
مـــرة واحلــصـــول عــلـى ألــفي دوالر أو أن
تقامر.

وفـي حالـة اجملـازفة سـتـكون إزاء احـتـمالٍ
ئـة أن تـخـسـر ألفيْ دوالر نـسـبـته  50فـي ا
وحتــــصـل عـــلـى ألفٍ فــــقط وإزاء فــــرصـــةٍ
ــاثـلــة بــأن تـنــال كل شيء دون بــنــسـبــة 
حتـمـل أي خـسـارة فمـا الـذي سـتـفـعـله في
هــذه احلــالــة?غـالــبــيـة الــبــشـر ســيــؤْثِـرون
اجملـازفة وسيفـضلون اخليـار الذي ينطوي
ـدهش أن ذلك شَـكّل عــلى مـخـاطـرة أكـبـر. ا

. اختيار القردة أيضاً
ةً فـفكرة خـسارة مكافـأة متوقعـة كانت مؤ
لـلغاية بـقدر جعل هـذه احليوانات جتازف
بــأن تـخـســر أكـثـر جملــرد أن هـذه اجملـازفـة
تــوفـر لـهـا فــرصـةً بـأال تـخـســر شـيـئـاً عـلى

اإلطالق.
ويــــتــــجــــســـد هــــذا فـي ســـوق األســــهم أو
ــرء أن الــنـاس الــعــقــارات فــقـد يــحــسب ا
ســـيــصــبـــحــون أكــثــر حـــيــطــة وحــذراً في
الــتـعـامل مـعــهـمـا عـنـدمــا تـنـهـار األسـعـار
فـيهـما.لكن الـواقع يفيـد بأن العـكس هو ما
ـتعـاملـون على مـجازفاتٍ يـحدث إذ يـقدم ا
أكـبـر. فـالنـاس في هـذه احلالـة يـحتـفـظون
بـاألسهم الـتي تتـراجع قيـمتـهمـا متـوقع
أن يـــزداد ســـعـــرهــا مـــرة أخـــرى ألنـــنــا ال
نـسـتـطـيع حتمل فـكـرة أن يـصبح لـديـنـا ما
ا نـحوزه اآلن بالفعل وهو هـو أقل قيمة 

ما يُعرف بظاهرة "النفور من اخلسارة".
وهــكـذا فــإذا كـان هــذا الـنــفـور مــتـرســخـاً
كننا فعله حياله? ترى بداخلنا فما الذي 
نطقي أحياناً أن يسعى سانتوس أنه من ا
ــرء إليـجـاد طـرق مـاكــرة تـتـسم بـالـدهـاء ا
حلـفز الناس على اتباع سلوكياتٍ تتناقض
مـع غـرائــزهم. ويــشــكل حث اآلخــرين عــلى

االدخار أحد األمثلة على ذلك.

  Íb U)« ÕU³

بغداد

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5

wÝUO « »UDI²Ýû  bOŠu « V³ « fO  X½d²½ù« vKŽ l uI² «

وتــــوصــــلــــوا أيــــضــــا إلـى أن األفـــراد
يــطـالـعــون في اجملـمل وجـبــة إعالمـيـة
أكـثـر تـنـوعـا.ويـقـول فالكـسـمـان الـذي
يـعمل حاليا بـجامعة إمبـيريال كوليدج
بـلــنـدن: "بـدا األمـر مـخـالــفـا لـلـمـتـوقع
بـاشر عادة فـبيـنما يـقتصـر التـصفح ا
عـلـى مـصـدرين يـرتـادهـمـا الـفـرد - بي
بـي سي وسي إن إن مــثال - تــطــالـعك
مـــنـــتـــديـــات الــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
ـصـادر ـجــمـوعــة من ا بــطـبـيــعـتــهـا 
األكثر تنوعا".ويشير فالكسمان إلى أن
دراسـته اسـتـنـدت إلى بـيـانـات من عام
ا  2013 ويـنـبه إلى أن الـتوجـهـات ر
. غـير أن دراسة تـغيـرت منـذ ذلك احل
أخــرى أجـراهــا مـركــز "بـيـو" لـألبـحـاث
حـول االنـتخـابات الـرئاسـية األمـريكـية
لـعـام  2016 جـاءت نــتـائـجـهـا مـتـفـقـة

والنتائج السابقة.
ـستـطـلـعة فـقـد أكـد أغلب األشـخـاص ا
آراؤهم تـنـوع اآلراء الـتـي يـطـالـعـونـها
عـبـر التـواصل االجتـمـاعي. كمـا جاءت
نـتــائج دراسـة ديـبـوا بـجـامـعـة أوتـاوا
مــتـــفــقــة أيــضــا مع مـــا خــلــصت إلــيه
الـدراسـتـان.وتوصـلت ديـبوا من خالل
اسـتطالع رأي ألفي بريطاني بالغ إلى
أن مــعـظـمـهـم يـطـالـعــون آراء تـتـجـاوز
مـواقفـهم السـياسيـة كمـا يبـحثون عن
مـصادر إضـافيـة ووجهات أكـثر تـنوعا
سبقة ال تـتفق بالضرورة وقناعاتهم ا
ووجدت أن نسبة ال تتجاوز ثمانية في
ـئـة يقـصرون اطالعـهم اإلعالمي على ا
هيئة إخبارية أو هيئت وال يطالعون
آراء مـــغــايــرة مـــا يــجـــعــلــهـم عــرضــة
لـلـتقـوقع.وأشارت ديـبـوا إلى أن نسـبة
ـئة - عـلى قـلـتـهـا - تظل ثـمـانـيـة في ا
نـسبة غـير مسـتحبـة لكنـها أقل بكـثير
ـعــلـقــون. واخلالصـة أن ــا تـوقــعه ا
ـــواقف أغــــلب الـــنــــاس عـــلى اطـالع 

ـعبر عـنها جتـاه قادة الرأي الـسلـبية ا
الـلـيـبرالي مـا فـسرنـاه بـنـظريـة حتـفز
الــتـفــكـيــر إذ كـان هــنـاك تـصــاعـد (في
ـــشــاعـــر الــســلـــبــيـــة) مع مـــواصــلــة ا

