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يت�صرفون دائما لتعظيم الفائدة املكت�سبة .وهذا
هو املنطلق لنموذج مت�سق داخليا ،ولكنه يف�شل
يف �إع���ط���اء ���ص��ورة ول���و ج��زئ��ي��ة ع��ن��د تطبيقه يف
الواقع العملي.
والثانية :عن طريق �إدخال «متغري جديد
يف املعادلة االقت�صادية»:
ف��ع��ل��ى ع��ك�����س خ��ب�راء االق��ت�����ص��اد ال�����س��ل��وك��ي ق��ام
متغي
الكاتبان بطرح ع��دة افرتا�ضات لتقدمي
ّ
ج��دي��د يف امل��ع��ادل��ة التف�سريية ل��ل��ظ��واه��ر .حيث
ق���ام���ا ب��ال��ت��ع��م��ي��م لإع����ط����اء �����ص����ورة ل��ل��إط����ارات
العقلية ح��ول ق���رارات النا�س .وا���س��م املتغري هو
«ال��ق�����ص�����ص ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ن��ا���س لأن��ف�����س��ه��م».
متاما،
من خ�لال ه��ذا الو�صف ميكننا �أن ن��رى،
ً
كيف يحدث الت�ص ّيد ملعظم النا�س ،هذا الت�صيد
ه��و و�سيلة للح�صول على �شخ�ص الت��خ��اذ ق��رار
ل�صالح امل��خ��ادع ،ولكن لي�س ل�صالح امل�ستهلك؛
كون قراراتنا ع��ادة ما تكون على �أ�سا�س ق�ص�ص
ن��ط��رح��ه��ا لأن��ف�����س��ن��ا ع���ن ال��و���ض��ع ال����ذي نعي�شه،
فنحن لدينا امليل �إىل اتخاذ ق��رارات وفقا لعدة
م��ن التح ّيزات املعرفية والنف�سية التي جتعلنا
ه���دف���ا ���س��ه�لا ل���ه���ذا امل��ت�����ص��ي��د .ال��ك��ت��اب يعطينا
تو�صيفًا �شفافا للدوافع التي تتيح لنا �أن نفهم
كيف يحدث الت�صيد ملعظم النا�س.
م�لاح��ظ��ة :يف ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ال��ق��ي��ا���س��ي ،يتم
تف�سري الظواهر عرب معادلة ريا�ضية حتتوي
��غ�ير درج����ة من
ع��ل��ى ع���دة م��ت��غ�يرات .ول��ك��ل م��ت ّ
الت�أثري على �أ�سا�س الظاهرة االقت�صادية .وعلم
االق��ت�����ص��اد احل���دي���ث ي��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير على
هذا العلم .فالكاتبان يطرحان متغريا ي�ضاف
للمعادلة االقت�صادية لتف�سري الظواهر وا�سم
امل��ت��غ�ير ه���و «ال��ق�����ص�����ص ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ن��ا���س
لأنف�سهم».
ول��و طرحنا ���س���ؤاال مل��اذا ه��ذا ال��ع��دد الكبري من
ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ي��دخ��ن��ون وي�����ش��رب��ون؟ ففي وقت
م��ب��ك��ر م���ن �أواخ�����ر الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ،ك���ان ال��ع��ل��م��اء
ي���ج���دون �أن ه���ن���اك ع�ل�اق���ة م���ا ب�ي�ن ال��ت��دخ�ين
و�سرطان الرئة ،وكون �شركات التبغ ،املت�صيدة
 ،phishermenق��ام��ت ب��ات��ب��اع ا�سرتاتيجية
حمددة تهدف �إىل غر�س بذور ال�شك .ولكونها
ت��ع��رف �أن��ه��ا ب���إم��ك��ان��ه��ا �أن جت��د ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء
(وخا�صة بني املدخنني) والذين من �ش�أنهم �أن
يعربوا بقوة عن ر�أي مفاده �أنه ال يوجد رابط
‹يثبت› العالقة بني التدخني وال�سرطان .وكان
نتيجة جلهودهم يف التلميح �إىل «ق�صة جديدة

م����ؤث���رة يف ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ت��دخ�ين وال�����ص��ح��ة.
