو — الطالبات بعض
أفضل لنتيجٍة الطالبات تحقيق لضمان ذلك يكفَي أن نتوقع أن يمكن ال لكن — املدارس
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نفس عىل طالبًا تَقبَل مختلطة مدرسٍة يف قنها سيُحقِّ كنَّ مما عام بوجٍه االختبارات يف
القدرات. من املستوى

عنا َرصف النُّفور من قدًرا ولَّدت قد املوضوعات هذه حساسية تُكن لم إذا واآلن،
تغريُّ اإلطالق؛ عىل حساسيًة املوضوعات أكثر من واحد إىل االلتفاُت يُمكنُنا فُربَّما الُقراء،

املناخ.
الحرارة درجات أن طويل وقٍت منذ معروًفا كان لقد أفريقيا. رشق يف املالريا أوًال:
البعوض. يف الطَُّفيل نموَّ تُثبِّط فهي املالريا. انتشار من تحدُّ امُلرتفعة املناطق يف املنخِفضة
إىل َلت توصَّ التي العديدة الخريية الجمعيات من واحدًة فاند» «تري جمعية كانت وقد
تغريُّ إىل وعَزتها أفريقيا، رشق يف امُلرتفعة املناطق يف املالريا انتشار زيادة عىل أدلة

املناخ.
األرايض من رجل قصُة — املثال سبيل عىل — منها األقاصيص، بعُض َرست
وعجزه باملالريا وإصابته للَّدغ تعرُّضه بسبب فقر يف يعيش وأصبح أرَضه فقَد امُلرتفعة

ديونه. لردِّ العمل إىل واضُطرَّ األرَض فخِرس األرض، يف العمل مواصلة عن
كان ذلك. حدوث يؤيِّد ما يجدوا لم كثَب، عن ت السجالَّ الباحثون دَرس عندما لكن
ت ِسجالَّ عن قال الذي أوكسفورد، جامعة من حيوان عالُم وهو هاي، ديفيد الدكتور منهم
تحميله يمكن ال لذا ؛ يتغريَّ لم «املناخ العاملية: املتوسطات وبني بينها والفرق املنطقة هذه
البيئة، علم أستاذ روجرز، ديفيد زميله وقال املالريا.» عىل تطرأ التي التغريات مسئوليَة
حالة يف تغيري أيُّ يحُدث لم بأنه أقرَّت بأن حَدث ملا استجابت املجموعات بعض إن
وهذه املناخ. به يتَّسم الذي التبايُن مدى يف تغيري بوجود دفَعت لكنها املتوسط، يف املناخ
فتواصَلت التباين. من الكثري تُخفَي أن يمكن املتوسطات أن ِعلمنا ضوء يف ذكيَّة، أُطروحٌة
أن الباحثون واستنتج أيًضا. التباين مدى يف جذري تغيرٍي إىل التوصل يتمَّ ولم الدراسة،
ويف املالريا. إصابات عدد يف امللحوظة الزيادة لهذه أرجح تفسري العقاقري مقاومة زيادة
بني صلة وجود افُرتض بل ، املحيلِّ املستوى عىل ارتباط حتى هناك يُكن لم الحالة، هذه

محليٍّا. املرض انتشار وبني عامليٍّا، للمناخ يحُدث ما
عىل الالئمة إلقاءَ اعتادوا الناس أن دوجالس ماري األنثروبولوجيا عاملة كتبت
كلٌّ يعترب شيئنَي بني الذهني الربط لكن تُعِجبهم. ال التي األشياء يف الطبيعية الكوارث

اآلخر. يُسبِّب أحدهما أن يعني ال «سيئًا» منهما
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قال أمريكي. الجنوب الذهبي الضفدع هي املناخ لتغريُّ املزعومة األوىل الضحية كانت
ِسوى اآلن فيه يعيش مكاٌن له يَُعد لم الذهبي فدع الضِّ أن املحتمل «من النشطاء: أحد

الذاكرة.»
كوستا يف الذهبي الضفدع عىل املحافظة ُمختَرب يف يعمل الذي باوندز، ألني جيه ويُقرُّ
«هذا يقول: لكنه «كايرتيديومايكوسيز»، يُسمى فطري بمرٍض تأثََّرت الضفادع بأن ريكا،