ناقضة". التعرض لآلراء ا
وثــمــة تـفــسـيــر آخــر يـعــتـمــد عــلى مـا
اصــطُـلح عـلى تـسـمــيـته بـ "اسـتـمـاحـة
ـقـصـود به االعـتـقـاد الـعـذر لـلـذات" وا
الـالواعي بـــأن إظـــهـــار االنـــفـــتـــاح في
مـوقف مـا يعـطـينـا العـذر لـلتـصلب في
مــوقف الحق.فــقـد تـوصــلت دراسـة في
عـــــــــام  2008 مــــــثال إلـى أن من بـــــ
الـداعم لباراك أوباما من أبدى الحقا

آراء قد تندرج في إطار العنصرية.
كـذلك فإن مطالعة بـضعة آراء مناهضة
لـقـناعـاتنـا عـلى فيـسبـوك أو تـويتـر قد
تـبرر لنـا أمام أنفـسنا الـتشبث بـآرائنا
ـبـدئـية وقـد وجـدت ذلك بنـفـسي ب ا
بــعض مــعـارفـي في أعـقــاب اســتـفــتـاء
بـــريـــطــــانـــيـــا لـــلـــخـــروج من االحتـــاد

األوروبي عام .2016
ويـشـير بـايل إلى أن التـغريـدات جاءت
ا ما نفّر من شخصيات بارزة وهو ر
ـستـخدم الـعادي لـتويـتر "فـالناس ال ا
يـحــبـون من يـوصـفـون بـالـنـخـبـة" لـذا
يـلـزم إجراء دراسـة تسـتخـدم تغـريدات
لـشخصيات أقل استفزازا لنرى ما إذا

كانت النتيجة ستكون هي نفسها.
كـل هذا يشير إلى أن مشكالت اخلطاب
الــسـيــاسي عـلـى اإلنـتـرنـت ال يـبـدو أن
مـرجعـها مـحدوديـة االطالع على اآلراء
اثلة ـغايرة أو الـتقوقع ضـمن آراء  ا
والــتـخـنـدق مع أصــحـاب نـفس الـرأي
بــقـدر تــعـلــقـهــا عـلى األغــلب بــكـيــفـيـة
جتـاوبنـا الالواعي مع تلك اآلراء وهو
مـا يـعـبر عـنه عـالم الـنفس االجـتـماعي
جــونــاثــان هـايـت بـالــقــول: "بــأخـذ أي
قــيـاس لــنــظـرة مــجـمــوعــة من الـبــشـر

جملــمـوعــة مـخــالـفــة جنـد أن الــنـظـرة
زادت عدائية على نحو واسع".

ويـــبــدو أن الـــســريـــة الـــتي يــوفـــرهــا
الــتــواصل عــبــر اإلنــتـرنـت تـســهل من
رفـضـنـا آلراء اآلخرين مـا يـخلق بـيـئة

نقاش أكثر حدة.
l uI² « bOŁQð

وتــتــفق ديــبــوا وهـذا الــرأي وتــقـول:
"جـرى التهويل من تأثـير التقوقع على
مـــنــتـــديــات الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي
واحلـقـيـقـة أن االسـتـقـطـاب الـسيـاسي

يرجع أيضا ألسباب أخرى".
كــمــا ال تـــنــفي أي من تــلك الــدراســات
ــواقع الــتـواصل إمــكـانــيــة الـتالعب 
ا خـلفه االجـتـماعي والـتأثـير الـذي ر
ذلك عـلى أحـداث سيـاسـية الحـقة. فـقد
ــجـلـة أكــدت دراسـة حــديـثـة نُــشـرت 
"ســايــنس" انــتــشــار األنــبــاء الــكــاذبـة
بـسرعة تفوق كثيرا األنباء من مصادر

موثوقة.
وتـــقـــول ديــبـــوا: "قــد ال يـــكـــون أغــلب
الـنــاس عـرضـة لـلـتـقـوقع اإللـكـتـروني.
ومـع ذلك يـتم اســتــهـدافــهم بــإعالنـات
ا يحددها سلوكهم على اإلنترنت ور

تستهدفهم دعايات مضللة".
ورغـم أنه ال يـبـدو أن هـنـاك حال سـهال
لـلـتـحـزب عـلى اإلنـتـرنت يـأمل خـبراء
مـثل ديبـوا أن تسـاعد دورات الـتوعـية
ــــدارس بـــــاإلعـالم الــــتـي تـــــقـــــدم بـــــا
ـهـارات واجلــامـعـات - والـتي حتـفـز ا
األسـاســيـة لـلـتـفـكــيـر الـنـقـدي ورصـد
سـمات الـتحـيز في الـرأي - في جعـلنا
أكــثــر قـــدرة عــلى تــمــحــيص مــصــادر
األخـبار.وبـاقتـراب شبـكة اإلنـترنت من
عـيـد مـيالدهـا الـثالثـ مـازال أمـامـنا
الــكـثـيـر لــلـوقـوف عـلى أفــضل الـسـبل
لـإلبــحـــار وسط األفـــكـــار الـــعـــاصـــفــة

نتشرة عليها. ا
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وتــقــول إلــيــزابـيـث ديـبــوا الــبــاحــثـة
بــجــامــعــة أوتــاوا إن مــرجع ذلـك هـو
ـعـلـومـات ـتـوافـر من ا "الـكـم الـهـائل ا
ــتـاح الــذي ال قِــبل ألحــد بـاســتــهالك ا
مــــنـه. ورغم فــــائــــدة هــــذا االنــــتــــقـــاء
الــتـفــضـيـلـي (الـذي تـوفــره مـنــتـديـات
ـتلـقي في اإلنـتـرنت) إال أنه يـنـتـهي بـا
نتدى األكثر اتفاقا شـرنقة يراها ذلك ا

