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ميكن �أن ت�ساعدنا على �أن تكون غ�ير خطرة«fool
 ،»proofersكما ي�سميها �آي��ب  -وعلى الأخ�ص«،
�أنها م�ساحة جتعلنا �أكرث �أمنا » .ففي جمال التمويل،
هذا يعني �شيئاً واحداً� :إجبار البنوك على قب�ض املزيد
م��ن الأم����وال امل�س تثمرة م��ن قبل امل�ساهمني ،وال��ذي
ب��دوره يعمل على امت�صا�ص ال�صدمات عندما ت�سوء
الأمور.
ففي اجلانب االقت�صادي ي�ضرب �آي��ب مثاال ملا فعلته
احلكومة الأمريكية يف الثمانينيات .فتحت رئا�سة بول
فولكر ملجل�س االحتياطي الفيدرايل ،وكان ينظر �إىل
�أن ارتفاع معدالت الت�ضخم ميثل م�شكلة كبرية ت�ؤثر
يف �صحتة االق��ت�����ص��اد ،ول��ذل��ك ق��رر املجل�س خف�ضها.
فعلى الرغم من �أن الأم��ر ا�ستغرق فرتة من الركود،
ولكنهم جنحوا يف كبح الت�ضخم؛ حيث ت�شري الأرق��ام
�إىل �أن الت�ضخم بقي يف م�ستوى دون  .%3ومن خالل
الق�ضاء على الت�ضخم ،وال��ق�����ض��اء على �أك�ب�ر م�صدر
للتقلب يف ال��دورة االقت�صادية ،قام البنك االحتياطي
الفيدرايل بتوجيه اهتمامه ،للرتكز على احلفاظ على
االقت�صاد من الركود واحلفاظ على معدالت البطالة
منخف�ضة .ولأن هناك �أق��ل تقلبا يف ال��دورة النقدية،
ت�شجع النا�س للقول :ح�سناً� ،إذاً فمن غري املرجح �أن
يكون هناك ركود ،ال ب�أ�س بالن�سبة لنا لتحمل املزيد من
املخاطر واقرتا�ض املزيد من امل��ال ل�شراء منزل .هذا
النوع من ال�شعور ب�أن الدورة النقدية قد مت تروي�ضها
قادت النا�س �إىل زيادته والتجر�ؤ املكرث على املخاطرة.
ي����ؤك���د �إي����ب �أن م�شكلتنا ت��ك��م��ن يف م�����ش��ك��ل��ة «اخل��ط��ر
الأخ��ل�اق����ي»� ،إذ ي����رى الإق���ت�������ص���ادي���ون �أن ك���ث�ي�راً من
���س��ل��وك��ي��ات��ن��ا ه����ي ال���ت���ي حت�����رك رغ���ب���ات���ن���ا يف حت��ق��ي��ق
�أق�صى ق��در م��ن الفوائد على التكاليف �أو م��ا ي�سمى
« .»maximizing utilitiesن��ح��ن ن��ري��د
�أن نفعل الأ���ش��ي��اء ب�سهولة وي�سر ولكننا ال ن��ري��د �أن
نعاين من التبعات « ،ف�أعمال الب�شر متيل �إىل �أنهم ال
ي�ستذكرون مبا فيه الكفاية من عرب املا�ضي وعدم القلق
من امل�ستقبل .فمث ً
ال نود �أن نعي�ش بجوار النهر ولكن
ال نريد �أن نغرق .نود �أن نقود �سيارتنا ب�سرعة ولكن
ال نريد �أن نت�ضرر ،البع�ض يرغب يف لعب كرة القدم
الأمريكية من دون خوذة مرهقة على الر�أ�س ،ولكن ال
يريد ارجتاجات يف الدماغ ،نرغب يف �شراء منزل بدون

دف��ع��ة مقدمة ول��ك��ن ال ن��ري��د �أن ن��واج��ه ال��ره��ن حيث
خمططات الرهن العقاري تعطينا �شعورا زائفا على
قدرتنا يف خدمة دَين الإ�سكان .ومن هنا ي�أتي اخلطر
الأخالقي يف اللعب عندما ف�شلنا يف الأخ��ذ باالعتبار
املنا�سب ه��ذه املفا�ضالت .وم��ن الناحية االقت�صادية
الب�سيطة ،ي��ح��دث اخل��ط��ر الأخ�ل�اق���ي ع��ن��دم��ا ك��ن��ا ال
ن��واج��ه الثمن احلقيقي لأع��م��ال��ن��ا .فتحقيق ال��ت��وازن
بني املخاطر وال�سالمة مهم جداً ،حتى لو �أخذ وا�ضعو
ال�سيا�سات بعني االعتبار معايرة نظام املقاي�ضة ،ف�إنه
لن يتم تغيري ال�سلوك يف امل�ستقبل على نحو كاف .وهو
�أي�ضا ال�سبب يف �صعوبة اتخاذ �إجراءات �ضد تغري املناخ،
على ال��رغ��م م��ن التهديدات ال��وج��ودي��ة التي ميثلها.