ولكن تلك الق�صة ف�شلت يف نهاية املطاف ،رغم
�أن الأمر ا�ستغرق ع�شرات ال�سنني .وحتى الآن،
م��ا يقرب م��ن  18يف املئة م��ن البالغني ه��م من
املدخنني !
ق�����ص��ة م�����ش��اب��ه��ة يف ح���ال���ة ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة
االئ��ت��م��ان .فمعظم امل�ستهلكني يعتقدون �أنّ
ال���ق���درة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان
يجعل احلياة �أكرث راحة .ومع ذلك ،ف�شركات
بطاقات االئتمان تخدع النا�س ب�شكل روتيني
وتدفعهم �إىل �إنفاق �أكرث مما كانوا �سيفعلون
يف �أح��وال �أخ��رى .وهذا ما يف�سر ملاذا ت�ستمر
املتاجر لل�سماح للعمالء با�ستخدام بطاقات
االئتمان على الرغم من �أنّ �شركات بطاقات
��س��وم��ا ع��ال��ي��ة .وم��ع ذل��ك،
االئ��ت��م��ان تفر�ض ر� ً
ف����إن ال��ك��ت��اب ال يناق�ش ه��ذه النقطة عندما
ي��ت��م ت�صيد م�ستخدمي ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان.
وامل�����س���أل��ة لي�ست دائ��م��ا يف ام��ت�لاك معلومات
ن��اق�����ص��ة ،ول��ك��ن امل�شكلة تكمن يف ع��دم وج��ود
�ضبط النف�س .فحتى لو كان لدى امل�ستهلكني
معلومات كاملة عن ال�صفقة ،ف�إنّهم ال زالوا
ي�شرتون �أكرث مما يحتاجون له .كما �أنّ هناك
بع�ض الق�ص�ص مثل خ��داع فولك�س واج��ن يف
اخ��ت��ب��ارات التلوث ،واحل��ب��وب ال�سحرية التي
ت�شجعنا ع��ل��ى ���ش��راء �أك�ث�ر م��ن ذل���ك ،وه��ن��اك
ال��ع��دي��د م���ن ال���ط���رق ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��م��رء �أن
يتم ت�صيده بها .فالكاتبان �أكريلوف و�شيلر
ي��ع��ط��ي��ان و���ص��فً��ا تف�صيليا ل��ل��و���ص��ول ل��ت��وازن

ال�سوق احلر باعتباره الو�ضع الأمثل لتعظيم
الرفاه االقت�صادي للجميع.
م���ي���زة ال��ك��ت��اب �أ ّن�����ه مب��ث��اب��ة ت���ذك�ي�ر ل�ل�آل��ي��ات
اخل����داع يف ال��ل��ع��ب يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة .وم��ع
ذل���ك ،ي�شرتك �أغ��ل��ب ال��ن��ق��اد االق��ت�����ص��ادي��ن يف
�أن الكتاب يواجه بع�ض ال�سقطات .الأوىل هو
�أن �أك�يرل��وف و�شيلر قاما بتغطية جمموعة
وا����س���ع���ة ج�����دا م����ن امل���وا����ض���ي���ع ول���ك���ن ب��ح�����ش��و
تاريخي .فاجلزء الأول من هذا الكتاب ب�سيط
جدا؛ �إذ هو كله مكر�س لأزمة الرهن العقاري
م��ع ال�ترك��ي��ز �أك�ث�ر حت��دي��دا على دور وك��االت
الت�صنيف االئتماين .كما قام �أكريلوف و�شيلر
يف ف�صل خم�ص�ص للتحدث ح��ول ال�سندات
غ��ي�ر امل����رغ����وب����ة  ،junk bondsو�أزم������ة
امل��دخ��رات والقرو�ض يف ال��والي��ات املتحدة ما
بني عامي 1995-1986؛ وبذلك �أ�صبح الكتاب
تاريخيا بد ً
ال من �أن يكون اقت�صادياً بحتاً.