مع قناعاته".
 «u « ¡UDŽ«

والـــيـــوم يــــتـــحـــدث الـــنـــاس عن هـــذا
الـتقوقع واالنـتقائـية باعـتبارهـما أمرا
مـسـلـمـا به ويـعـزون إليـهـمـا الـتـحزب
ــريـر في الـرأي الـعـام مــسـتـشـهـدين ا
ن أعطوا ئة  مثال بأن نحو  78في ا
أصـواتهم لـهيالري كلـينتـون كانوا من
ـؤيـدين حلركـة "بالك اليـفز مـاتر" (أو ا
ـا ال "حــيـاة الـسـود مـهــمـة") مـقـارنـة 
ـصـوتـ ـئـة من ا يــتــجـاوز  31 فـي ا

لترامب.
لـــكن هل مـــبـــعث هـــذا الــتـــحـــزب هــو
اقـــــتــــصــــار الـــــرؤيــــة واالطـالع عــــلى
اإلنـترنت أم أن األمـر أكثـر تعـقيدا من

ذلك?
ال شك أن مــا نـقــرأه يـشـكـل قـنـاعــاتـنـا
الـسـيـاسـية - وإن كـان لم يـتـضح بـعد
ـوجــهـة عـلى مــدى تـأثـيــر اإلعالنـات ا
. ومع ذلـك تــشــيـر ســلــوك الــنــاخــبــ
ــا هــنـاك دراســات حــديـثــة إلى أنه ر
تـهويل من أثر ذلـك التقوقـع والتعرض
االنتقائي لإلنترنت على توجه األفراد.
فــقـد بـحـث سـيث فالكــسـمـان وزمالؤه
بـجامـعة أوكـسفـورد سجالت الـتصفح
لـ  50ألـف مــــســــتــــخــــدم لـإلنــــتــــرنت
ـتـحدة وتـوصـلوا إلى أن بـالـواليات ا
واقع ـستخدم كانوا أكثر مطالعة  ا
ــا خــالف مــنـــاقــضــة لـــقــنــاعــاتـــهم 
افـــتـــراض الــتـــقـــوقع واالنـــتــقـــائـــيــة
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فـي مــطــلـع األلــفـــيــة اجلـــديــدة أبــدى
مــعـلــقـون كــثــيـرون انــبـهــارهم بـاألفق
ـتحـرر الذي أتاحـته شبكـة اإلنترنت ا
ــــنـــاخ مــــتــــوقــــعــــ أن يــــعـــزز ذلـك ا
ـــقــراطـي بــشـــكل عـــام غـــيــر أن الـــد
الــبـــاحث الــقــانــونـي األمــريــكي كــاس
ســــانـــــســــتــــ حــــذر مـن اإلفــــراط في
الــتــفــاؤل. إذ قــال سـانــســتــ إن هـذا
الفضاء الواسع قد يساعد على جتاوز
عــوائق اجــتــمـاعــيــة وجــغـرافــيــة بـ
الـبـشـر مـؤسـسـا لـنـظـرة أكـثـر تـوازنا
لـــلــعــالم - وبـــنــفس الـــقــدر قــد يــؤدي
حلــواجــز جـديــدة مع االصــطــفـاف في
ن لـهم نفس آرائـنا خـنـادق جتمـعنـا 
فــقـط وتــفــصــلــنـــا عن اخملــالــفــ في
وجــــــهــــــات الــــــنــــــظــــــر ومــــــصــــــادر
علومات.وكتب سانست يقول: "رغم ا
ـاليــ يــســتــخـــدمــون اإلنــتــرنت أن ا
لــتــوســيع مــداركــهم فــإن الــكــثــيــرين
يــفــعــلــون خالف ذلـك تــمــامــا بــقــصـر
مـطالعـتهم على مـا يوافق اهتـماماتهم
وحتـــيـــزاتـــهم" وهـــو مـــا يـــخـــلـق مــا
اصـــطُـــلـح عـــلى تـــســـمـــيـــته بـ "غـــرف
الـــصــدى" والـــذي يــشـــيــر إلـى حــالــة
الــتــقـوقع عــلى اإلنــتـرنت الــتي تــزيـد
حـالـة االسـتـقـطـاب الـسـياسـي بدال من

احلد منها.
وســـرعـــان مــا القـى مــصـــطـــلح "غــرف
الــصـــدى" رواجــا إذ أشــار مــعــلــقــون
ـنتـديات اإللـكتـرونية الحـقون إلى أن ا
نـفـسهـا قد تـعزز هـذا الـتخـندق. فـعلى
ـثال قد يـجد موقـعا فيـسبوك سـبيل ا
وتـويتر أنك تزور أكثر من مرة األخبار
ـز مــقـارنـة عــلى مـوقـع نـيــويـورك تــا
ـوقع ديلي ميل وبالـتالي يقدمان لك
وقع األخـبار التي تـفضلهـا على هذا ا

بالتحديد.
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كـشـفت جتـارب عن أن الـقردة تـتـخـذ بعض
ـالـيـة" الـتي تـشـبه عـلى نـحـو الــقـرارات "ا

الفت للنظر تلك التي يتخذها البشر.
وأُجــــريت جتــــربــــة رائـــعــــة من بــــ هـــذه
الــتــجــارب في جــزيــرة تــقع قــبــالـة ســاحل
بـورتوريكو. وقـد تمنحنـا نتائجـها الفرصة
لـــكي نــفــهـم عــلى نــحــو أعـــمق مــا يُــعــرف
بـ"االقـتصاد السـلوكي" واألسباب الـنفسية
الـتـي حتـدو بـالبـشـر لـإلقدام عـلـى اخملـاطر

واجملازفات.
كن أن تفسر لنا هذه النتائج أسباب كـما 
مـرور احلـالة االقـتصـاديـة لكل مـنّا بـأزمات

مالية من ح آلخر.
وشــمـلت الــتـجــربـة ســتـة من الــقـردة الـتي
تـــنــتــمـي ألســرة إحــيـــائــيــة تُـــعــرف بــاسم
"كــبــوشــاوات". وقــد أُطْــلِقَ عــلى كل مــنــهـا
اسـمـا لـشـخـصـيـة من شخـصـيـات سـلـسـلة