البندقية.» هو املناخ وتغريُّ الرَّصاصة، هو املرض
يف الضفادع يقتل وأنه ُمرتفعة، حرارة درجاِت إىل يحتاج ال الِفْطر أن والحقيقة
لم باوندز أالن لكن مئوية. درجًة و٢٣ درجات ٤ بني يرتاوح الحرارة درجات من نطاق
إىل واضح نمٌط هناك يُكن لم لو االفرتاضية هذه لنضَع كنَّا «ما يقول: فهو بذلك؛ يقتنع
يتَّضح وال األنواع. معظم عىل سيَقيض املناخ تغريُّ أن العلماء معظم ويعتقد الحد.» هذا

بالفعل. ذلك فعل قد املناخ تغريُّ كان إذا ما الحالة هذه يف

البحر سطح مستوى وارتفاع الِبحار. َمناسيب ارتفاع عن املناخ تغريُّ يُسِفر أن ح املرجَّ من
عليه، املناخ تغريُّ ولوم السواحل تآُكل مراقبة إىل ميٌل وهناك السواحل. تآكل يُسبب قد
مقاطع من أيًضا تخلو ال التي التلفزيونية، اإلخبارية التقارير من الكثري يف يحُدث كما

الجروف. حوافِّ عىل تتأرجح ملنازل ِدرامية
قلقهم فرغم الحرص. من أكرب بدرجٍة األرض» «أصدقاء حملة يف امُلشاركون يتميَّز
يحُدث التآكل إن تقول السواحل، تآُكل عىل املناخ لتغريُّ املستقبلية التأثريات عىل البالغ
الذي التآكل «هذا أنجليا: رشق من أجزاء يف عام ٤٠٠ منذ العام يف تقريبًا مرت بمعدل
بسبب البحر مياه منسوب ارتفاع منها طبيعية، لعملياٍت نتيجة هو القرون مرِّ عىل حدث
بعض يف األخرية السنوات يف ازداد قد التآكل معدل أن يبدو ذلك، ومع األرض. تحرُّكات
العمليات إىل باإلضافة لكن الكايف، بالقدر تُفَهم لم واألسباب الساحل. امتداد عىل النقاط
يف دوٌر لها لبة الصُّ الساحلية ات املصدَّ أن يُعتقد البحر، منسوب يف واالرتفاع الطبيعية
الحقيقة يف تؤدِّي ربما البحر منسوب ارتفاع من لالحتماء ُمحاوالتنا أن املفارقة فمن ذلك.
الحذر، األرض» «أصدقاء مجموعة تتوخى وعندما السواحل.» تآُكل مشكلة تفاُقم إىل

مرَّتنَي. أيًضا الصحفيُّون يُفكر أن فاألحرى
وعىل الصعوبة، بالغَة مهمًة املناخ تغريُّ يف واالرتباط السببية بني االشتباك فضُّ ويَُعد
يصُعب املستقبل، يف السواحل تآُكل يف شديًدا تفاقًما يُسبب قد املناخ تغري أن من الرغم
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أن يزعمون البعض أن من الرغم «عىل اآلن، حتى الصدد هذا يف فارًقا إحداثه ادِّعاء
لكن السواحل». تآكل يف تسبَّبت وأنها املناخ تغريُّ بسبب اشتدَّت قد الساحلية العواصف
العرشين القرن من األول النصف يف أرسَع كانت البحار منسوب ارتفاع وتريَة أن الحقيقة

الثاني. النصف يف منها
ني، امُلهتمِّ غري إىل بالنسبة وحتى تصديقه. إىل نميل َهوانا، بسيط دليٌل يُوافق عندما
من الكثريَ يتطلب ال فهو الكسل. بسبب وذلك جذَّابًا؛ االستنتاجات من النوع هذا يبدو
تتَّجه أن حينئٍذ واألحرى الوقت، فيها املشتبَه األسباب أقرب إدانة تُوفر حيث التفكري،
تحُدث الواجبة، الفكرية العناية بُِذلت إذا وحتى سلًفا. املعروف الرش مصدر إىل الرِّيبة
التجاِرب وخالل امُلتعدد. التصلُّب ومرض إنرتفريون بيتا عقار حالة يف حدث كما األخطاء،
يتناول مريض ألي يحُدث ما كلُّ ل يُسجَّ أن امُلعتاد من كان الجديدة، العقاقري عىل الطبية
تُسمى؛ كانت هكذا جانبية»، «أعراًضا للمريض سبَّب قد العقار بأن والقول تجريبيٍّا َعقاًرا
الجانبية» «األعراض هذه كانت رشٌح أو صداع أصابه ما شخًصا أن يُالَحظ كان فعندما
«األحداث إىل ى املسمَّ ل تحوَّ فقد األيام، هذه أما األبد. إىل الدواء ُعبوة جانب عىل تُطبَع