وال�����س��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ال��ك��ت��اب ه��ي يف تعميم
امل��ف��اه��ي��م .ف��ال��ك��ت��اب ي�صنف ال��ب�����ش��ر� ،أي���ا ك��ان
�صنفهم �أو قدراتهم العقلية فيتم ت�ص ّيدهم
� ّإم�����ا ن��ف�����س��ي��ا و�إع�ل�ام��� ًي���ا .ول���ك���ن م���ع ال��ت��ط�� ّور
التكنولوجي �أ�صبح امل�ستهلك �أكرث وعياً؛ لكون
اخل ّيارات التي تطرح على امل�ستهلك ي�ستطيع
من خاللها زيادة رفاهيته وتقييم املنتج قبل
اختياره .فلو اخذنا مث ً
ال موقع booking
 ،ن�ستطيع من خ�لال املوقع تقييم اخليارات
املطروحة بطريقة جيدة ومتقنة .ومع ذلك،
من ال�صعب الق�ضاء على ال�شر ب�شكل كامل
ك��ون��ه م�ل�ازم���ا ل��ل��ف��ط��رة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ول��ك��ن
ن�ستطيع التعاي�ش معه والتقليل من �أثره.
الكتاب م�سلٍّ ويقدم حكايات ذات قيمة عالية،
ولكن لي�س هو الكتاب الذي ن�ستطيع ت�صنيفه
ب���أ ّن��ه ال غ��ن��ى ع��ن��ه يف امل��ج��ال الأك���ادمي���ي .كما
�أنّ الكتاب مفيد للتذكري ب���أنّ الر�أ�سمالية يف
ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ه��ي �أك�ث�ر م��ن �أي
وقت م�ضى ولي�ست لعبة حم�صلتها �صفر.
----------------الكتاب :ت�ص ُّيد احلمقى.
امل�ؤلف :جورج �أكريلوف وروبريت �شيلر.
ال��ن��ا���ش��ر :مطبعة ج��ام��ع��ة ب��ري��ن�����س��ت��ون� ،سبتمرب
٢٠١٥م.
عدد ال�صفحات� 288 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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ت�صيد احلمقى ..جلورج �أكريلوف وروبرت �شيلر
ُّ
حممد ال�ساملي *
ا�ستطاع �آدم �سميث يف كتابه ثورة الأمم �إبراز مبد�أ الأ�سواق احلرة والذي من خالله يحقق االزدهار للأفراد واملجتمعات على حد �سواء .وكون �أن الأ�سواق احلرة �أي�ضا قد
تقنع كثريا من النا�س ل�شراء �أ�شياء هي لي�ست جيدة ال بالن�سبة لنا وال للمجتمع ،ف�إنها تقو�ض مفهوم �آدم �سميث يف �سعي الأفراد من امل�صلحة الذاتية يف الأ�سواق احلرة،
�إىل م�صلحة املجتمع ككل .فكتاب ت�ص ّيد احلمقى « »Phishing for Phoolsوهو من ت�أليف احلائزين على جائزة نوبل يف االقت�صاد جورج �أ� .أكريلوف  ٢٠٠١و روبرت �شيلر
 ،٢٠١٣يعد من �أف�ضل الكتب االقت�صادية مبيع ًا ورواج ًا يف �سنة  .٢٠١٥ال ي�ستهدف الكتاب ذوي االخت�صا�ص فقط و�إمنا �أي�ضا العامة .يقدم الكتاب قراءة م�سلية و�سهلة املنال
ومليئة باحلكايات التي تذكرنا بقدرة الأ�سواق على التالعب واخلداع .وال�سبب وراء كتابة كلمة  Phoolsبحريف  Phبد ً
ال من حرف الـ  fهو احرتام القارئ على ح�سب و�صف
الكاتبني ،و  Phoolsهم �ضحية الت�ص ّيد.