أفالم جيمس بوند.
وفـي إطـار هـذه الـتـجـربـة درّب الـبـاحـثـون
الـقـردة عـلى أن "تدفع" لـهم عـمالتٍ معـدنـية
رمــزيـة صـغـيـرة احلـجم مـقـابل حـصـولـهـا

على كمياتٍ من الطعام.
وقـــد وُضــعت هــذه احلــيــوانــات في ســوقٍ
صــغـيـرٍ مـؤقتٍ كـان الـقــائـمـون بـالـتـجـربـة
"يــبـيــعـون" لـهــا فـيه كــمـيـاتٍ مــخـتــلـفـةٍ من

الطعام بأسعارٍ متباينة أيضاً.
ومـن ب الـباحـثـ الذين شـاركـوا في هذه
الــتــجــربــة مـع الــقــردة لــوري ســانــتـوس
أســـتــاذة عــلـــوم اإلدراك وعــلم الـــنــفس في

جامعة ييل األمريكية.
رء االستفادة وتـقول سانتوس إنه بوسع ا
مـن هذه التجربـة وتفاصيلهـا "لكي نتساءل
حـقـاً عـمـا إذا كـانت الـقردة تُـبـدي اهـتـمـاماً
بــأمـورٍ مـثل أســعـار األشـيــاء?" أو بـعـبـارةٍ
أخــرى; هل حتـاول هـذه احلـيـوانـات زيـادة
ـعــدنـيــة الــرمـزيــة الـتي كــمــيـة الــعـمـالت ا

تستحوذ عليها?
ومـضت سانتـوس بالقـول: "ما كان مـفاجئاً
هــو أن الــقــردة - وبــعـد تــلــقــيـهــا تــدريــبـا
مــحــدودا لــلــغــايــة - (ركــزت) في الــتــبـادل
الــتـجـاري عـلـى الـبـاحـثـ الــذين أعـطـوهـا

الطعام بأسعار أقل.
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ولذا فإذا كانت تلك القردة قد حصلت على
كـــمــيــات مــضــاعــفــة مـن الــطــعــام مــقــابل
إعــطـاءهـا عـمـلـةً رمــزيـةً واحـدةً لـبـاحثٍ مـا
ـا منـحه لهـا باحث آخـر) فإنـها (مـقـارنةً 
ــرات كـــانت تـــتــعـــامل مـع الــبـــاحث األول 

أكثر".
كـما أظـهرت الـقردة - الـتي وُضِعتْ موضع
الـتجـربة - خـصاالً أخـرى شبـيهـة بخـصال
الــبـشـر مـثـل الـنـزوع إلى االنـتــهـازيـة. فـقـد
حـــاولت االســتــيالء عـــلى أي من الــعــمالتٍ
ـعدنيـة الرمزيـة إذا ما كانـت ملقـاة جانباً ا
وال يوجد من الباحث من يوليها انتباهه.
وأظـــهـــرت جتـــارب تـــضـــمـــنت عـــنـــصــريْ
ــكـافــأة أن غــالــبـيــة الــبــشـر اخملــاطــرة وا
يـنزعون لـلمقامـرة وتبني خيـارات تنطوي
ـثــيـر لــلـدهــشـة أن عــلى مــجـازفــات ومن ا
بـــعض الـــقــردة تــمـــضي عــلـى هــذا الــدرب
ـا مَــثَّلَ الـتـوجه الـذي .ومع ذلك فـر أيــضـاً

فـلعـلنـا ال ننسى أن الـقردة والـسعادين هي
الـكائنات احلية األقرب لنا ونتشاطر معها
. رغم ذلك كان من تـاريخـاً تطوريـاً مشتـركاً
ـــجــرد تـــعــديل الـالفت أن شـــيــئـــاً حــدث 
تــصــمــيم الــتــجــربــة لــكي يُــمــنح لــلــقـردة
اخلــــيــــاران ذاتـــهــــمـــا ولــــكن عــــلى أسسٍ

مختلفة.
وتـشرح لوري سانتوس شـكل التجربة بعد
إدخــال هـذا الـتـعـديل بـالـقـول إنه بـدا لـكل
قــرد في هـذه احلــالـة أن كالً من الـبــاحـثـيْن
الـلـذين يـعـرضان عـلـيه الـعـنب يـحمل ثالث
حـبـات وهـو مـا جـعـله يـفـكـر عـلى األرجح
فـي أن لديه فـرصـةً للـحـصول عـلى احلـبات

الثالث.
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وتـمضي سانتـوس قائلةً إن أحـد الباحثيْن
كــان يــتــصـرف بــشــكل مــتـوقع ومــضــمـون
بــشـكلٍ مـا فـفي كل مــرة كـان يـفـعل الـشيء
نــفـسه أال وهــو إعـطـاء الــقـرد حــبـتـيْن من
احلــبــات الـثـالث الـتي يــحــمـلــهــا وحـجب
واحـــدة عـــنـه.وكــان ذلـك يـــعــنـي أن الـــقــرد
تـاجرة" مع هـذا الباحث سـيتـكبـد - عنـد "ا
ـؤكـدة الـ"مـحـدودة - بــنـوعٍ من اخلـسـارة ا
لـكنـها مُـحقـقة" بحـسب قول الـباحـثة التي
أشـارت في الوقت ذاته إلى أن التعامل مع
الـــبـــاحث اآلخــر كـــان يــتـــضـــمن عــنـــصــر
اجملـازفة "فـفي بعـض األحيـان يعطـي القرد
كـل احلبـات الثالث بـينـمـا يحـجب عنه في
ـــنــحه واحــدةً أحـــيــانٍ أخــرى اثـــنــتــ و

فحسب".
مـرة أخرى دعـونا نـنظر إلى األمـر بطـريقة
مــخـتــلـفــة فـإن افــتـرضــنـا أنك تــطـمح إلى
احلــصـول عـلى ثالثـة آالف دوالر لـنـتـخـيل
هـنـا أن لـديـك الـفـرصة لـالخـتـيـار أو تـكـبد
خـــســارة ألف دوالر بــشــكـلٍ مــحــقق في كل