بالدواء. عالقة لها يُكن لم ربما «األحداث» هذه أن لتوضيح الضارَّة»؛
تَقي وضمانًة بنَّاءة عادًة الحقيقي السبَب باعتباره ما سبٍب إىل االطمئنان عدم يَُعد
ُمفيدة إشارًة يكون ما كثريًا فإنه السببية، العالقة يُثِبت ال االرتباط أن ورغم االنخداع. من

السهلة. باإلجابات االكتفاء إىل ال األسئلة، طرح يف البدء إىل تدفع
إهمال إىل ميٌل هناك أو هنا يُصادفك فقد إليه؛ االنتباه ينبغي أمًرا هناك أنَّ غري
تخيُّلية ِهراوًة هناك فكأنَّ والسببية، االرتباط بني خلًطا باعتبارها اإلحصائية النتائج كلِّ
بني نميز أن علينا لكن أدلة. أي تصديق من تمنُعك — النُّقاد أحد وصف حَسب —
امُلتماسكة. اإلحصائية الدراسات وبني سياسية، ألسباٍب كثريًا يحُدث الذي السببيَّ الربط
األخرى امُلمِكنة األسباب كل استبعاد بمحاولة النتائج إىل التوصل يتمُّ األخرية، هذه ففي
قدَر تحيُّز أيِّ منع وبمحاولة بإحكام؛ عيِّنة أو تجِربة أو اختبار أيِّ عىل بالسيطرة
االستجابة فليست اإلمكان. بقدر عشوائية العيِّنات تكون أن عىل والحرص امُلستطاع،
عميق، لتفكرٍي نتيجة منها كان ما بني نميز أن بل إحصائية، عالقٍة أيَّ نُهمل أن الصحيحة

محسوبًا. يُكن لم ما وبني
العمر؟ وطول الزائد الوزن بني الفصل هذا أول يف املذكور االرتباط عن ماذا وختاًما،
الوزن أصحاب أن تُظهر األمريكية املتحدة الواليات من املأخوذة البيانات أن صحيٌح
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مرَّتنَي فكِّر االرتباط:

يدحض الذي الثالث العامل هو ما ولكن النحيفني. من قليًال أطَول مدًة يعيشون الزائد
االحتماالت املرضمن العمر؟ سنوات زيادة وبني الزائد الوزن اكتساب بني السببيَّ الرابط
النحافة وليست النحافة. شديدي يُصبحون ما كثريًا بشدة، الناس يمرض فعندما امُلمِكنة.
أخذنا فإذا نحافتهم. يُسبِّب ما هو الوشيك موتهم لكن الحالة، هذه يف املوت لهم يُسبِّب ما

الدراسة. نتائج تتغري االعتبار يف املنتَظر مصريهم
أنه ذلك من األهم لكن نعم، فنِّي؟ نزاٌع أهو الحسم. عن بعيًدا يزال ال الجدل وهذا
املرض شديدي أن لتُدِرك اإلحصاء يف تدريبية دورٍة إىل بحاجة لست وإنساني. خيايل نزاٌع
السببية، للعالقة إدراكنا يف أخطاءً نرتكب أن جميًعا يُمِكننا الوزن. يفقدون ما كثريًا

مرَّتنَي. فكِّر فقط األخطاء. هذه اكتشاف جميًعا ويُمِكننا
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… وختاًما

— الِجدِّية من وبيشء — السطور هذه يف وإليك بالبساطة. االلتزاَم الكتاب هذا يف حاَولنا
صفحٍة يف األرقام، عالم الستكشاف األساسية للمبادئ دليل نفِسها؛ للبساطة تبسيًطا

واحدة.

يُقسم. الحجم
كذلك. ليست والحياة ُمنظَّمة. األرقام
ظهورهم». تُنَهك «حتى يعدُّون الناس

بنا. ترتبَّص املصادفة
وجوده. تَعني ال النمر، جسم خطوط

تحدث. التقلُّبات
الخلط. = الوسط» = «املتوسط

امِلفتاح. ثَْقب من الكاملة الصورة رؤية يمكنك ال
األشخاص. = املخاطرة

األحيان. أغلب يف ا عدٍّ ليس العد
بيانات. بدون قصة ال
يعلمون. ال أيًضا هم

خاطئة. تكون ما غالبًا الصادمة األخبار
عذًرا. صيفي، كيوٍم لسَت أنت

ُربما. ذلك، يُسبب هذا