ف��ك��ل��م��ة ال��ت�����ص��ي��د  ،Phishingوف��ق��ا ل��ق��ام��و���س
�أوك�����س��ف��ورد وال����ذي ق��د ���ص��ي��غ يف ع���ام  1996بعد
�إن�شاء الويب .هي ممار�سة احتيالية من خالل
�إر���س��ال ر���س��ائ��ل ع�بر ال�بري��د الإل���ك�ت�روين وال��ت��ي
ت��دع��ي �أن��ه��ا م��ن ال�شركات ذات ال�سمعة الطيبة
من �أجل حمل الأفراد على الك�شف عن املعلومات
ال�شخ�صية ،مثل كلمات ال�سر و�أرق����ام بطاقات
االئ��ت��م��ان وغ�ي�ره���ا .ف��ه��ذا ال��ك��ت��اب ي��ق��دم معنى
�أو�سع لكلمة الت�صيد حيث ي�ؤخذ تعريف املرتبط
بالويب على �سبيل املجاز فقط .بدال من النظر
�إىل الت�صيد على �أنها غري قانونية ،يقدم الكتاب
تعريف ما هو �أكرث من ذلك بكثري ويذهب �أبعد
من ذلك �إىل ما وراء التاريخ؛ فهو يقع يف �إغراء
النا�س على فعل الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ه��ي يف م�صلحة
املت�صيد  .phisher manي��روج الكاتبان على
�أن كتابهما ي�ستهدف العامة رغ��م توقعهما �أنه
لن يكون ذا �شعبية كبرية و�سط اجلمهور .ومع
ذلك ،ي�ؤكدان �أن م�شروعهما يثبت �أن هناك عدة
م�ؤثرات تُ�سري اجلمهور ظنناً �أنه اخليار الأمثل
لال�ستهالك.
امل��ف��ه��وم الأ���س��ا���س��ي لالقت�صاد ه��و ف��ك��رة ال��ت��وازن
�أو ال���ت���ك���اف����ؤ يف ال���ع���ر����ض وال���ط���ل���ب يف ال�����س��وق.
للح�صول على تف�سري ب�سيط ،عند االنتهاء من
الت�سوق يف ال�سوبر ماركت والتوجه �إىل املحا�سب
دائ��م��ا ن�سعى الخ��ت��ي��ار �أق�����ص��ر مم���ر ،ول��ك��ن ع��ادة
م��ا ن�ستغرق م��ا ال يقل ع��ن حلظة الت��خ��اذ ق��رار
حول املحا�سب الذي �سنتوجه �إليه .وهذا القرار
ي�ستلزم بع�ض ال�����ص��ع��وب��ة لأن جميع اخل��ط��وط
تقريبا بنف�س الطول .يحدث هذا التكاف�ؤ ل�سبب
ب�سيط وطبيعي �أنّ ال��واف��دي��ن للخروج ي�سعون



الختيار �أق�صر خط؛ حيث املبد�أ االقت�صادي من
هذا التف�سري هو �أن الفائ�ض يف العر�ض والطلب
دائ��م��اً م��ا ينتهي لنقطة التكاف�ؤ �أو الت�ساوي يف
نهاية املطاف.
وم��ب��د�أ التكاف�ؤ وال��ت��وازن ال���ذي ن���راه يف مم��رات
امل��ح��ا���س��ب��ة يف ال�����س��وب��ر م��ارك��ت ،ينطبق �أي�����ض��ا يف
االقت�صاد ب�شكل �أكرث عموماً؛ حيث ي�سعى رجال
الأعمال القتنا�ص �أف�ضل الفر�ص اال�ستثمارية
وه���ذا يخلق �أي�����ض��ا ال���ت���وازن .ف����أي ف��ر���ص ت���ؤخ��ذ
لتحقيق �أرب����اح غ�ير ع��ادي��ة و ب�����س��رع��ة م��ن على
الطاولة ،ي�ؤدي �إىل حالة ارتباك يف ال�سوق .وهذا
املبد�أ ،مع مفهوم التوازن يكمن يف قلب االقت�صاد.