وتــقــول سـانــتـوس في هــذا الـصــدد: "يـود
الــكــثـيــرون أن يـدخــروا لـكن إقــدامك عـلى
ـال من راتـبك ووضعه اقـتـطـاع مبـلغٍ من ا
ـكن أن يُـشْـعِـرُكَ بأنك فـي حسـاب ادخـار 
ــوازنـة ذلك اســتـنـبط مُــنـيت بــخـسـارة".و
يـون برامج تـضع هذا الـباحـثون واألكـاد
األمـر في احلسبـان وتُصمم بحـيث تقتطع
ــدخــرات من زيــاداتٍ في الـدخـل سـتــطـرأ ا
شترك فيها في وقتٍ الحق على رواتب ا
ـوافـقـتـهم عـلى االنـضـواء حتت لـواء مـثل
هـذه البرامج وهو مـا ال يُشعرهم في واقع
. األمر بأنهم يتكبدون خسائر في أي وقتٍ
وفـي هـذا الــسـيــاق خــرج عـلــيـنــا خـبــيـرا
االقـتصاد ريتشارد ثيلر وشلومو بنارتزي

." بخطةٍ حتمل اسم "ادخر أكثر غداً
وتـمـثل اخلطـة طـريقـةً بسـيـطة وبـارعة في
ــوظــفــ عـلى الــوقت نــفــسه لــتــحــفـيــز ا
االدخار من راتبهم حل وصولهم إلى سن
الــتـقـاعــد. وتـعـتــمـد هـذه اآللــيـة عـلى أربع
ركــائـز أسـاســيـة.فـفي بــاد األمـر يُـشـجع
ــــوظــــفـــون عــــلى االنــــضـــمــــام إلى هـــذا ا
الـــبــرنــامج فـي وقتٍ يــســبـق كــثــيــراً بــدء
تــطــبـيــقه عـلـى كلٍ مـنــهم وهــو مـا يــجـعل
شـاركة فـيه ال يرتـبط بتـعرضهم قـبولـهم ا

ألي تَبِعات مالية فورية.
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ـالي بــعـد ذلك ال يـبـدأ اقـتــطـاع اإلسـهـام ا
ـسـتــحـقـات الـتــعـاقـد من هـؤالء اخلــاص 
ـشـتـركـ سـوى عـنـدمـا يـحـصـلون عـلى ا
أول زيـــادة تــالــيــة في رواتــبــهم وهــو مــا
يجعلهم ال يشعرون - حينما يوافقون على
االنـضمام لـذلك البرنامج - أنـهم يخسرون

جزءاً من الراتب.
ـرور الـوقت وتـزيـد نـسـبـة اإلسـهـام هـذه 
بلغ مـع كل زيادة في الـراتب حتى يـصل ا

. ُقتطع إلى حدٍ أقصى مُحددٍ مسبقاً ا
ــشـتـركــ فـيـهـا وأخــيـراً تـمــنح اخلـطـة ا
خـيار اخلـروج منـها في أي وقـت. وتسـتند
إضـافـة هـذا اخلـيار إلـى أساس حـقـيـقة أن
الــبــشـر يــنـزعــون إلى تــفـضــيل مـا يُــعـرف
بـ"االنـحيـاز إلى الوضع الـقائم" أو بـعبارةٍ
أخـــرى; من األيــســر عــلــيــهم اإلحــجــام عن
الـقيـام بشيء مـقارنة بـأن يُقْـدِموا على أي

شيء.
كن القول إن القرارات طاف  فـي نهاية ا
الي الـتي يـتخـذها البـشر عـلى الصـعيـد ا
غــالــبــاً مـا تــبــدو غــيـر مــنــطــقـيــة أو غــيـر
عــقـالنـيــة وقــد تــقــود إلى حــدوث ارتــفـاعٍ
مُـــبــالغٍ فــيه فـي األســعــار وانــهــيــاراتٍ في
األســـواق. فـــفي بــعـض األحــيـــان نــتـــخــذ

قراراتٍ خاطئة ال معنى لها على اإلطالق.
ـا كـان ما أبـرزته سـانتـوس وآلـيات لـذا ر
"اقــتـصـاديـات الـقـردة" - الـتي أخـضـعـتـهـا
لــلـدراسـة فـي جتـربـتــهـا - يـتــمـثل في أمـرٍ
مـفـاده أنه قـد يـكـون هنـاك بـعض الـصـفات
الـتـطـوريـة الـغـريـبـة في طـبـيـعـة الـكـائـنات

احلية ال يزال من العسير محوها.
Monkey) ـقــال مـبــني عـلى حــلـقـة هــذا ا
 Money )الـتي بُـثت في إطـار سلـسـلة "ذا
ـية لـ"بي بـيغ آيـديا"علـى أثيـر اخلدمة الـعا
بـي سي" وقـدمهـا دافـيـد إدمـونـدز وأعـدها

بِن كوبر.

أبـــدتـه الــقـــردة نـــحـــو اإلقـــدام عــلـى أمــورٍ
تــنـطـوي عـلى مـجـازفـة ومـخـاطـرة الـدرس
األكـثر إثـارة لالهـتمـام بالـنسـبة لـنا كـبشر
ـكن اســتـخالصـهـا من مـن الـدروس الـتي 

هذه الدراسة.
فـقد أدخل الـباحـثون عـنصـر االختـيار على
الــــتـــجـــربـــة إذ جـــعـــلـــوا بـــوسع الـــقـــردة
اخلــاضـعـة لـهـا أن تـخــتـار بـ شـخـصـ
لـتتـبادل مـعهـما عـمالتـها الـرمزيـة بكـمياتٍ
مـن الـطــعــام; واحــد مـنــهــمــا سـيــقــدم لــهـا
نــصـيــبـيْن من الــغـذاء وهـو عــنب في هـذه
احلـالة مقابل العملة الواحدة وذلك في كل
ـبادلة وهو خيار ال مـرة جتري فيها هذه ا
يــنــطــوي عــلى أي خــطــر أو خــسـارة عــلى