فهذه املخاطر ال تزال بعيد ًة جداً بالن�سبة للكثريين منا
لقبول فر�ض �ضريبة على الكربون اليوم .هذا ال يعني
جتاهل اخلطر الأخالقي .امل�ؤلف يخربنا �أن الو�سيلة
للح�صول على التوازن ال�صحيح ،هو حاجتنا لال�ستماع
�إىل كل من «املهند�سني وعلماء البيئة ».فالعلماء ب�شكل
ع��ام يذكروننا ب���أن احل��رائ��ق ال�صغرية حتتاج حدائق
�أُخ����رى لتجنب م��ا ه��و �أك�ب�ر م��ن��ه��ا ،ك��م��ا �أن امل�����ض��ادات
احليوية يجب �أن ت�ستخدم ،و�أن التخطيط ال�سليم
لالقت�صاد قد يدفع لنمو �أكرث �سال�سة ولكن على املدى
الطويل� ،سيحدث ذلك ببطء �شديد� .إيب ي�ؤكد لنا �أن
املقاي�ضة ال�صحيحة بني املخاطر وال�سالمة يتطلب
حتقيق �أق�صى قدر من وحدات االبتكار لن�صل للهدف

الأم��ث��ل .وه���ذا ط��م��وح جيد ول��ك��ن ال��ت��اري��خ ي��وح��ي �أننا
غري قادرين على �إيجاد هذا التوازن ،وبالتايل نحتاج
�إىل تو�سيع هذا النموذج لي�شمل ارتفاع ن�سبة اخل�صم،
والذي بدوره �سي�ؤدي �إىل فر�ض �سيا�سات خ�صم عالية،
مثل فر�ض �ضريبة على الكربون و�سيا�سات حكومية
تتفق فيها �ضرائب الدخل مع خطط الإنفاق على املدى
البعيد .فالقادة ال�سيا�سيون احلقيقيون يف هذا املعنى
براي �آيب هم من يدركون معرفة كيفية احل�صول على
ع��دد ك��اف من النا�س لفر�ض الأع��ب��اء على �أنف�سهم يف
الوقت احلا�ضر لتقليل املخاوف مبا يت�ضمنه امل�ستقبل
من كوارث.
واح����دة م��ن ن��ق��اط ال��ق��وة الإب���داع���ي���ة ل��ك��ت��اب �آي����ب هي
البحث عن ظواهر مماثلة عرب ما يبدو �أنه على عك�س
ال��ظ��روف� .إن��ه ق��ادر على ر�ؤي���ة اال���س��ت��م��راري��ة ،وكيفية
ا�ستمرار الأف����راد وامل�ؤ�س�سات يف تغيري �سلوكهم ،عن
غ�ير ق�صد �أو ع��ن ق�صد� ،ضد تلك التدابري الرامية
لل�سالمة .فهناك دائماً احتمال حلدوث ت�أثري جيفونز
« ،»Jevons paradoxولكن قد يكون هناك
�أي�����ض��اً ع��دة ط��رق ميكن م��ن خاللها حتييد ال��ت���أث�ير.
ي�ؤكد �آي��ب للعامل �أن علينا �أن نقبل اخلطر يف بع�ض
الأح���ي���ان ،ك���ون ال���ك���وارث حت���دث ب��ا���س��ت��م��رار .ووظيفة
وا���ض��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات ه��ي التقليل م��ن �أث���ره���ا ،ولي�س
هند�سة وجودها� .أو كما يقول املثل« :عامل بال حوادث
ال�س ّيارات �أو حتطم طائرة �ش�أنه �أن يكون عاملًا مع �أي
�سيارة �أو طائرة».