فكثري من الأف���راد قد ي�ستغلون نقاط ال�ضعف
لدينا ،وتوجيهنا للح�صول على �أرب��اح جمزية؛
وم���ن ه��ن��ا ي��ك��م��ن م��ف��ه��وم ال��ت�����ص��ي��د .وم���ن خ�لال
ه��ذا املثال ف���إنّ امل�ؤلفني ي���ؤك��دان �أ ّن��ه عند وجود
فر�صة لتح�صيل �أو تعظيم املال (حتى باخلديعة
�أو الت�ضليل) ف�سيوجد من ي�ستغل الفر�صة! وقد
يكون ذلك ب�إغراء امل�ستهلك ل�شراء ما يزيد عن
حاجته �أو عدم �إعطائه املعلومات الكافية ليتخذ
ال��ق��رار املنا�سب .الكتاب ي�ستعر�ض الفكرة من
خالل مناق�شة جمموعة �أمثلة من عامل الأعمال
والنظام امل�صريف وال�سيا�سة ،ويناق�ش كيف وملاذا،
والأه�����م م���ن ذل���ك دور اجل���ه���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف
احل��ف��اظ على م�صلحة امل�ستهلك (�أو امل�صلحة
ال��ع��ام��ة) وت��ق��ي��ي��د امل�����س��وق�ين وامل��ن��ت��ج�ين .ال�سوق
احلرة يعني �أنك ل�ست ملزماً بقبول منتج رديء
ب�����س��ب��ب ع����دم وج�����ود ب���دائ���ل ،ف��اجل��م��ي��ع ي��ع��ر���ض
منتجاته ،ولكن ال يعني بال�ضرورة �أن اجلميع
�سيتق ّيد بكامل ال�شفافية ل�صالح امل�ستهلك.

كما �أنّ امل�ؤلفني �أكريلوف و�شيلر قاما بتقوي�ض
النظرية التقليدية حول تعادل �أو توازن ال�سوق
بطريقتني:
الأوىل :من خ�لال تقوي�ض فكرة العامل
الكبري �صمويل�سون يف «باب التف�ضيالت»:
هناك مفهوم �شائع يف علم االقت�صاد هو �أن النا�س
ي��ج��ع��ل��ون ح��ي��ات��ه��م ���س��ع��ي��دة ف��ق��ط م��ن اخل��ي��ارات
ال��ت��ي ت��زي��د م���ن رف��اه��ي��ت��ه��م «maximizing
 .»utilitiesه����ذا االف��ت�را�����ض ح��ت��ى ل���ه ا���س��م
يتوهم« :التف�ضيالت املك�شوفة» “revealed
� :”preferencesأي �أن ال��ن��ا���س ت��ك�����ش��ف ما
يجعلها �أف�ضل ح��اال م��ن خ�لال خ��ي��ارات��ه��ا .مثل
ه��ذا املفهوم ،بالطبع ،هو بال�ضبط على خالف
م��ع م��ف��ه��وم ال��ك��ات��ب�ين م��ن ح��ي��ث ال��ف��رق ب�ين ما
ي��ري��ده النا�س حقاً (م��ا ه��و جيد بالن�سبة لهم)
وما بني الذي يعتقدون �أنهم يريدونه.
فبعد االن��ه��ي��ار االقت�صادي م��ا ب�ين عامي 2008
و ،2009ظ��ه��رت م��وج��ة ك��ب�يرة لإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف
ب��ع�����ض ال��ن��ظ��ري��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ك��ون��ه��ا ق���د عفا
ع��ل��ي��ه��ا ال��زم��ن �أو مل ت��ع��ط ال�����ص��ورة اخل��ف��ي��ة يف
ت��ف�����س�ير ال���ظ���واه���ر االق���ت�������ص���ادي���ة؛ ف��ال��ن��ظ��ري��ات
التف�سريية لالقت�صاد الكلي قد واجهت انتقادات
م�����س��ت��م��رة .ك���م���ا �أن االق���ت�������ص���ادي�ي�ن وال���ن���م���اذج
االقت�صادية �أ�صبحوا غ�ير ق��ادري��ن على التنب�ؤ
بحدوث وحجم الأزمة والتي �أ�ضرت مب�صداقية
ال��ف��ك��ر االق��ت�����ص��ادي ال�����س��ائ��د بالن�سبة للمواطن
العادي؛ فكانت النظريات االقت�صادية اجلزئية
ال�سائدة تنطلق من مبد�أ االعتقاد يف عقالنية
الإن�سان� ،أي �أنّ الإن�سان دائماً ما يتوجه للخيار
الأمثل لال�ستهالك ،والتي من �ش�أنها �أن الب�شر