اإلطالق.
أمـا اآلخر فـيعطـيهم إما حـبة عنب أو ثالث
حـبات مـقابـل قطـعة الـعمـلة الـواحدة هذه.
وبــطـبـيــعـة احلـال يـوجــد في هـذه احلـالـة
خـطر أكـبر إذ أن البـاحث كان يعـطي القرد
فـي نـصف عــدد مـرات الــتـبــادل حـبــة عـنب
ـنـحه في الـنـصف اآلخـر مـنـهـا واحــدة و
ثـالثـاً من هــذه احلــبـات.وإذا شــرحـنــا هـذا
األمـر بـعـبـاراتٍ أقـرب إلى ذهـنـنـا الـبـشري
فـــســنــجــد أن األمــر يُــشــبه أن تُــخــيّــر بــ
احلـصـول عـلى  2000 دوالر مـضـمـونة من
شـخصٍ ما في كل مرة تقـايضه فيها بشيءٍ
بـعينه أو أن تغـدو هناك فرصـة بنسبة 50
ـئــة ألن حتــصل مـنـه عـلى ألف دوالر فـي ا
ـاثـلـة ألن تـنال 3000 واحـتـمـال بـنـسـبـة 
دوالر كـامـلـة. وهـنـا يـصـبـح اخلـيـار ب أن

تقامر أم ال. فإلى أي اخلياريْن ستميل?
غـالبية البـشر سينزعـون إلى اخليار األكثر
أمــنـاً أال وهـو احلـصــول عـلى ألـفيْ دوالر

وهو ما تفعله القردة كذلك.
هــكـذا يـبـدو األمـر عـلى مـا يـرام حـتى اآلن

قرر رئـيس مـجلس الـنواب الـسن تأجـيل اجللـسة إلى  15 من أيـلـول اجلاري
النـتـخـاب رءيس مـجـلس ونـوابه ورئـيس اجلـمهـوريـة ورئـيس الـوزراء بـعـد يوم
طويل جلـلسـة الثالثاء الـتي انتـهت بدون حسم بـ الكـتل ألن كل يرى انه هو
الكتـلة األكبر واحـالة الكرة الى مـلعب للمـحكمة االحتـادية للنـظر في موضوع
شـهـد نـفـسه يـتـكرر في تـشـكـيل حـكـومـة عام  2010 في حـيـنـها اخلـالف وا
وهـكـذا األمـور تـسـيـر بـبطء والـبـصـرة حتــتـرق وأهـلـهـا يـطـالـبـون بـأقل خـدمـة
ـياه الـصاحلة لـلشـرب في مدينـة هي رئة الـعراق االقتـصادية إنسـانية وهي ا
وأهلـها يعانـون من اإلهمال والـبطالة وسـوء اخلدمات صحـية كانت والـكهرباء
والبـلديات والتلوث وألسنة ملحية في كل انهارها  .. والن االمور وصلت على
تـظـاهـرين والقـوات االمـنـية .. وحـتى عـنـدما االرض الـى حاالت  دامـيـة بـ ا
نـاقشـة قضيـة البـصرة لوضع ان الى جـلسـة استثـنائـية تخـصص  دعا البـر
حـلـول نـاجـعة عـلى االرض ولـيس بـالـتـصـريـحات فـقـدت سـادت تـلك اجلـلـسة
مـسـاجالت وتـراشـقـات بـ اعضـاء اجملـلس من جـهـة واعـضـاء احلـكـومة من
جـهـة ثانـية دون الـوصـول الى نتـيجـة عـملـيـة ..ويتـساءل الـعـراقيـون اليس من
ــا يـعـاني الــبـشـر في الــبـصـرة ــان جـديـد  ــفـتـرض أن يــكـون اهـتــمـام بـر ا
ا هم علـيه أليست هذه الـكتل واألحزاب قبل اجلريـحة واحملافظـات االخرى 
ــرشـحـ االنـتــخـابــات كـانت اعالنــاتـهــا الـضــوئـيــة وبـوسـتــراتـهــا  وصـور ا
وتـصــريـحــاتـهم  ومــا رافـقـهــا من انـشــطـارات طـولــيـة وعــرضـيـة بــ الـقـوى
ـسميـات واخلروج من السـياسـية من خـلط وتركـيب وتدويـر وحتويـر بتـغيـير ا
دنية ناطقية واجلهوية الى فضاء مـصطلحات احلرية والوطنية وا الطائـفية وا
عـدمـ والنـازحـ والعـودة الى مـد يد الـعون ـطـالبـة بـحقـوق الكـادحـ وا وا
لالرامل وااليتـام والفـقراء من الـسواد االعـظم ..وكأن مـعظم تـلك الكـيانات لم
ـانات الـسابـقة بـعد 2004 الـى حد االن .. تكن تـشتـرك في احلكـومات والـبر
ربع األول كما يقال بدليل ان ان عادت األمور آلى ا ولكن مع بـدء جلسة البر
ـان جمـيعـهم من مـكون واحـد وهـكذا احلـالة رئـاسة ـرشـح  لـرئاسـة الـبر ا
اجلـمـهـوريـة للـمـكـون الـكـردي ورئـاسة الـوزراء لـلـمـكـون اآلخر    ... اذن أين

شعارات عبور الطائفية واحلزبية  ...
ـان عـيب عـلى اجلـمـيع حتـيـة لـرئـيس مـجـلس الـنـواب الـسن عـنـدمـا قـال لـلبـر
الـعـودة الـتي احملـاصـصة الـطـائـفـيـة مجـددا ..ولـو ان  الـكـتل ال تـريد وزارات
ومـنـاصب وامـتـيـازات لـكـانت األمـور انـتـهت من أول جـلـسـة حـسب الـدسـتور
احلــاضــر الــغــائب ? ولـــكن يــبــدو أن األمــور لم ولن تـــتــغــيــر عــمــا ســبق من
انات ..أمـا شعارات االنتخابـات لألحزاب فقد انتهت مع أن احلكـومات والبر
انـتـهـى تـغـمــيس األصـابـع بـحـبــر االنـتــخـابــات الـتي هي اصال كــانت مـزورة
ان بـشـهادة مـعـظم السـيـاسيـ الـذين أصبـحـوا حالـيـا نوابـا  حتت قـبة الـبـر
ولكي تـنصلح االمـور نحو الـفضاء الـوطني يتـطلع العراقـيون الى اخلروج من
قيـود قانون !! من ان هـذه احلقائب لـلكتـلة (ص) وتلك الـوزارات للحزب (س)
واخرى (جلـيم) ولـ(دال ) وهكذا كمـا كان يجـري منذ اول تشـكيل للـحكومات
بـعـد االحـتالل عام 2003 والى االن ولـعدم الـدقـة في االخـتـيارات لـلـمـناصب
ـانيـة يجـني الـعراقـيون  نـتائـجهـا الكـارثيـة الـواضحـة للـعيـان من معـاناة الـبر
وويالتـهـا يـوميـا مـنـذ تلك الـسـنـوات العـجـاف في اوضـاعـهم اخملتـلـفـة  والتي