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تكــــــــون خطيــــــرة
لــــمــــاذا ال�سالمــــــةُ ميكن �أن
َ
اخل َطرُ يف �أمان
وكيف يجعلنا َ
حممد ال�ساملي *
يذهب الكتاب �إىل �أبعد من الق�ضايا الإقت�صادية ويتوغل يف كثري من مناحي احلياة الأخرى حيث يدور اخلطر يف الإجتاهات غري اجلا ّدة ،وبالنظر للمعلومات والأفكار اجلديدة
التي يقدمها �صار من �أف�ضل الكتب الأقت�صادية للعام .٢٠١٥

ال �أح��د منا يريد �أ�شياء �سيئة �أن حت��دث� ،سواء �أكانت
تلك ك��وارث طبيعية �أو مالية ،ولكن ما ال��ذي يحدث
عندما يتم اتخاذ قرار مبنع �أو تخفيف الأزمات ،والذي
ق��د ي��ك��ون ه��و اخل��ط��ر بعينه يف اخل���روج م��ن امل��ع��ادل��ة؟
وم��اذا �إذا كانت امل�شكلة لي�ست �أننا قد ف�شلنا يف جعل
النظام امل�صريف �أكرث �أمناً ،ولكن الذي حققناه هو �آمن
جدا بحيث �إجراءات متهورة تف�شل يف حتريك ان�ضباط
ال�����س��وق؟ ف��ق��د ق�����ض��ى امل��ع��ل��ق ال�����ش��ه�ير ل�صحيفة وول
�سرتيت جورنال جريج ايب “ ”Greg Ipيف بع�ض
ال��وق��ت يف التفكري ذل��ك ،حتى تو�صل لكتابه اجلديد
�ي�ر َخ��طِ ��ر :مل���اذا ال�����س�لام�� ُة ميكن �أن ت��ك��و َن خطرية
« َغ ُ
وكيف ا َ
خل َط ُر يجعلنا يف �أمان».
الغو�ص مع امل�ؤلف غريغ �إيب يف عمق هذه الأ�سئلة ال
يوفر لنا مرجعا م��ن �أك�ثر الكتب الغنية باملعلومات
ح���ول الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ف��ح�����س��ب ،ول��ك��ن��ه مي��ن��ح��ن��ا �أي�����ض��ا
ت�سلية و�سهولة يف ال��ق��راءة .ي��ذه��ب الكتاب �إىل �أبعد
من الق�ضايا االقت�صادية ويتوغل يف كثري من مناحي
احل��ي��اة الأخ���رى حيث ي��ب��دو اخلطرهو يف االجت��اه��ات
غري اجلادة .وا�ستطاع الكتاب �أن يكون من �أف�ضل الكتب
االقت�صادية بر�أي النقاد لعام ٢٠١٥م و�أكرثها مبيعاً.
الب�صرية الأ�سا�سية للكتاب اجل��دي��د ،هو � ّأن االعتقاد
بالأمان بذاته كان عامال رئي�سيا يف الفرتة التي ت�سبق
وقوع احلادث؛ فالكتاب يدر�س هذه الظاهرة من خالل
جمموعة من الأمثلة .فمث ً
ال بناء ال�سدود العمالقة
الحتواء الأنهار �أو �إنتاج الطاقة ،يجعل النا�س ي�شعرون
بالأمان الكايف لبناء منازلهم بالقرب من الفي�ضانات،
مما يجعل عواقب الفي�ضانات يف امل�ستقبل �أ�سو�أ بكثري.

10

كما � ّأن جم��ون وحما�س ك��رة ال��ق��دم الأم��ري��ك��ي��ة ميكن
للخوذات امل�ستعملة يف اللعبة جعل ر�ؤو�سنا �أق��ل �أمناً.
و�أي�ضاً حزام الأمان �أثناء ال�سفر اجلوي ال يقلقنا ،فهو
حقا �آمن ،وكذلك حرائق الغابات ،وخوذات الدراجني،
وال�شيء نف�سه مع �إطارات الثلوج ،وجودها يقلل القلق،
ولك ّنها �أكرث عر�ضة للمناورات والإهمال .وغريها من
الأمثلة .ف�أحيانا جهودنا تكون �آمنة ولكن يكون لها
ت�أثري عك�سي.