اليـحـســدون عـلـيـهـا (كــمـا يـقـال ) وان تــكـون هـنـاك فـعال
ـــالـــيــة ــعـــاجلـــة االوضــاع ا (اصالحـــات )عــمـــلـــيـــة 
واالقـتــصــاديـة واالمــنــيـة لــلـبـالد  ولـيس اســتــهالكـا

للمفردة  او (دك .. عيني .. دك )!! 

ـقـاييس ـة ضـد اإلنـسانـيـة بـكل ا ان مـايـتعـرض له مـتـظـاهـرو الـبصـرة جـر
واألعراف لـقد سـقط في اقل من اسبوع واحـد عشـرة شبان شـهداء وجُرح
ـكلفـة بقمع مئـات آخرين أثر تـعرضـهم إلطالق نارٍ من قبل الـقوات االمـنية ا
ـتظـاهـريـن الذيـن قـتـلوا عـلـى يد وإنـهـاء مـظـاهـرات الـبـصـرة وقـد بلـغ عـدد ا
القـوات األمنية وعـناصر أحزاب السـلطة إلى خمـسة وعشرين مـتظاهراً ذلك
ـاضي والــتي بـدأت في الـبـصـرة ـظـاهـرات في مـطــلع تـمـوز ا مـنـذ انـطـالق ا
وتـوسـعت إلى عـموم مـحـافـظات الـعـراق احـتـجاجـاً عـلى اسـتشـراء الـفـساد

اء والكهرباء وفرص العمل. وانعدام اخلدمات األساسية كا
الـبـصـرة الــتي تُـعـد اغـنى مـحـافـظـات الـعـراق بــثـرواتـهـا الـنـفـطـيـة ومـوانـئـهـا
دينة التي تعاني ومنافـذها احلدودية تُمحى فيها كُل مظاهـر احلياة فهذه ا
أساسـاً من تفشي إمراض السرطـان وانتشار األوبئـة اجلرثومية والـبكتيرية
وتلـوث مياه الشرب يتعرض اهلهـا اليوم إلى أبشع حمالت القمع والبطش
والوحشية تقودها السلطة وأحزابها لتفتك بارواح البصري احملتج على
ديـنة فقد فساد الـطبقـة السياسـية وانعدام ابـسط مقومات احلـياة في هذه ا
استـخدمت القـوات األمنيـة ضد هذه الـتظاهـرات كافة ادوات القـمع الكـفيلة
ستمرة منذ أشهر ,وكانت ـتظاهرين وإنهاء االحتجاجات السلمية ا بأرهاب ا
سيلـة للدمـوع والرصاص احلي األسـلحة األكثـر إلفة بـيد القوات الغـازات ا
ـتـظـاهـريـن الـسـلـمـيــ الـذين لم حتـمل األمــنـيـة واألشـد وقــعـاً عـلى جـمــوع ا
أيـاديـهم سـوى أعالم عـراقيـة والفـتـات منـددة بـالـوضع الكـارثي الـذي تـمر به

البصرة.
ـتظاهـرين السلـمي امراً فرط ضد ا وبات استـخدام القـوى األمنيـة للعـنف ا
الكي حكومة العبادي قراطي" فقد سبـقت حكومة ا طبيـعياً في "العراق الد
دني في انتـهاج سيـاسة البـطش والفمع في تـعاملـها مع مظـاهرات احلراك ا
طـالبـة بإنـهاء احملـاصصـة الطـائفـية وإقـامة الـدولة الـتي انطـلقت عام 2011 ا
دنـي ب دنيـة فإسـقطت القـوات األمنيـة حينـذاك العديـد من التاشـط ا ا
قـتـلى وجـرحى واعـتـقـلت عـشرات آخـرين كـمـا تـمـسـكت احلـكـومـة الـسـابـقة
بالـنهج ذاته للرد على مطالب متظاهري احملافظات الغربية بإطالق الرصاص
ـظـاهـرات من ســلـمـيـة إلى ـتــظـاهـرين قـبـل ان تـتـحـول تــلك ا نـحـو صـدور ا
مواجهـات دمومية سقـطت نتيجتـها اغلب احملافظـات الغربية و راح ضـحيتها

اآلالف من العراقي وتشرد آالف آخرين.
كيف يُـفسر انحـياز اجليش إلى جـانب السلطـة وأحزابهـا ويستخـدم أسلحته
ـواطـن الـعزل الـذين خرجـوا منـتفـض اخملصـصة حلـمايـة الشـعب ضد ا

ضد ظلم وفساد الطبقة السياسية احلاكمة? 
ـفـتـرض أن تكـون لـلجـيش كـلـمتـه الفـصل في الـوقـوف إلى جانب ألـيس من ا
الـشـعب? أولم يـقر الـدسـتور الـعـراقي في مـادته الـتاسـعـة بإن حتـمي الـقوات
ــسـلـحـة الـعــراقـيـة واالجـهـزة االمـنــيـة الـعـراق والتـكــون اداة لـقـمع الـشـعب ا

العراقي والتتدخل في الشؤون السياسية?
 لـكن وكـما في حـقـبـة البـعث وقع اجلـيش  اسـيـراً بيـد الـسلـطـة الـسيـاسـية
لتـستخـدمه كأداة حلمـاية مصـاحلها احلـزبية وقـمع االحتجـاجات واألصوات
سلحة مارسات الـتي تقوم بها القوات ا عـارضة. وعلى أية حال فإن هذه ا ا
تـظـاهـرين السـلـمـي سـتـلـحق الـضرر الـكـبـير في واألجـهـزة األمنـيـة ضـد ا
ـؤسسـة العـسـكريـة وتخـلق هوة سـحيـقة بـينـها وبـ الشـعب العـراقي وهذا ا
ماحـصل بالفعل. فمـقاطع الفيديـو التي اجتاحت مواقع الـتواصل االجتماعي
ــتـظـاهـرين الـعـزل والـتي تـعـرض مـشــاهـد من اعـتـداء الـقــوى األمـنـيـة عـلى ا
سـتـبـقى عـالـقـة فـي ذاكـرة الـشـعب.ويـجـري هـذا الـتــصـعـيـد من قـبل الـقـوات
األمـنـيـة ضـد مـتـظـاهـري الـبـصـرة وسط انـشـغـال قـادة األحـزاب الـسـيـاسـية
ـان ألن من يـسـتطـيع جـمع أكـثـر عدد من بـتـكـوين الكـتـلـة األكـبر داخل الـبـر
الــنـواب في كـتـلــته سـيـضـمـن بـسط سـيـطــرته ونـفـوذه عـلى كــافـة مـؤسـسـات
ومــرافق الـدولـة مــدنـيـة كـانـت ام عـسـكـريــة وتـسـخــيـرهـا خلــدمـة مـصـاحله
ـواطن الـذي يـعـاني من انـعـدام ابسط الـشـخـصيـة واحلـزبـيـة الـضـيقـة إمـا ا
مـقـومـات احلـيـاة ويــتـعـرض لـلـقـتـل فال يـشـغل ادني حـيــزاً من تـفـكـيـر قـادة

وأعضاء تلك األحزاب الفاسدة.
ومـا يـحـدث في البـصـرة الـيـوم هي انـتـفـاضـة شعـبـيـة ضـد سـيـاسـة الـقمعٍ
تمثلة باحلكومة االحتادية والبطش واحلـرمان التي تنتهجها أحزاب السلطة ا
واحملـلــيـة جتــاه أهل الـبــصـرة الــذين وصـلــوا مع هـذه احلــكـومــة إلى طـريق
مـسـدود المــخـرج مـنه نـتــيـجـة لـتــجـاهل مـطـالــبـهم الـبـســيـطـة ومـجــابـهـتـهم
ـسـيل لـلــدمـوع والـهـروات وقـتـلـهم بـدم بـارد. ومن هـنـا بـالـرصـاص والـغـاز ا
يـتـوجب عـلى رئـيس الـوزراء حــيـدر الـعـبـادي بـصـفـتـه الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
سؤولية سلحة اإلعتذار إلى الشعب العراقي وتقد استقالته ألنه يتحمل ا ا

تظاهرين واراقة دمائهم. الكاملة في قتل ا

WM¹b∫ تظاهرة مناهضة للرئيس االمريكي في مدينة أوربية
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اآلخــرين فــيــمــا يــتــعــلـق بــالــقــضــايـا
اخلالفية.

بـل وثـمــة مـا يــدلل عــلى أن احملـاوالت
الـراميـة جملابـهة الـتقـوقع واالنتـقائـية
بـتـوفيـر محـتوى إخـبـاري أكثـر تنـوعا
قــد تـؤدي لــنـتــائج عـكــسـيــة إذ تـقـود

لترسيخ االستقطاب السياسي.
وتــدلـيال عـلى ذلك درس فـريق تـزعـمه
كـريــسـتـوفـر بـايل من جـا مـعـة ديـوك
ــواقف الــســيــاسي ألكــثــر من 1600 ا
مـستخـدم لتويـتر قبل دفع مـبلغ بسيط
تابعة تغـريدات شخصيات بارزة لـهم 

على اجلانب اخملالف سياسيا.
ـشاركـ ذلك لكن وقَـبِل نـحو نـصف ا
بـــدال من أن تــصــبـح مــواقــفـــهم أكــثــر
اعـتداال فـيمـا يتعـلق بقـضايـا من قبيل
ـثـلـيـ أصـبــحـوا بـبـسـاطـة حـقــوق ا
بدئية (وكان ذاك واقفـهم ا أكـثر ثقة 
أكـثـر وضوحـا في حالـة اجلـمهـوري
الــذين تـبـنـوا مـواقف أكــثـر مـحـافـظـة
ـقـراطيـون تـقـريـبا بـيـنـمـا تمـسك الـد

بنفس مواقفهم السابقة).
WO H½ W¹dE½

ــا أمــكن تــفـســيــر ذلك بــأكــثـر من ور
نــظــريــة في عــلم الــنــفس. إحــدى تــلك
الــنــظــريــات يــطــلق عــلــيــهــا "حتــفــيـز
الــتـفـكـيــر" إذ أشـارت دراسـات عـديـدة
إلى أن تـمـسكـنا بـهـوياتـنا الـسـياسـية
من الـقوة بـحيث نحـفز عـقولنـا لتفـنيد
أي أدلــة مــنـــاقــضــة لــوجــهــة نــظــرنــا
ــبــدئـيــة بــحــيث يـنــتــهي األمــر بـأن ا

تصبح قناعاتنا أكثر رسوخا.
فقد توصل باحثون إلى أن مستخدمي
اإلنـتــرنت اجلـمـهـوريـ تـبـنـوا لـهـجـة
أشــــد في الــــتـــعــــبـــيــــر عن رأيــــهم مع
ـزيــد من وجــهـات الــنــظـر تــعــرضـهـم 
الــلــيـبــرالــيـة.ويــقــول بـايـل: "مع مـرور
ـشـاعر الـوقت شـهـدنـا تـصـاعـدا فـي ا

»U³š—∫ كثيرون يطالعون أخبارا من مصادر تخالف قناعاتهم
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