ي���ري �إي���ب �أن �سبب كتابته ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و تو�ضيح
ال�صورة ال�سائدة عن الأزمة ،وي�ؤكد �أ ّنه خالل ال�سنوات
ال�سبع الأخرية ظهرت عدة كتب ب�شكل تناف�سي لتف�سري
الأزمة املالية ويقول�« :إنه ميكن تب�سيطها على النحو
التايل :الأمر كله خط�أ من امل�صرفيني اجل�شعني ،ولذا
يتعني علينا تنظيمها على نحو �أف�ضل؛ �أو �إ ّنه كله خط�أ
م��ن حكومة ع��اج��زة حت��اول حتفيز امل�ستهلكني ل�شراء
املنازل التي ال ميكن حتملها ،و�أعتقد � ّأن ما تعلمته هو
� ّأن الق�صة هي �أكرث تعقيداً من ذلك بكثري ،و�أ ّنه لي�س
يف احلقيقة � ّأن النا�س يت�صرفون ب�شكل �سيئ يف بع�ض
املعنى ،و�أنها تقريباً نتيجة �أن النا�س يت�صرفون ب�شكل
جيد».
ي���ؤك��د �آي���ب يف ك��ت��اب��ه �أن امل��خ��اط��رة ه��و ���س��ل��وك طبيعي
ل�ل�إن�����س��ان ،و�أن���ه ال ي��وج��د ح��ل ج���ذاب و�أن��ي��ق للتحدي
املتمثل يف احل��د م��ن خماطر احل��ي��اة احلديثة .ولكنه
يقول �إننا يف حاجة ما�سة �إىل اتخاذ نهج �أكرث مرونة،
وقبول �أن بع�ض املخاطر لها ما يربرها ،حتى لو كان
ذلك يعني ح��دوث كارثة يف بع�ض الأحيان .وعلينا �أن
نكون واقعيني ب�ش�أن ما ميكننا حتقيقه :ف�أخذ املخاطر

�أمر �أ�سا�سي لتحقيق التقدم االقت�صادي»� .أو كما يقول
االق��ت�����ص��ادي هيمان من�سكي« :اال���س��ت��ق��رار ه��و زعزعة
اال�ستقرار» .فر�ؤية �آيب هي �أن هذه املناطق التي تبدو
متباينة ترتبط جميعها م��ن خ�لال ال��ط��رق املختلفة
للتعامل م��ع املخاطر التي ت��ول��د .وع�ل�اوة على ذل��ك،
ي�ؤكد الكاتب �أنه �إذا حللنا املو�ضوع مبا فيه الكفاية ف�إن
لدينا تاريخا يف حماولة حتقيق التوازن بني املخاطر
وال�سالمة ،وميكننا العثور على النقطة املثلى التي ال
ت�سمح بالتنظيم املفرط والعزوف عن املخاطرة.
يف كثري من الأحيان ،عندما نحاول جعل اقت�صادنا� ،أو
بيئتنا� ،أو �أنف�سنا �أكرث �أمناً ،ما نقوم به فعال هي الأ�شياء
التي ق��د جتعلنا را���ض�ين يف ات��خ��اذ امل��زي��د م��ن املخاطر
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ي ب���وج���ود �أن�����واع خم��ت��ل��ف��ة من
الكوارث .وكانت تلك ق�صة الأزمة املالية .فتعاملنا مع
املخاطر عرفنا مثل الت�ضخم والركود وانهيار البنوك،
ويف هذه العملية قمنا بت�شجيع امل�ستهلكني على اتخاذ
املزيد من املخاطر مثل زيادة قرو�ض الرهن العقاري
�أو قرو�ض يوم الدفع ال�ضخمة والتي قد ال تكون قادرة
على ال�سداد يف �أوق��ات الأزم��ات .حتى البنوك قد ُتقدم
ع��ل��ى امل��خ��اط��ر بتو�سيع دائ����رة الأدوات امل��ال��ي��ة املعقدة
لتنويع املحفظة النقدية والذي من �ش�أنه �أن ينفجر يف
نهاية املطاف يف وجوههم.
ي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل �أن �أغ��ل��ب ���ص��ن��اع ال���ق���رار يف ع��امل
الأعمال واملال يودون اتخاذ القرار بعيداً عن املخاطر،
ويقول« :ال �أ�ستطيع �أن �أفكر يف طريقة جلعل االقت�صاد
خالياً م��ن الأزم����ات وامل��خ��اط��ر كونه مرتبطاً ارتباطاً
وث��ي��ق��اً ب��ه ،ول��ك��ن ه��ن��اك بع�ض ال��ث��واب��ت املعقولة التي

